
 

 
 
 
 
 

Urządzenie samo ratownicze 
(ARD) 

Dla windy 
 

Instrukcja obsługi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Seria ORV-HD) 
  



  (ORV-HD -1804-V1) 
WPROWADZENIE 

 
ARD to najnowsza generacja awaryjnych urządzeń ratowniczych, które gwarantują powrót windy do najbliższego poziomu lub najniższego 
poziomu i bezpieczne otwieranie drzwi w przypadku awarii zasilania sieciowego AC, także w przypadku problemów z zasilaniem windy . 
Oparty na procesorach ARD może być zainstalowany z dowolnym typem panelu sterowniczego systemów windowych, działa z 
uszczelnionymi akumulatorami kwasowymi i nie wymaga konserwacji. Łatwa instalacja i bezpieczne lądowanie dla 100% bezpieczeństwa 
pracy wind. 
 
Do czego to służy? 
ARD uruchamia się w ciągu kilku sekund, gdy zasilanie sieciowe AC jest uszkodzone lub system zasilania ma problemy z windą. Jeśli winda 
zatrzymała się na poziomie podłogi, ARD po prostu otworzy drzwi. Jeśli winda jest zablokowana pomiędzy dwoma piętrami, ARD obraca 
silnik w kierunku, który wymaga najmniejszych nakładów prądu, aby doprowadzić komorę do najbliższego poziomu podłogi lub 
najniższego poziomu za pomocą polecenia, a następnie otworzy drzwi. Po zakończeniu tej operacji ARD automatycznie się wyłączy. 
 
CECHY 

 
․ Inteligentny procesor, aby wykryć stan mocy windy w czasie rzeczywistym i obsługiwać bezpieczne zjeżdżanie w przypadku zaistnienia 

sytuacji awaryjnej 
 
․ Technologia V3F dopasowana do zmiennego napięcia i zmiennej częstotliwości dla niezawodnego zasilania windy 
 
․ Kompleksowe projektowanie obwodów sterujących  
 
․ Kompaktowa konstrukcja zapewnia oszczędność miejsca 
 
․ Łatwa instalacja i bezpieczna obsługa  
 
․ Wyświetlacz LCD 
 
․ Zarządzanie przeciążeniem przy dużych obciążeniach 
 
UWAGA 

 
 Dziękujemy za skorzystanie z naszego produktu. Aby zachować normalną pracę tego urządzenia ARD, przeczytaj całą instrukcję 

obsługi przed instalacją. 
 

 Proszę dokładnie sprawdzić model i parametry na tabliczce znamionowej tego produktu z odpowiednimi częściami windy. Jeśli 
istnieją nieidentyczne informacje, natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym, w którym urządzenie zostało 
zakupione, aby skonsultować się i ustalić rozwiązanie przed instalacją lub operacją. 

 
 Nie dotykaj elementów wysokiego napięcia wbudowanych w urządzenie podczas testowania, ustawiania parametrów lub 

sprawdzania urządzenia. 
 
 Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad sześć miesięcy, należy naładować akumulatory przed rozpoczęciem pracy. Urządzenie 

może pozostać w witrynie integratora systemu przez pewien czas, dlatego jeśli masz niepewne informacje na ten temat, prosimy o 
sprawdzenie go u dostawcy. 

 
Metoda ładowania baterii: 
Podłącz zasilanie wejściowe w trybie 3-fazowym / 380VAC lub 3-fazowym / 220VAC w celu automatycznego ładowania 
akumulatorów. 
 
 W przypadku awarii, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem technicznym, wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez 

wykwalifikowany personel serwisowy. 



 
WYGLĄD 
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SPECYFIKACJA 

 
Model  ORV-HD -5.5 ORV-HD -7.5 ORV-HD -11 ORV-HD -18 ORV-HD -25 ORV-HD -32 
Pojemność 5.5KW 7.5KW 11KW 18KW 25KW 32KW 
Wejście AC  380Vac / 415Vac +/- 20% Wejście trójfazowe. 50/60Hz ± 10% 
Typ ładowarki Kontrolowany prostownik CVCC 
Czas ładowania  10 godzin na 90% pełnej pojemności baterii 
Napięcie 

akumulatorów (DC) 
 60V 72V     

typ/ilość 

akumulatorów 
 5x7Ah 12V 6x7Ah 12V    

Inwerter 
Technologia Sinusoida PWM oparte na IGBT 
Napięcie wyjściowe 380Vac / 415Vac trójfazowy 50/60Hz ± 0.1Hz 
Wydajność 85% 
Przeciążenie Ciągły 120% 
Zniekształcenie 
harmoniczne <3% na obciążeniu liniowym 

Współczynnik 
szczytu 4:1 

Współczynnik mocy 0.8 
Przesunięcie fazy 120° ± 1° 

Wyświetlacz LCD 

Start ARD gdy nie ma energii  
Ładowanie baterii  

Pełna bateria 
Przeciążenie 

Otwarte na poziomie 

Ochrona Przeciążenie wyjścia & Zwarcie,  
Za niskie/wysokie napięcie DC  

* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 

Włącznik 
Wyświetlacz LCD  

Zaciski do 
podłączenia 
przewodów 



 
USTAWIENIA 
 

 
 
P.S. :  VR1 = regulacja napięcia wyjściowego 
      VR2 = regulacja przeciążenia 
 

 
 
P.S. :  VR1 = regulacja napięcia ładowania 
      VR2 = regulacja prądu ładowania 
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POŁĄCZENIA OKABLOWANIA 

 

 
 
 
 
(A) 

● ● ● ● ● ● ● 
N W V U T S R 
 Wyjście Wejście 

 
(B) 

(A) (B) 



  
 

12V 
SD1 
SD2 

Wyłączenie sygnału ARD 
․ Sygnał do poziomu podłogi 12~48Vdc, +12~48Vdc to SD1, 0V to SD2. 
․ Jeśli normalnie zamknięty, zamknij ARD, podłącz 12V i SD1. 

COM 
NO 
NC 

Uruchom sygnał awaryjnego uruchomienia windy. Niektóre używają COM i NO, inne używają COM i NC. 
․ Jeśli używasz COM,NO: Normalnie zamknięty sygnał po odcięciu zasilania. 
․ Jeśli używasz COM, NC: Normalnie otwarty sygnał po odcięciu zasilania. 

Ochrona 
Sygnał ochrony 
․ Po wysłaniu normalnego zamkniętego sygnału, nie rozpocznie ratowania. 
․ Po wysłaniu normalnego otwartego sygnału natychmiast rozpocznie akcję ratunkową. 

Czujnik 
akumulatora 

Otworzyć obwód kolektora 
Kiedy bateria się wyczerpie, wyśle sygnał. 

 
 
Wyjaśnienie wyświetlacza LCD 

 
Wyświetlacz LCD Uwagi 

Apollo ARD Device  

Start ARD gdy nie ma energii  Naciskając przycisk przez 2 ~ 3 sekundy, ARD zostanie włączony (lub wyłączony). 

Ładowanie baterii Zasilanie sieciowe AC jest włączone. Ładowanie baterii włączone 

Pełna bateria  

Przeciążenie Ponad obciążenia niż ocenione 

Otwarte na poziomie  
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