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POWERFUL AND SIMPLEسـاده ولـی قـدرتـمـنـد
The MPK411 is characterized by its compact 
design and pioneering operating concept. In 
order to cover the widest possible range of 
applications, the control processor is equipped 
with a large number of interfaces. Groups with 
up to 8 lifts, 100 stops or travel speeds of up to 8 
m/s can be realised effortlessly.

کنترلرMPK411 با استفاده از تکنولوژ يهاي ساخت پیشـرفته 

در کوچ کترین ابعاد ممکن طراحی شده اسـت. جهت تطبیق با 

طیف وسیعی از پروژ هها، این کنترلر به راب طهاي متعددي مجهز 

گردیده است.کنترل گروهی تا 8 دستگاه آسانسور، 100 توقف و 

تا ســرعت 8 متر بر ثانیه به ســادگی با این کنتـرلر امکا نپذیر 

م یباشد.



Expertise

In 1994, we launched one of the �rst ever �eld bus control 
systems used within lift construction. 2001 saw the laying 
of our foundation stone for our own C.O.P. manufacturing 
facility.

Kollmorgen products and services are in demand on an 
international basis. Over 100,000 control systems 
installed throughout the world bear witness to our 
innovative strength, performance and market penetration.
1980 saw the development and implementation of our 
�rst microprocessor controls.

In 2006, LiftXpress, one of the �rst hall call destination 
control systems available free on the market was 
successfully presented, followed by the energy saving 
control system MPK Green in 2007.
Active membership within all the major association -
VDMA, VFA, ELA, LEIA, and NAEC ensure an ongoing 
close relationship within the industry, allowing us to 
in�uence the development of relevant standards and 
regulations.

Since 1965 we have specialized in the development and 
manufacture of high-quality control systems and 
components for the international lift industry.

تخصص

   ،VFA ،ELA ، VDMA عضویت در تمـام اتحادی ههـاي بزرگ مرتبـط مانند

LEIA و NAEC حاک ی از ارتباط نـزدیک و فعـال ما با صــنعت بوده و بـ ه ما 
اجازه م یدهد تا در توسعه استانداردها و ضوابط مربوطه اثرگذار باشیم.

سـال LiftXpress ،2006 یکی از اولیـن سیســت مهاي کنتـرل مقصــد با 

موفقیت روانه بازار شد و در دسترس عموم قرار گرفت و سال 2007، سیستم 

کنترل صرف هجویی انرژي موسوم به MPK Green ارائه گردید.

شـرکت کلمورگن از سـال 1965 ب هدنـبـال توسـعه و ســاخـت قـطعـات و 

سیسـت مهاي کنترل آسانسـور با کیفیت بـاال و در سطح بی نالمللی صنـعت 

آسانسـور بـوده است. محصـوالت و خـدمات شـرکت کـلمورگـن در سـطح 

بی نالمللی شناخته شده و نصب بیش از 100،000 سیستم کنترل آسانسـور 

در سراسر جهان نشـا ندهنده عملکرد و نفوذ این شرکت در بازار بیـ نالمللی 

م یباشد.

تولیـد تابلوهاي میکروپروسسـوري از سال 1980 در این مجموعـه آغاز و از 

سال 1994 اولین سیستم کنترل فیلدباس براي استفاده در صنعت آسانسور 

ارائه گردید. سـال 2001 شـاهد شـک لگیري چهارچوب اولیه براي تولیدات 

.C.O.P بود هایم. 
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نیازمند یهای جدید بازار
ـ هدنبال رشد تکنولوژي در صنـایع مختلف، کاربـران آسانسـور نیز همـواره  ب

خواسـت هها و نیازمند يهاي جدیدي را مطرح م یکنند. برآورده سـاختن این 

نیـازها، مفاهیم جدیـدي را خلق مـ یکنند. ما با توجه به توانمنـد يهایمان، 

همـواره تالش م یکنیم تا با طـراحی و توسعه محصـوالت جدیـد در جـهت 

برآورده ساختن نیاز مشـتر يهـاي خود گام برداریم. خط مشـی مـا توسعـه 

محصـوالتی اسـت که عالوه بر تـامین خـواسته مشـتریان، داراي کیفیـت و 

کارایی باالیی باشد.

Market
We see new markets and technologies as an exciting 
challenge to develop new concepts with our customers, 
meeting the demands of this fastchanging environment & 
enabling us to continually supply competent product 
solutions and services. In doing so, the focus of our 
activity is upon ongoing market-focussed development of 
our range of products and services. The ultimate goal here 
is an integrated, ‘one-stop’ product concept.



طراحی جهانی

- سیستم CAN open براي ارتباط با کابین و نمایشگرهاي طبقات
DSK و APS شناسایی چاه آسانسور از طریق -

TCP/IP از طریق رابط BMS سیستم مانیتورینگ و -

تـوابع صـرف هجویـی در انرژي کـه در محصول MPK Green و تـوابع خـود 

ـ هساز که در محصـول MPK IQ وجود داشتـه، همگی در این محصـول  بهین

جـدید وجود دارنـد. ب هعالوه تعـداد زیادي تابـع و پارامتـرهاي دیگـر ماننـد 

سیسـتم شناسایی داخل چاه نیـز در این کنترلـر وجود دارد که موجب شده 

این محصول ساد هتر، مطمئ نتر و بهین هتر گردد.

 Cortex A8 کانسـپت اصلی طراحی ب راساس بـکا رگیري میکـروپروسسـور

بوده که کنترلر MPK411 را شــامل ویژگ یهاي خاصــی ا زجمله موارد زیر 

کرده است.  

- رابط USB جهت دانلود و آپلود برنامه و پارامترها

DCP4 و DCP3 ارتباط با درایو از طریق پروتک لهاي -

رابط کار��ی

MPK411 با ابعاد 45/9×87/5×230 میل یمتر (ارتفاع×عرض×طول)، جهت 
نصـب در طیف وسیعی از پروژ ههـا مناسب است، منـجمله در آسانسـورهاي 

MRL که تابلو فرمان مـ یتواند در چهارچوب درب یکـی از طبقات یا درکنار 
درب مقصـد نصـب شود. MPK411 داراي 16 ورودي/خروجی برنـام هپذیر 

براي کاربردهاي مختلف است. دو عـدد از این ترمینا لها م یتوانند ب هصورت 

ترمینال ورودي جریانی استفاده شوند. مدار ایمنی این محصول م یتواند بین 

48 ولـت تا 230 ولت متناوب باشـد. ب هعالوه دو ورودي ایـمنی دیگر جـهت 
کنتاکتورها و زما نبندي استارت و استاپ درنظر گرفته شده است. 

رابـط کاربري CHT بـراي انـجام تنظیـمات، مانیتـورینگ و بررسـی و رفـع 

خطاهـاي آسانسـور طراحی شـده است. این ک یپد گرافیـکی داراي صفحـه 

نـمایش لمسی 3.4 ایـنچی م یباشد و ساختـار منوهـا و پارامترهـاي آن به 

گون هاي است که کاربران جدید ب هسرعت م یتوانند کار با آن را یاد بگیرند.

نتیـجه تالش ما براي توسعه یک محصـول کارآمد و با تکیـه بر نوآور يهـاي 

جدید، محصول MPK411 بوده است. هدف ما ساخت یک کنترلر پیشـرفته 

بود، ب هنحوي که امکان ارتباط با تجهیزات تولی دکنندگان دیگـر (مانند درایو، 

کنترلر درب و ...) را از طـریق پروتک لهاي ارتباطی اسـتاندارد داشـته باشـد. 

همچنین این محصـول داراي تعداد زیـادي تابع کاربري براي کار در شرایط 

خاص و متناسب با نیاز کاربران است.

MPK411 بخش عمده نیـاز بازار را پوشش م یدهد. این محصول امکان کار 
بصورت گروهی تا 8 آسانسور، تا 100 طبقه و تا سرعت 8 متر بر ثانیه را دارد.

سیستم کنت�ل جامع با کارای� باال

The concept is based on a high-performance 800 MHz Cortex 
A8 processor with 1600 DMIPS. Particular attention was paid 
to the universal interface design. The frequency inverters are 
actuated serially via the DCP 3 or DCP 4 protocols through 
plug-in cables. Actuation via CANopen is available as an 
alternative.

The Control Hand Terminal CHT is available as an operating 
unit for diagnosis and con�guration tasks. It is connected to 
the control system via Ethernet cable. The CHT is browser-
based. Its menu structure and the navigation have been fully 
redesigned. It is controlled using a 4.3 inch CHT touchscreen, 
and the design is intuitive so that new users will get along very 
quickly.

The MPK 411 control concept covers nearly the entire scope, 
including complex elevator facilities of up to 8 units serving 
maximally 100 �oors and high travelling speeds of up to 8 
m/sec.

Car electronics and �oor signals are connected via CANopen. 
Moreover, the processor has a USB interface for program 
updates and parameter downloads. Remote monitoring and 
integration in

Universal interface design

Optimal functionality through consequent innovation was the 
motto for the development of the new MPK control system 
generation 411. The objective was to develop a multifunctional 
control processor with universal interfaces and a very broad 
spectrum of applications.

Both digital incremental systems and absolute possition 
systems can be used as copying systems.

Browser based user interface

The integrated wide-range safety circuit enquiry ranges from 
48 V up to 230 V AC with 2 additional wide-range inputs being 
available for contactor and synchronisation monitoring.

The highly compact dimensions of the MPK 411 processor of 
230 x 87.5 x 45.9 mm (L x W x H) allow for a broad spectrum of 
applications, especially in the MRL area, from door frame 
control up to destination call control units. The MPK 411 has 16 
�exible inputs and outputs for freely assignable special 
functions with 2 of the inputs being adjustable to an input 
current of up to 35 mA and all outputs being monitored by the 
software.

The MPK Green energy saving functions, the MPK IQ self-
optimisation functions as well as numerous other setting 
assistants and procnostics functions, e.g. for shaft copying, 
are only a few of the features that make operating the control 
system much easier and ensure optimal elevator operation.

Multifunctional with high performance

building management systems is done using the standard 
TCP/IP interface.
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Product Examples

MR & MRL
Door Post

13 cm
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آسانسورهاي مسافربر، باربر و غیره

Direct ،Soft start ،ستاره مثلث •

• هیدرولیک

DC درایو •

تا 100 توقف

• با استفاده از درایو براي موتورهاي تک دور و دو دور

• تک شستی

• کنترل مقصد

• کنترل گروهی

 Ethernet یا CAN Bus سریال با •

• پارالل

کششی و هیدرولیک

تا 8 متر بر ثانیه

کنترل در بها تا 3 درب بصورت تکی و مجزا از هم 

• نمایش

DSK یا APS شناسایی چاه آسانسور از طریق  

CAN Open ،باینري، گري کد •

• دوشستی

زمینۀ کاربري

تعداد توقف

نوع آسانسور 

کنترل موتور

نوع احضار

سرعت 

نحوه اتصال

کنترل درب

نمایشگر

شناسایی

اطالعات فنی

 Gong و Over Load ،full Load ،Out of Order

Field of application
Stops 
Operating mode

Actuation

Control type 

Travelling speed 
Shaft connection 

Door control 

Signals

Copying system 

Passenger and goods elevators
Up to 100 stops
• Controlled / uncontrolled cable 
elevators
• Hydraulic elevators
•Single-rotation drives, pole-changing, 
frequency-controlled cable elevators
• Controlled cable elevators
• Star-delta starting, direct starting, 
soft starting
• Controlled and uncontrolled 
hydraulic aggregates
• Controlled DC drives
• Self-propelled unit
• 1 KS independent of/dependent on 
direction, 2 KS collective
• First in - � rst out
• Destination call
• Group control for up to 10 elevators
Max. 8 m/sec
Serial via Ethernet/CAN bus/parallel in 
the shaft (modernisation)
• Actuation of three 
controlled/uncontrolled
• Door drives: with opposite 
entrances / selectivity or sluice 
function
Actuation of � oor indicators with 
analogue/digital/Gray/inv. Gray output, 
internal and external direction 
indicator,
travel continuation indicator, gong, 
busy lamp, out-of-order indicator, full 
load, excessive load
Digital shaft copying (DSK or APS)

Technical performance data
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Event memory: Plain text display showing date/ time/ 
�oor/ statistics/ maintenance intervals/ trip and 
operating hour counter
Language settings including German, English ,Dutch,
Swedish, Polish and Coming soon Farsi  
Freely assignable inputs and outputs
Over 1700 adjustable parameters
Compatible with Visual Lift remote transmission 
software
Integrated elevator technician service, emergency call 
misuse recognition
Adaptive, intelligent group algorithm
Dynamic and adjustable parking levels/zones
MPK Green energy saving modus
Serial controller actuation via DCP 3 / DCP 4 (based on 
the distance to go)

Hardware سخ تافزار

1 GHz Cortex A8 processor with 2000 MIPS
Ethernet interfaces for group communication, Visual    
Lift (remote diagnosis and monitoring), handheld 
terminal and connection with car
2 CANopen interfaces for shaft and external 
components, both terminable via software
USB interface for parametrering, data logging and 
parameterisation
Permanent operating status indication, additional 
status information via LED displays
Switch for “Maintenance - close doors” and “Disable 
calls”
Thermistor monitoring facility
16 �exible inputs and outputs, freely assignable 
wide-range Safety circuit enquiry for 48v up to230 V AC
2 wide-range inputs for contactor and synchronisation 
monitoring ffrom 24 v DC up to 230 V AC
Connector for return control unit
Interface for absolute value, incremental or can 
transmitter
Actuating of converters via DCP 3 or DCP4+

نر مافزار

نمایش ثبت خطاهاي کنترلر با تاریخ، ساعت، طبقه و وضعیت آسانسور با 

جزئیات

امکان تغییر زبان آلمانی، انگلیسی، هلندي، سوئدي و در آینده نزدیک 

فارسی

تعریف ورود يها و خروج یها

 1700پارامتر قابل تنظیم

قابلیت اتصال به نر مافزار Visual Lift جهت مانیتورینگ از راه دور

تعیین طبقات قابل دسترسی براي تعمیرات و حالت اضطراري

سیستم کنترل گروهی هوشمند

انتخاب طبقه پارك هوشمند

مد کاهش مصرف انرژي

انتخاب سرعت حرکت با توجه به فاصله تا مقصد از طریق ارتباط DCP3 و 
DCP4

Software

Cortex A8 پردازنده

رابط Ethernet جهت ارتباط آسانسورهاي گروهی، CHT ،Visual Lift و

ارتباط با کابین

دو عدد پورت CAN open جـهت ارتبـاط با چـاه، کابیـن و طبقات

رابط USB جهت انجام تنظیمات، ذخیره اتفاقات رخ داده و داد هها

LED نمایش وضعیت کلی آسانسور توسط

سوئیـ چهایـی براي غیر فعال کردن شست یهـاي طبقـات و بسته نگه 

داشتن در بها جهت سرویس و نگهداري آسانسور

ورودي سنسور حرارتی

16ورودي و خروجی قابل تعریف

AC ورودي سري ایمنی از رنج 48 تا 230 ولت

دو ورودي براي مانیتورینگ فیدبک کنتاکتورها و زما نبندي استارت و استاپ 

AC تا 230 ولت DC از 24 ولت

کلید ریست کنترلر

 ،Absolute قابلیت شناسایی چاه آسانسور با انواع انکودرها مانند

CAN و یا Incremental
رابط DCP3 و +DCP4 براي درایو
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CHT - Control Hand Terminal

مـاژول D-CS جهت مانیتـور کردن سـري ایمنی در بها درحالتی اسـت که 

کنـتاکت در بهـا پل و یا معیوب شـده باشـند اسـتفاده م یشـود (مطابق با 

اســتاندارد EN 81-20). این ماژول ب هطور قاب لتوجهی عی بیابی را آســـان 

م ینماید.

 (UPS برق شهري یا) این ماژول براي انتخاب منبع توان ،E-OP در ارتباط با

براي عملکرد اضطراري اسـتفاده م یشـود. ابعاد کوچک، آن را مناسـب براي 

نصب در فضاهاي کوچک کرده است. 

این نمایشگر م یتواند درون کابین یا طبقات نصـب شود. ارتباط آن از طریق 

CAN open اسـت. ایـن مـاژول (576) 24×24 عـدد LED دریـک صـفحه 

60×60 میل یمتري دارد. مت نهاي خاص مـ یتوانند ب هعنوان مت نهـاي حین 

حرکت تنظیم شوند و در هر زمانی از طریق منوي MPK411 ویرایش گردند.

ایـن پنل ارتباطی با صفحه نمایش لمسـی (4.3 اینچی)، امکان دسترسی به  

تمام پارامترهاي کنترلر MPK411 را م یدهد. 

S-EP انتخاب منبع توان برای سیستم نجات

  (Dot Matrix ) DM-24 نمایشگر

ایـن پنل از طریق رابط کـاربري PoE به کنترلر متصل و یا م یتواند ب هصورت 

پالگین از رو ي کابین نیز وص ل شود و در سیست مهاي کنترل گروهی ب ه تمام 

کنترلرها قابلیت دسترسی دارد.

CHT رابط کار��ی

D-CS ما�ول

S-EP – SELECT EMERGENCY POWER
In conjunction with the E-OP, the module is used to switch 
between the mains supply and the UPS. Thanks to its 
compact design, the S-EP can �t in the smallest of spaces and 
can therefore also be used for frame controls.

DM-24 – DOT MATRIX DISPLAY

CHT – CONTROL HAND TERMINAL
The CHT with its capacitive touchscreen (4.3 inches) provides 
access to all system parameters and functionalities of the 
MPK411 control software. The connection is made via plug 
and play using the PoE interface. The terminal can either 
remain in the switch cabinet or used for several control 
systems.

The module is used to monitor the safety circuit for bridged or 
defective door contacts pursuant to the standard EN 81-20. 
This signi�cantly increases the diagnostic capability.

The DM-24 can be used as a �oor or cabin display. The control 
takes place via CANopen. The display has 24x24 (576) LEDs 
on a surface of 60x60mm. Special texts can be con�gured as 
running text and edited at any time via the menu of the 
MPK411.

D-CS – DOOR CIRCUIT SUPERVISION
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The module is connected to the processor unit of the MPK411 
with a 10-pin IDC connector. Four relays for motor control and 
two freely con�gurable relays are available on the interface 
module. The current switching state is indicated via LEDs.

S-IO – CAN EXPANSION MODULE
For expansion of digital inputs and outputs of the MPK411 
central unit via the CAN interface. Up to eight S-IO/16 
modules can be connected to the central unit of the MPK411 
via the CAN bus.
 

 

R-IM – RELAY INTERFACE MODULE

 

C-IM8 | C-BM | C-EM – CAR INTERFACE 
MODULE

F-IM4 AND F-IM8 – FLOOR LEVEL 
INTERFACE MODULES

The module is used to expand the digital inputs and outputs of 
the MPK411 central unit via the CANopen interface. Up to 64 
M-IO/16 modules can be connected to the central unit of the 
MPK411 via the CANopen bus.

E-OP – EMERGENCY OPERATING 
PANEL

M-IO – CANOPEN EXPANSION MODULE

The modules connect the lift car signals with the MPK411 
processor unit via the CANopen interface.

 

The module is used for emergency release as well as for 
testing the brakes and the speed governor. The numerous 
functions within the module are communicated via CANopen 
to the MPK411 controller and facilitate commissioning. 
Thanks to its handy size the module is also suitable for frame 
controls.

In contrast to the C-EM, C-IM8 has 6 freely operable relays 
and the C-BM has 2 freely operable relays for the control of 
door control units, light shut-off, cabin fans or other 
components. As well as a PoE interface for connecting the 
CHT.
 

The modules are used to connect the �oor signals and 
displays to the processor unit of the MPK411 via CANopen 
interface. The F-IM4 has 4 I/Os, the F-IM8 has 8 I/Os.

C-IM8|C-BM|C-EM ما�ول

F-IM8 و F-IM4 ما�ول

  MPK411بـراي افــزایش ورودي  و خــروجــ یهاي دیجیتال S-IO ماژول

استفاده م یشود. این ماژول از طریق رابط CAN به کنترلر متصل شده و قابل 

افزایش تا 8 ماژول م یباشد.

M-IO ما�ول

ایـن ماژول از طـریق کانـکتورهاي 10 پین IDC به واحد پـردازنده کنتـرلـر 

MPK411 متصـل م یشود. داراي چهار رله براي کنتـرل موتور و دو رله قابل 
برنام هریزي براي کاربردهاي دیگر م یباشد. عملکرد رل هها از طریق LEDهاي 

روي برد قابل رویت هستند.

R-IM ما�ول

ایـن ماژول کـه د ر جعبه رویزیون قـرار مـ یگیـرد، ا ز طـریق رابـ ط کاربـري 

 C-IM8 ،C-EM متصل م یشود. برخالف MPK411 ب هپردازنده CAN open

داراي 6 رله برنام هپذیر و C-BM داراي دو رله برنام هپذیر براي کنتـرل درب، 

 PoE روشـنایی اتوماتیک، فن کابین و غیره م یباشـد. همچنیـن داراي رابط

براي اتصال به CHT م یباشد.

S-IO ما�ول

 MPK411بـراي افــزایش ورود ي و خــروجــ یهاي دیجیتال M-IO ماژو ل

استفاده م یشود. این ماژول از طریق رابط CANopen به کنترلر متصل شده 

و قابل افزایش تا 64 ماژول م یباشد.

این ماژو لها براي ارتباط سیگنال طبقات و نمایشـگر به کنترلر MPK411 از 

طـریق رابـط CAN open اسـتفاده م یشــود. ماژول F-IM4 داراي 4 عـدد 

I/Os و ماژول F-IM8 داراي 8 عدد I/Os م یباشد.

ایـن ماژول برا ي تسـت  وآزا دسـازي ترم ز  وگـاورنر استـفاده م یشـود . توابـع 

مختلفی را ب هواسطه ارتباط آن با MPK411 م یتـوان انجام داد که کـار اجـرا 

را سـاده م ینماید. ابعـاد کوچـک آن، امـکان نصـب د رفضـاهاي کوچـک را 

فراهم م یآورد.

E-OP پنل عملکرد اضطرا�ی
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LiftXpress Hall Call Destination
Control System
The new standard for lift performance

Before travelling, the lift user chooses the desired destination 
via a touch screen showing the intuitive liftXpress user 
interface.

LiftXpress is one of the �rst independent microprocessor 
controls with destination input. Due to optimised call 
handling, the minimal waiting and travel periods are the 
primary criteria of this quality destination call control group.

The lift control receives more accurate information earlier 
regarding the lift user destination. The additional information 
on the desired destination level and the number of 
passengers is utilised to calculate an optimal travel sequence. 
This way a signi�cant increase in ef�ciency is obtained within 
the lift system.

سیستم کنترلی اعالم مقصد 

LiftXpress
استانداردی جدید برای عملکرد بهتر آسانسور 

Touch-Display 4,3 inchA B Car screen 8,4 inch

LXP 10 & 12,1 inchC

Stand Swan for LXPD

نمایشگر لمسی 4.3 اینچی  نمایشگر داخل کابین 8.4 اینچی

صفحه پنل 10 و 12/1 اینچی 

 استند
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LiftXpress یکی از اولین سیست مهاي کنترلر مقصـد م یباشد. بهینه کردن 

احضـا رها، به حـداقل رسانـدن زمان انتظار از معیـا رهاي اصلی این سیسـتم 

م یباشد. کاربر قبل از حرکت از طـریق صفحه نمایش لمسـی مقصـد خود را 

اعالم م یکند و LiftXpress مشخص م یکند با کدام آسانسور سفر کند.

کنترلر آسانسور اطالعات دقی قتري درخصوص مقصد مسافران پیش از سوار 

شـدن آنها دریافت م یکنـد. اطالعات اضافی درخصـوص مقصـد مورد نظر و 

تعداد مسافران نیز براي محاسبه مطلو بتر مسیر مورد استفاده قرار م یگیرد. 

بـه ایـن ترتیـب افزایـش قـابل تـوجهـی در بـهر هوري سیـسـتم آسانسـور 

حاصـل م یگردد.



How to use LiftXpress

Select your destination

Move to the designated elevator

Travel to your destination floor

The charts show some examples that detail the increase of 
handling capacity of an average lift group with hall call 
destination control system. Because of the intelligent 
liftXpress’ adaptive group algorithm and a reduced number of 
inter�oor stops  here is typically an increase from 15 % up to 
30% of handl ing capacity under certain bui lding 
con�gurations and traf�c conditions, resulting in signi�cant 
user bene�ts.

Comparison of handling capacity
in collection and destination mode

شـک لهاي باال نشـا ندهنده جزئیات افزایش ظـرفیت جابجایی مسـافران با 

استفاده از سیسـتم کنترل مقصـد م یباشد. با استـفاده از الگوریتم هوشمند 

LiftXpress و کـاهش تعـداد توقف بین طبـقات، ب هطـور معمول ظــرفیت 

جابجایی با توجه به شرایط ساختمان و ترافیک موجود از15% تا30% افزایش 

م ییابد و درنتیجه مزایاي بسیاري براي کاربران فراهم م ینماید.

مقایسه ظرفیت جابجای� در حالت

کنت�ل مقصد و 

چگونه از LiftXpress استفاده کنید
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Collective 

به سمت طبقه مقصدتان حرکت کنید

به سمت آسانسور تعی�ن شده ب�وید

مقصد خود را انتخاب نمای�د
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We view the outstanding quality of our products as an 
important, long-term competitive factor. This attention to 
detail covers our entire scope of products and services, 
beginning with high-quality consultation and by no means 
ending with after sales support. In the production process all 
processors are tested thoroughly under extreme climatic 
conditions within heat chambers. Prior to and following this 
endurance test, all components are subjected to computer-
aided functional tests. Every component is operated under 
simulated real-life conditions using a special test facility, in 
order to ensure fault-free operation in the �eld.

Quality

مـا کیفیت باالي محصـوالتمـان ر ا عـاملی مهـم در رقـابت بلن دمـدت خـود 

م یدانیم. توجه به جزئیات و مشاوره در جهت ارائه محصـولی با کیفیت پیش 

از فروش آغاز و هیچگاه پ ساز فروش ب هاتمام نخواهد رسید. در فرآیند تولید، 

تمام قطعات ب هطور کامل و در سخ تترین شرایط تسـت م یشوند. قبل و بعد 

از ایـن آزمـون، نتـایج تحلیـل م یشـوند. هـر قطعـه تـحت شـرایط واقـعی 

شبی هسازي م یشود تا از عملکرد بدون خطاي آن اطمینان حاصل شود.

کیفیت



Our proven training courses provide the option of either basic, 
advanced or individually tailored training, available from either 
our of�ces, alternatively, at the customer’s premises. 
Additional peace of mind is provided by a proven spare parts 
delivery service, also the ability to provide an in-house 
amendment service for wiring diagrams associated with any 
existing controllers undergoing an modernization upgrade.

Naturally, we are also on call for our customers following 
completion of the sale itself. Our Service Department is able 
to provide both telephone hotline support and on-site support. 
Our Quality team manages the ongoing development and 
supply of comprehensive technical documentation for each 
control system supplied. This successfully provides our 
customers with full commissioning and maintenance 
documentation, including EU Conformity Declaration 
Certi�cates from the German Technical Supervisory Society 
(TUV) for components such as safety modules, whenever this 
information is required.

After Sales Support

ب هطـور طبیعی، ما نیز به سواالت مشـتریان خود پ ساز فروش توجه ویـژ هاي 

داریم. بخش خدمات ما قادر به ارائه هم پشتیبانی تلفنی و هم پشـتیبانی در 

محل است. تیم ما براي توسـعۀ کیفیت مدیریتی فعالی تهاي در حال انجام، 

اسناد و مدارك فنی جامع براي هر سیستم کنترلی عرضه م یکند. این منجر 

م یشـود تا مشـتریان اسنـاد و مـدارك کامـل را مشـاهده نماینـد و آنـها را 

نـگهداري کنند، مدارکی از جملـه گواهینامه اتحادیـه اروپا از انجـمن فنـی 

TUV) براي قطعات مانند ماژو لهاي ایمنی، که در هر زمان اطالعات  آلمان (

مورد نیاز را در اختیار مشتري قرار م یدهد.

ـ هصورت جداگانه در دفاتر و  ـ هصورت پیشـرفته و یا ب دور ههـاي آموزشی ما ب

نمایندگ یهاي رسمی و یا در محل در دسترس مشـتریان است. براي خدمت 

بیشـتر یک سري از قطعـات یدکی سرویس شده نیز در اختیار مشـتري قرار 

م یگیـرد. همچنین قابلیت سی مکشـی داخل خانه براي انتخاب حالت بهینه 

جزو خدمات ماست.

خدمات پس از ف�وش
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Numerous companies already place their trust in Kollmorgen. 
Our scope of supply ranges from residential houses and 
public buildings to each and every sector, including retail, 
banks, insurance companies, hospitals, hotels, the 
automobile industry, the chemical industry, power generation 
plants, television towers etc.

References national
شـرک تهاي متـعددي در حـال حاضــر به Kollmorgen اعتمـاد نمود هاند. 

دامنۀ محصوالت ما دربرگیرندة خان ههاي مسـکونی و ساختما نهاي عمومی 

از جمله مغاز هها، بان کها، شـرک تهاي بیمه، بیمارسـتا نها، هت لها، صـنعت 

خودرو، صنایع شیمیایی، کارخان ههاي تولید برق، برج تلویزیون و غیره است.

مشتر�ان داخلی

پـ ساز مد تهـا مشــاوره، مـذاکره و انـجام بررس یهـاي کارشناسـی واحـد 

بی نالملل شرکت کلمورگن با همکاري شرکت سا منیکان به توافق رسید هایم 

که با توجه به توانمند يهاي فنی و مهندسی در کادر مهندسین این شـرکت 

و سـرمای هگذار يهـاي منظم توسـط این شـرکت قد مهـاي عملی و مؤثـري 

برداشته شود. به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات و انعقاد قراردادهاي روشن 

ـ ه، تـوافق و مقـرر گـردیـد کـه ا زای نپـس با اسـتفاده از نیـروي  ـ هجانب و هم

مهندسین و متخصصین، تابلوهاي فرمان آسانسور کلمورگن را در تهران و با 

همان کیفیت و استانداردها تولید و در اختیار همکاران و مصر فکنندگان در 

صنعت آسانسور قرار دهد. 

شـرکت سـا منیکان مجاز به ارائه نماینـدگی و یا عاملیـت فروش در تـهران و 

ـ هصورت  سـراسر کشـور ایـران م یباشـد و تمامی مشـتریان قبـلی کـه چه ب

مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط با محصـوالت کلمورگن بودند از این پس 

با حمایت بیشـتر از قبل، م یتوانند با این شرکت در تماس باشند و به تمامی 

خواست هها و نیازها و حتی سفار شهاي خاص آنها رسیدگی م یشود.

حضور در بازار ایران

پروژه پاالدیوم

پروژه شیراز مال

پروژه ارغوان

پروژه بازار کامپیوتر پایتخت

پروژه مدیا

پروژه مروارید غرب

پروژه مروارید نیاوران

پروژه بانک کشاورزي

پروژه لکسون
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Subway
German Credit Bank
Reichstag
Clinic
Charité
Lindencorso
Residential Building / China
Liverpool Pier / England
Zhangjiajie / China
Airport Tower / Holland
House of Parliament / England
The Sage / England



Kollmorgen IRAN
Bldg No. 8, N.Mandella Ave.,
Argentina Sq.,Tehran, IRAN
Zip Code: 15149-47415
Tel: +98 (21) 88205000
Fax: +98 (21) 88788417
info@samneekon.com
www.samneekon.com

نسل آینده
کنترل فرمان آسانسور

The Next Generation
Lift Control System


