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IDŐK 

Cím ADAT SIG LEÍRÁS 

0 2-45 ds T1G GONG hossza 
1 2-45 s TMA Maximum nyitási idő  
2 2-45 s TAP Nyitás vége 

3 2-45 s TCH Maximum zárási idő  
4 2-45 ds TRA 

TMP 
Késleltett nyitás 

5 1O-99s 
6 10-99 s TMC Maximális futási id ő  
7 0-99 s CHF Erőltett csukás 
8 0-99 s RCPV Váltás késleltetése rövid szint esetén 

0-99 s TOC  

TST 

Foglaltság érzékelése a csukás után  
Köteles: 0-69 = Lassú sebesség (1 -2) 

10 0-99s 
Köteles: 70-99 = Lassú kontaktor(TP) mindig húz 
Hidraulikus: 0-69 = Lassú sebesség(TP) 
Hidraulikus: 70-99 = Lassú kontaktor(TP) mindig húz 

11 0-99x4 cs RIF 1F késleltetése Beringer tápegységhez 
12 0-99x10 s APS Parkolási idő  
13 0-99 min BAT Akkumulátor lekapcsolás vészjelzés után  

Első  id őrelé/A Beringer fel szelepének késleltetése 14 
0-99 

ds/x2cs 
TiUG 

15 
0-99 

ds/s/10s 
T2UG Második id ő relé 



FUNKCIÓK 
CÍM ADAT LEÍRÁS 

0 Le/Fel gyűjtő  

16 1  Egyparancsos vagy Multiplex ha 34=2 vagy 3/B 
2 Legyűjtő  
3 Egyparancsos vagy Multiplex ha 34=2 vagy 3/A 
0 Párhuzamos - Nem Beringer 
1 Párhuzamos - Beringer 17 
2 Soros - Nem Benn ,  er 

Soros - Berin•er 

18 

0 Nem használt/CAPE 
1 Nem használt/CAPE 
2 Nem használt/CAPE 
3 Nem használt/CAPE 

19 

0 Nem használt/CAPE 
1 Nem használt/CAPE 
2 Nem használt/CAPE 
3 Nem használt/CAPE 

20 

0 Nem használt/CAPE 
1 Nem használt/CAPE 
2 Nem használt/CAPE 
3 Nem használt/CAPE 
0 Nem használt/CAPE 
1 Nem használt/CAPE 
2 Nem használt/CAPE 
3 Nem használt/CAPE 
0 Hidraulikus - Kéziajtó 
1 Hidraulikus - Autómataajtó 
2 Köteles - Kéziajtó 
3 Köteles - Autómataajtó 
0 Parkolás nyitott ajtóval - Ajtomotor Ki 
1 Parkolás nyitott ajtóval - Ajtomotor BE 
2 Parkolás zárt ajtóval - Ajtomotor Ki 
3 Parkolás zárt a .  óval - Momotor KI 
0 1 vagy 2 sebesség 
1 3 sebesség 
2 4 sebesség 
3 5 sebessé ,  

25 

0 Kézi újraindtás - H ővédelem kézi visszakapcsolást igényel 
1 Kézi újraindtás - H ővédelem autómatán visszaáll 
2 Autómata ú .raindítás - Hövédelem kézi visszakascsolást i•én el 
3 Autómata u raindítás- H ővédelem autómatán visszaáll 



O Karbantartás lassú sebességgel - Végállásíg  
Karbantartás lassú sebességgel - Utolsó szintig 

26 1 
Karbantartás gyors sebességgel - Végállásig 	  
Karbantartás gyors sebességgel - Utolsó szintig 
Jön/Foglalt jelzés nincs 

3 
0 

27 1 Jön nincs/Foglalt jelzés van  
Jön van/Foglalt jelzés nincs 2 

3  
0 

Jön/Foglalt jelzés van  
Korrigálás aktív - ICV normál 

28 
Korrigálás aktív - ICV hosszú 

— 
Korrigálás nincs - ICV normál 

3 Korrigálás nincs - ICV hosszú  
Hidraulikus leeresztés aktív - Hibára a 0.ra megy 

29 

0 
1 Hidraulikus leeresztés nem aktív - Hibára a 0.ra megy 
2 Hidraulikus leeresztés aktív - Hiba esetén azonnali megállás 
3 Hidraulikus leeresztés nem aktív - Hiba esetén azonnali megállás 

30 

0 Mozgópadlo_-F.c2agl.ált_s_ág_é_s_ megteltség 
1 Mozgópadló - Foglaltság 	  

Mozgöpadió - Megteltség 	  
Mozgópadló nincs 

2 
3 

31 

0 	Szintek érzékelése - Vizsgálat vezérlés van 
1 	Szintek érzékelése - Vizsgálat vezérlés nincs 

Megállok érzékelése - Vizsgálat vezérlés van 
	Megállók érzékelése - Vizsg_álat vezérlés nincs  

O 	Ajtókontroll aktív - 

32 aktív -.  1 _6tókontroll 
Ajtókontroll nem aktív - 
Ajtókontroll nem aktív -  

0 	IS/ID záró 

33 1 IS/ID nyitó 	 
IF/ICV záró 
IF/ICV nyitó 

34 DOMUS 
1 	Multiplex 

35 0 	12=C 
Gong akkor is ha foglalt 



Paraméterek 
, Cím Érték Jel Leírás 

36 2-32 NP Szintek száma 
37 2-32 NF Megállók száma 

A negatív szintek szám (mi nem használjuk!) 38 0-19 NS 
39 0-31 FPM Tűzoltó menet szintje 
40 0-30 PB1 1 Rövid vagy hosszú színt 
41 0-30 PB2 2. Rövid vagyhosszú szint  

3. Rövid vag yhosszú szint 
Szintérzékelők figyelmenkivülhagyása a CAPE panelen 

42 0-30 PB3 

43 0-15 

0=nincs 
1=IRS 

EIS 2=IRD 
4=ICV 
8=1F 
15=mind 

44 O SBL Hiba kiütéséhez szükséges  kód (0=nincs)  
A legközelebbi karbantartás id őpontja (menetszámban) 45 00-99 CDm 

46 00-99 MC 
47 00-99 DU 
48 0-99 CDAC1 PIN kód 
49 0-99 CDAC2 Pin2 kód 
50 1-36 PFO Több oldali ajtó nyitása a szinten 
51 PF1 Több oldali ajtó nyitása a szinten 
52 PF2 Több oldali ajtó nyitása a szinten  

Több oldali ajtó nyitása a szinten 81 1-36 PF31 
82 0-32 NFZ Szintek kihagyása (Multiplex)  	 

Parkoló szint 83 0-31 FST 
84 PEM Vész szint 
85 FPAC1 Ezeken a szinteken akkor is nyitott ajtóval parkol, ha csukott 
85 FPAC2 ajtóval kéne, és fordítva. 
87 MCR 
88 DUR 
89 SMT Idő relé funkció beállítása 
90 DISO Nem használt/ACS1 Kijelz ő  

Nem használt/ACS1 Kijelz ő  91 DIS1 
92 0152 Nem használt/ACS1 Kijelző  

Nem használt/ACS1 Kijelző  93 0I53 

94 0-63 

F1JN1 Több funkció eléréséhez állítsuk be a következ őket 
EG27 1=67es hiba figyelmen kívül hagyása 
A3C 2=NOS1PATT bemenet a 3. fotocella bemenete lesz 
ZR 4=APA bemenet a korrigáiási zona 
LiF 8=CHP 10 LIFT bemenetként szolgál (hívás prioritás) 

FTR1 16=CS1/RU az idő relé be-kimenete. 
FTR2 32=FS3/CPF a 2es idő relé be-kimenete 



95 0-63 

FUN2 Több funkció eléréséhez állítsuk be a következ őket 
EBIN 1=ha szükséges az 5.bit a kij_elz őnek 
NR1 2= 
GIF 4=GONG a sebességváltáshoz is  

8=lemenetben 2xGONG 020 
PDIR 16=FS/FD a következő  utazás irányát jelöli  

32=CAPE esetén U1B U1B 
96 0-63 FUN3 Több funkció eléréséhez állítsuk be a következ őket 

PMVC 1=az SCP kimenet a közeli szintek jelölésére szolgál 
CCA 2=CCC és CCS alapállapotban nyitott 	 

4=az ABCDE kimenetek negáltak UBINN 
UDSN 16=DS kimenet negált 
MANO 32=a karbantartás nyitott állapotban aktív  

97 - 
98 - 
99 - 
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3. Be és Kimenetek leírása 

+12 

A +12 kimenet maximum 2A — ig terhelhet ő, áram kímaradás esetén nincs az 
akkumulátorra kötve. 

AjWCID 

Bináris kód a szintjelzésnek, ha a kijelz ő  támogatja a sorosvonali kommunikációt. 
A „nagy-sebesség" kimenete. (Bővebben az 5. fejezetben) 

ALT 

Stop gomb bemente. Kézi ajtó és félautómata ajtó esetén az ajtóérintkez őket a STOP 
gomb elé kell kötni. Ha az ALT bemenet 0, az azt jelenti, hogy a biztonsági vonal 
meg van szakdva tehát, ha a gép ment az megáll, ha ajtózónában van akkor nyitja az 
ajtót, ha nem akkor zárva marad. 
Egyparancsos vezérlés esetén: elveszti a parancsot, a fülke állva marad. 
Gyűjtő  vezérlés esetén: a parancsok bent maradnak, s ha az ALT zár akkor a gép 
tova indul. 

AP 

Relé kimenet az ajtónyitásnak. 

AP2-AP3 

Relé kimenet a 2. Ill. 3. oldali ajtóknak 

APA 

Ajtó előnyitási zóna: ha ebben a zónában van a fülke s lassú sebességgel megy, 
akkor elkezdi még szintre érés el őtt az ajtónyitást. (Id.: 5. fejezet) 

Korrigálási zóna: ha magunk szeretnénk megadni a korrigálási zónát, akkor 
programozzunk a 94. címre 4. Ha ez a bemenet aktív akkor a gép korrigál egyébként 
nem! Akkor sem, ha a szintérzékel ő  mágnesek egyébként aktívak! 

Amennyiben ezt a bemenetet használni szeretnénk, az ajtó érintkez őket 
meg kell kerülni a biztonsági vonalnak, egy biztonsági relén, vagy 
kapcsolón keresztül! (Id.: 5. fejezet, EN81) 



abq 

Viszzajelzés a gyors sebességr ő l ill. az  ajtó nyitó relé állapotáról. 

A bemenet zárt a földhöz képest: 
Lassú sebesség esetén, ellenkező  esetben a gép azonnal megáll és a 45. hibakódot 
írja ki. 
Ha az ajtó nem nyit, ellenkező  esetben a gép a 48. hibakóddal megáll. (Ebben az 
esetben mindenképp megáll mert a biztonsági vonal megszakad!) 

A bemenet nyitva van: 
Ha a gép gyors sebességgel mozog, ha nem 4s után a gép az 54. hibakóddal megáll. 
Ha nyitja az ajtót. 

AR 

Csengő  5.7 

BAT 

A szünetmenetes táp +12V oldala. 

CCO/CCC/CCS  

A mozgópadló bemenetei (foglalt/megtelt/túlterhelt) 

CELCE 

Egyparancsos gép esetén, az egyparancsos jelleg biztosítása, ha foglalt nem ad át. 
Lámpa relé vezérlés. 

CEP/CIP  

Tűzoltó menet. (8.9 fejezet) 

CHP 

Hívás prioritás (8.2 fejezet) 

CM1/CM2 

Fotocellák bemenetei. Ha megszakad az ajtó nyit. 

Ajtózáró relékimenet az összes ajtónak. (5.11 fejezet) 



CPF 

Timer2: 2 id őrelé kimenet, a bement az FS3. (Lámpa vezérlés) 

cpp 

TP és CP relék ellen ő rzése: 

Legyen a földhöz képest zárva: 
Ha az ajtó nem zár. (Ha nem 46 hibakód) 

Legyen nyitott: 
Ha az ajtó zár. (Ha nem 52 hibakód) 
Hidraulikus lift esetén a menet alatt végig, kötelesnél a lassú sebesség alatt.(54 
hibakód) 

CRP 

Az ajtó relék közöse. 

OS 

Az ajtó érintkezők bemenete, ha a gép hívást kap az ajtók csuknak s miután OS 
bemenet aktív lesz, kiadja a parancsot a menetkontaktoroknak. 
Ha ez nem sikerül az 53. hibakód látható. 

CS1  

Az 1 időrelé kimenete. (Id.:5.14 fejezet) 

CT 

A biztonságivonal vége, a menetkontaktorok közöse, ha nincs meg, a kontaktorok 
nem tudnak meghúzni. 
Ha a gép parancsot kap az ajtó becsuk, de a kontaktorok nem húznak akkor a 
következő  hibaüzenetet kapjuk: 
Le: 50 
Fel: 49 

D/S relék  

D — le irány. S -- fel irány 

EM 

Vészbemenet, lásd 8.3 fejezet. 



B<C 

Végállás kapcsolók, legyen ez a biztonságivonal kezdete. Ha a gép végállásra megy, 
a panel blokkolódik, s pl.: hidraulikus lift esetén, résolajveszteség hatására helyreálló 
biztonságivonal esetén sem indul újra! 

Hiba: 81. 

FD/FS 

Le/Fel nyíl kimenete a fülkében/szinten. (-12V) 

FS3 

A 2 időrelé bemenete. 

FSER 

Üzemen kívül lámpa kimenete (-12V) 

• Hiba esetén 
• Karbantartásban 
• Programozás esetén 

G/P relék 

G — gyors sebesség, P lassú sebesség. 
Lásd még programozás/menetid ők 

Gong 

Fülkei hangjelzés kimenete. 

GND 

Az összes 12V — os bemenet közöse. 
A vezérlés földelt jellegéb ől következően, ezt kössük a földre!!! 

10-14 

A CAPE/PEXP bemeneti. 



IF/1CV 

Szintérzékelő  egység. (IF=ID, ICV=IS) 
A következő  ábrán szemléltetjük a mágnesek helyes elrendezését. 
A legfelső  szinten 1RD helyén IRS van. 

Seb. váltás le irányban 

Pontos szint 

Seb. Váltás fel irányban 

Seb váltás le irányban 

Pontos szint 

1D IS 	IRD 

Lásd: programozás funkciók. 

Hibák: 
42 ID nem működik. 
43 IS nem működik. 

IRD/IRS 

Az legalsó és legfelső  szint bemenete, szint keresés esetén a gép addig megy le vagy 
fel, míg nem találkozik IRD/IRS valamelyikével. 
Ha aktív, akkor kell nyitva lennie. A kettő  egyszerre nem lehet aktív! Hiszen a gép 
nem lehet egyszerre mindkét végszinten. 

Hibák: 

41 mindkettő  nyitott. (Aktív) 
44 Mindkettő  zárt, pl: gép eléri a legalsó vagy legfels ő  szintet, de egyik bement sem 
lesz aktív, vagy a IRD/IRS meg van cserélve. 



KE/IC 

Órajel a CAPE/PEXP — nek. 

MAN 

Karbantartás. 

MO — M15 

Be/Kimenet az 1.4 táblázat szerint. 

OCC 

Foglalt kimenet. 

CM 

A vezérlés 0 — 

PAP 

Ajtónyitó gomb, a nyitás csak akkor kezd ődik el, ha a gép ajtózónában van, és a 
menet még nem kezd ődött el. 

PATT 

Csikó működtetése, lásd 5.9 fejezet. 

PCP 

Ajtó záró gomb, ez a bemenet össze van kötve a DOWN nyomógombbal a vezérié ő  
panelen. 

PDM/PSM 

Karbantartás le ill. fel nyomógomb. Lásd: 8.6 fejezet. 

SCP 

Pontos szint jelzés: áramkimaradás esetén is aktív. A VIM a jelzés közöse. 

TM 

Motor/Olaj hőmérséklet. 



Létesítés 

5.1 Közelítés nyitott ajtóval 

Ha nem programoztunk 4 a 94. címre, akkor az APA bemeneten keresztül 
vezérelhetjük a korai ajtónyitást. Amikor a fülke lassú sebességre vált, és ajtó zónát 
érzéke!, valamint az APA bemenet aktív, megkezd ődik az ajtónyitás. Ehhez a 
biztonsági vonalnak meg kell kerülnie az ajtóérintkezőket. 
Ahhoz, hogy aktiváljuk a biztonsági vonalat, az RU kimenetet használhatjuk, ha nem 
programoztunk 16 a 94. címre. Ebben az estben a bemenet a CS1 lesz. 

Ez a funkció nem működik karbantartásban, és visszahozó menetben. Ha 4 
programozunk a 94. címre ez a bemenet a korrigálási zónát jelenti nyitott ajtóval. 

5.2 Akkumulátor 

A BAT ki/bemenetre egy akkumulátort (12V) csatlakoztathatunk, amely áramszünet 
esetén látja el a vészfunkciókat. Ha le szeretnénk választani egy bizonyos id ő  után a 
panelról, akkor azt megtehetjük, ha a 13. címen beállítjuk az id őt. A vészgomb 
megnyomása esetén a kimenet újra aktív lesz. 

5.3 Soros/Párhuzamos csatlakoztatás 

Lehetőségünk van a kabin soros csatlakoztatására, ha a fülkén elhelyezünk egy 
segéd panelt, mellyel akár 16 úszókábel eret is spórolhatunk. 

Ahhoz, hogy ezt a funkciót aktiváljuk a 17. címre 2 vagy 3 programozzunk. 

5.4 Késleltetett megállás 

Lehetőségünk van egy RIF idővel késleltetni a megállást, melyet a 11. címen 
állíthatunk be. Ez az id ő  maximálva van. A maximális késleltetés 4 másodperc. 

Ha ez idő  alatt a kabin túlfut a szinten, a felvonó megáll, és a 66 hibajelzést mutatja. 
V3, V4 sebességgel (frekvencia szabályzott hajtás) való szintbeállás esetén a funkció 
nem működik. (VO-V2 lassú sebesség). 

5.5 Fotocellák 

CM1, CM2 és CM3 bemenetek a 3 oldali fotocellák bemenetei. (AP,AP1,AP2 ajtó 
oldal) 

Ha az ajtózárás alatt a bemenet megszakad, az ajtó visszanyit, s egy TRA id ő  után 
csuk csak be újra. Ha az ajtó zárva van, s a bemenet megszakad nem történik 
semmi. 

Minden szinten csak az a fotocella és amelyik oldalon az ajtó is van. 



5.6 Gong 

A gongot a 95. címen tudjuk programozni az alábbiak szerint 
• gong a megálláskor 
• nem 4 gong a sebesség váltáskor 
• 2 gong lemenetben 
• nem 8 1 gong lemenetben 

A O. címen tudjuk programozni a gong impulzusának hosszát. 

5.7 Vészgomb, és bemenetei 

A vészgomb megnyomása után a (A+,A-) bemenetek aktívak maradnak. Mindaddig 
amíg a vészjelzést nem nyugtázza valaki. 

Ha szinten nyomják meg a vészgombot az ajtó kinyit a fülke helyben marad. 

5.8 Azonnali indítás 

A PCP bemenet aktívvá válására, a fülke nem várja ki a TAPra programozott id őt, 
hanem csukja az ajtót és a gép elindul. (Indít nyomógomb/Ajtózár) 

5.9 Csikó 

A PATT kimenttel a csikót m űködtethetjük, a kimenet a menet megkezdésekor válik 
aktívvá, (fél automata ajtó esetén, akkor is ha a fülke ajtó még nem csukott be), 
majd a megállás után enged el. 

5.10 Közeli és távoli szintek programozása 

5.11 Ajtók 

• TMA (1.cím) (2-45s) ennyi ideig aktív a nyitási parancs. 
• TCH (3.cím) (2-45s) ennyi ideig aktív az ajtócsukási parancs, ha az ajtómotor 

zárva marad opciót választottuk, akkor a menet teljes id őtartalma alatt húzva 
maradnak a kontaktorok. 

• TRA (4.cím) (2-45ms) az érkezés után ennyivel kezdi az ajtónyitást, 
• TAP (2.cím) (2-45) amíg az ajtó nyitva marad. 
• Hiba 54 az ajtózáró kontaktor beragadt 
• Hiba 55 az ajtónyitó kontaktor beragadt 
• Hiba 56 az ajtó nem nyílik vagy nem zár. 

5.11.1 Az ajtó csukva tartása 

Ahhoz, hogy az ajtó csukva maradjon a 7. címre kett őt írjunk. Az ajtó akkor is csukva 
marad, ha időközben a biztonsági vonal megszakad! 

5.11.2 Kézi ajtó 



A 22. címre 0 vagy 2 programozzunk. Ebben az esetben a CP kimenet fogja a csikót 
működtetni. 

5.11.3 Automata ajtó 

A 22. címre 1 vagy 3 programozzunk, ebben az esetben a zárást a CP kimenetre 
kössük. 

5.11.4 Félautomata ajtó 

A programozás ugyanaz mint az el őbbi esetben, a . címre 1 vagy 3 programozzunk, 
ebben az esetben a zárást a CP kimenetre kössük. Hidraulikus lift esetén az ajtó 
biztonság érintkező it mint a kézi ajtó esetében, az ALT bemenet elé kössük! 

5.11.5 Több oldali ajtó, normál 

Minden szinthez 3 ajtót rendelhetünk hozzá, ezek nyitására az AP, AP1, AP2 
kimenetek tartoznak, a csukásra a CP kimenet szolgál. A fotocellákat a CM1-3 
bemenetekre kössük. 

1 	AP (1 oldal) 
2 	AP2 (2 oldal) 
3 	AP3 (3 oldal) 

Példa: ahhoz, hogy a 1 és 3 oldali ajtó nyisson a másodikon az 52. címre 5 (4+1) 
programozzunk. 

5.11.6 Szelektív ajtónyitás 

5.12 Vizsgálat menet / Végállásmenet gyors sebességgel 

A vizsgálat menet beállításához 1 vagy 3 kell a 31 címre programozni. 

A vizsgálat menet aktiválásához a DW + DATO tartsuk nyomva a menet alatt. 
Köteles lift esetén ez m űködik fel és le irányban is. 
Hidraulikus lift esetén csak fel irányban. 

Ez a menet nem lehetséges a következ őkben: 
• Karbantartás 
• Vész esestén 
• Korrigálás esetén 
• Ha már a menet előtt benyomva tartjuk a gombokat! 

5.13 Parkmód 

5.13.1 



Automata visszahívás az FST parkoló szintre: az APS(12.cím) id ő  leteltével a fülke az 
FST(83. cím) szintre megy. Ha lejjebb áll mint az EST szint a parkolószintre hívás 
nem aktiválódik. 
Hidraulikus parkolás: 15 perc után a legalsó szintre megy, ha a 29. címre 1 vagy 3 
van programozva. 



5.13.2 Parkolás/várakozás nyitott vagy csukott ajtóval 

Az utolsó parancs teljesítése után a fülke várakozhat nyitott ajtóval (SPA), ha a 23. 
címre 0 vagy 1 írunk, vagy csukott ajtóval(SPC), ha a 23. címre 2 vagy 3 írunk. 
Ha a parkmód SPC, a parkoló szintre érkezés után a fülke nem nyit ajtót és gong sem 

hallható. 
Ha a parkmód SPA, akkor 2 szintre be tudom állítani, hogy ott ebben azt esetben is 

csukott ajtóval parkoljon, de akár fordítva is. 

5.14 Időrelék 

Időzítő 1: bemenet CS1, kimenet RU 
Időzítő2: bemenet FS3, kimenet CPF 

Relé1 	Relé2 

A Típus: monostabil, azaz T ideig húz 	0 	0 

B Típus: késieltetve húzó 	 1 	4 

C Típus: késleltetve elenged ő 	 2 	8 

Az Időzítő2 T értékét megadhatom 1, 10(89. cím=+16) és 100(89. cím=+32) 

másodperces egységekben is. 

5.15 Vezérlés típusa 

A vezériés típusa lehet: egyparancsos, le gy űjtő  és le/fel gyűjtő , DOMUS, Multiplex 

5.16. Beringer 

Ha beringer tápegységet vezérlünk a VB kimenet adja a jelet a Beringerszeleonek, ha 

a 17. címre 1 vagy 3 programoztunk. 
A VB kimenet tranzisztoros kimenet 0,5A — ig terhelhet ő  50V — on. 

5.17 Sebesség 

5.17.1 Egy sebesség 

Egy sebességes hajtás esetén, állítsuk be, hogy a szintérzékelést az IF/ICV 
bemenetek kapcsolják (33. cím 2 vagy 3), s a karbantartás menet, nagy sebességgel 

történjen (2 vagy 3 a 26. címen). 

5.17.2 Két sebesség 

Két sebességes hajtás esetén a gyors sebességet a G kimenet adja, míg a lassút a P. 

5.17.3 Nagy sebesség 

Lehetőségünk van arra, hogy nagyobb távolságokat a lift nagyobb sebességgel 

tegyen meg: 



3 sebesség (1 a 24. címen): 
_ 	ebben az esetben, ha a gép csak egy szintet megy, azt V1P sebességgel teszi meg, 

míg ha 2 vagy többet, akkor az V2P sebességgel fogja. 

4 sebesség (2 a 24. címen) 
ebben az esetben a gép 1 szintet V1P sebességgel tesz meg 2 V2P, 3 vagy többet 
akkor, pedig V3P sebességgel fog. 

5 sebesség (3 a 24. címen) 
mint az előbbiekben csak itt a leggyorsabb sebesség a V4P. 

Hidraulikus lift esetén nem lehetséges, ha ICV=hosszú van beállítva a 28. címen. 


