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1. Bevezetés 

Ezen műszaki leírás a HC Automatizálási Kft. (7624 Pécs, Őz u. 5.) által gyártott HCA-93 meg-

nevezésű mikroszámítógépes felvonóvezérlést ismerteti. Ez a típus rendszertechnikájában na-

gyon hasonló a HCA-12 vezérlésekhez, azonban több új műszaki megoldást tartalmaz. Ára, hely- 

és energiaigénye miatt mind lakóházi, mind pedig nagyobb bonyolultságú és különleges igényeket 

kielégítő kórházi- és középületi felvonók vezérlésére is kiválóan alkalmas. 

2. A vezérlőberendezés felépítésének és működésének ismertetése 

2.1. A felvonó adatai 

 Kétsebességes kivitel. 

A vezérlés típusa 1. HCA93 12/16 szintes gépi ajtós  

(Kód:HCA93_KG2) 

 2. HCA93 12/16 szintes kézi ajtós  

(Kód:HCA93_KK2) 

Gyűjtési irány : le- illetve fel-le irányban gyűjtő 

Menetsebesség : 1/0,25 ill. 1/0,16 m/s 

Névleges áram : 16A, 25A  

Névleges teljesítmény : 7,5 kW, 11 kW, (AC3/380VAC) 

Névleges feszültség : 3x380/220 VAC 

Névleges vezérlőfeszültség : 220VAC vagy 110VAC 

Névleges működtetőfeszültség : 220 VAC 

Névleges jelzőfeszültség : 24 VDC 

Állomások száma : 2-16, beállítható. 

Alapállomás helye : tetszőlegesen beállítható. 

Használat : Kisérő nélkül ill. kisérővel 

  "Expressz" üzemmódban is. 

 
 Hajtásszabályozott kivitel. 

A vezérlés típusa 1. HCA93_SZAB 12/16 szintes gépi ajtós  

(Kód:HCA93_SZAB_KG2) 

 2. HCA93_SZAB 12/16 szintes kézi ajtós  

(Kód:HCA93_SZAB_KK2) 

Gyűjtési irány : le- illetve fel-le irányban gyűjtő 

Menetsebesség : 1/0,25 ill. 1,6/0,4 m/s 

   Külön rendelésre max. 2,5 m/s-ig. 

Névleges áram : 16A, 25A, 45A, 63A 

Névleges teljesítmény : 5,5 kW, 10 kW, 18kW, 27kW, (AC3/380VAC) 

   Külön rendelésre max. 50kW-ig. 

Névleges feszültség : 3x380/220 VAC 

Névleges vezérlőfeszültség : 220VAC vagy 110VAC 

Névleges működtetőfeszültség : 220 VAC 

Névleges jelzőfeszültség : 24 VDC 

Állomások száma : 2-16, beállítható. 

Alapállomás helye : tetszőlegesen beállítható. 

Használat : Kisérő nélkül ill. kisérővel 

  "Expressz" üzemmódban is. 
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2.2. Működési sajátosságok le irányban gyűjtő üzemben 

a) A felfelé haladó fülke gyűjtő üzemben (az állomások növekvő sorrendjében) szállítja az utaso-

kat a belső utasítással kiválasztott állomásokra. (Belső utasítás elsődleges, külső hívásokra 

nem reagál a vezérlőrendszer.) 

b) Ha a fülke megtelt, csak azokon az állomásokon áll meg, amelyekre a mikroszámítógépes ve-

zérlő belső utasítást rögzített. 

c) Üresen felfelé haladó fülke a legfelső hívóállomáson áll meg először. 

d) Lefelé mozgó fülke a betárolt külső- és belső utasításokat gyűjtő üzemben, az állomások csök-

kenő sorrendjében teljesíti. (A belső utasítások és a külső hívások egyenrangúak.)  

e) Lefelé mozgó megtelt fülke csak azokon az állomásokon áll meg, amelyekre a vezérlőrendszer 

belső utasításokat rögzített. 

f) Kisérő üzemben a fülke továbbhaladási iránya az irányforgató gombok (NRF, NRL) segítségé-

vel megfordítható, ha azok ki lettek építve. 

g) Kisérő üzemben az "Expressz" nyomógomb (NEX) hatása csak egy menetre érvényes. Ilyen-

kor a fülke külső utasításokra nem áll meg, de azokat tárolja, majd teljesíti. Ha nincs belső uta-

sítás és az "Expressz" nyomógombot működtetjük, akkor a fülke -gépi ajtós felvonóknál - nyi-

tott ajtóval parkol. (Utasokra várakozás.) 

h) Csoportos gyűjtővezérlésnél az egyes hívásokra az a fülke reagál, amely kedvezőbb helyzet-

ben van. (Várakozási idő minimumra vagy energia-felhasználás minimumra optimalizáló algo-

ritmus választható.) 

i) Csoportos gyűjtővezérlésnél ha egy vagy két fülkét üzemen kívül helyeznek, a rendszerbe be-

kapcsolva maradt fülkék gyűjtővezérléssel tovább üzemelnek. 

2.3 Működési sajátosságok le-fel irányban gyűjtő üzemben 

a) A fülke a belső utasításokon kívül egyidejűleg a mozgásirányával egyező irányú hívásokra is 

reagál. Azokat az állomások növekvő vagy csökkenő sorrendjében teljesíti.  

b) Ha a fülke megtelt, csak azokon az állomásokon áll meg, amelyekre a mikroszámítógépes ve-

zérlő belső utasítást rögzített. 

c) Kisérő üzemben a fülke továbbhaladási iránya az irányforgató gombok (NRF, NRL) segítségé-

vel megfordítható, ha ezek ki lettek építve. 

d) Kisérő üzemben, ha van külön "Expressz" nyomógomb (NEX), ennek hatása csak egy menet-

re érvényes. Ilyenkor a fülke külső utasításokra nem áll meg, de azokat tárolja, majd teljesíti. 

Ha nincs belső utasítás és az "Expressz" nyomógombot működtetjük, akkor a fülke - gépi ajtós 

felvonóknál - nyitott ajtóval parkol. (Utasokra várakozás.) 

e) Csoportos gyűjtővezérlésnél az egyes hívásokra az a fülke reagál, amely kedvezőbb helyzet-

ben van. 

2.4 Működési sajátosságok szabályozott hajtású üzemben 

Ez a hajtásszabályozási módszer jól alkalmazható az általánosan használt pólusváltós váltakozó 

áramú felvonómotorokhoz mind személy-, teher-, kórházi és ferdepályás felvonóknál, mind más 

szállítóberendezéseknél. 

Energiatakarékos, mert kisebb, lendítőtömeg nélküli motorokat alkalmazhatunk. Telje-

sítményhatárai: kb. 50kW/380VAC és 2,5 m/s. 
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Normál esetben zajszegény üzemű, főleg 4/16 pólusú szériamotorokat használhatunk. A 4/24 il-

letve a 6/24 pólusszámarány is megfelelő, de itt az egyenáramú fékezés lefutási jelleggörbéje a 

nulla fordulatszám közelében kissé kedvezőtlenebb, ezért a mechanikus fék befogásakor enyhe 

rándítás érezhető. A hajtás az egész menet alatt kontaktor-átkapcsolás nélkül, szabályozottan 

működik a következők szerint.  

 Az indulás és a fékezés a terheléstől függetlenül lágy. A felvonó ideális menetdiagrammjához 

tartozó sebesség előre beállított. Az erre való felgyorsulás időfüggő, a lassulás a hátralévő 

fékúttól függő.  

 A megállás pontos, lökésmentes (elektronikus fékezés). A teljes megállás is szabályozottan 

megy végbe, egészen a nulla fordulatszámig. Így a mechanikus fék többé nem lassításra, 

hanem csak rögzítésre és biztonsági célokra szolgál. 

 A teljes menet alatti szabályozás miatt nagyobb a szállítási teljesítmény, kisebbek a bekap-

csolási áramok és megkímélt a hajtóelemek, a fék és a kapcsolók üzeme. 

3. A mikroszámítógépes felvonóvezérlő rendszer felépítése 

3.1 Tervjelek ismertetése 

A következőkben az egyes jelfogókat és kontaktorokat tervjelükkel jelöljük. A tervjel 

záróérintkezőre illetve a jelfogó vagy kontaktor meghúzására (pl. KGMHiba! A könyvjelző nem 

létezik.), negáltja pedig nyitóérintkezőre, illetve a jelfogó vagy a kontaktor elengedésére utal. A 

tervjelmagyarázatot a Melléklet tartalmazza. A mikroprocesszoros vezérlő és felügyelő egység 

(továbbiakban MVFE), az integrált biztonsági vezérlő, valamint a végrehajtó és jeladó elemek kö-

zötti kapcsolatot a bemeneti és a kimeneti-, valamint az integrált relés perifériákon keresztül való-

sítjuk meg. (Ezek nyolc csatornás (8 bites) kivitelben készülnek, így a jelek csatornákon belüli 

számozása 0-tól 7-ig terjed.) 

A rajzokon az egyes bemeneti csatornákat az 1-es melléklet szerint jelöljük. 

A 110/220VAC bemeneti csatornák optikailag leválasztottak. Ezek a P1-es csatlakozóhoz csatla-

koznak. A P1.1 - P1.7 bemenetek közös pontja a P1.8 kapocs, míg a P1.9-nek a P1.10.  A 

220/110VAC bemenetek állapotát - bekapcsolt PVK mellett - a csatlakozó felett elhelyezett sárga 

LED-ek jelzik.  

A P4, P5, P6 és P7 tervjelű csatlakozókhoz kapcsolódnak a 24VDC bemenetek. A bemeneti 

pontra a közös ponthoz képest (GND-hez képest) +24V-ot kapcsolva aktivizálódik a bemenet 

(egyenes pozitív logika). Összesen 40 ilyen bemeneti pont van, ezek állapotát a csatlakozópont 

melletti LED jelzi, a PVK kikapcsolt helyzetében is. 

A rajzjel mellett található szám (pl.: P4.7 jelentése 4. csatlakozó, 7. pont) megadja, hogy melyik 

csatlakozóról és az adott csatlakozó hányadik pontjáról van szó. 

A rajzokon a kimeneti csatornákat az 1-es melléklet szerint jelöljük. 

A kimeneti csatornák állapotát világító dióda jelzi, melyről a kimenet mindenkori állapota leolvas-

ható. 

A rajzjel mellett található szám (pl.: P8.2) megadja, hogy melyik csatlakozóról és az adott csatla-

kozó hányadik pontjáról van szó. 

Mindegyik kimeneti csatorna rövidzárlat elleni védelemmel van ellátva, mely szerint rövidzárlat 

esetén a kimeneti csatorna bejelentkezik a központi egységnek is, mely megpróbál többször a 

kimenetre rákapcsolni, és ha a rövidzárlat tartós, akkor lekapcsolja a kimenetet. Ilyenkor a prog-

ram a zárlatos vagy túlterhelt kimenetre utaló hibakódot jelez ki. 
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3.2 A vezérlés energiaellátása 

A felvonó vezérlőberendezése a géphelyiség bejáratánál elhelyezett kézi működtetésű főkap-

csolókon keresztül csatlakozik a háromfázisú hálózatra. A 4. lap szerint a PFK1 Hiba! A könyv-

jelző nem létezik.jelű kapcsolóval lekapcsolható: 

 a főáramkör, 

 az ajtómotor,  

 az RFK kombinált fáziskimaradás és hővédelmi egység és 

 a biztonsági vonal 

működtető feszültsége, de az MSZ-04-11/1-85 szabvány 5.1.5. pontjának megfelelően ez nem 

szakítja meg  

 a fülkevilágítás és a fülke szellőzés, 

 az aknavilágítás, 

 a dugaszoló aljzatok, 

 a vészjelző berendezés és  

 a mikroszámítógép energiaellátó áramkörét. 

A teljes feszültségmentesítés a PFK1Hiba! A könyvjelző nem létezik. és a PFK2Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. jelű kapcsolók együttes lekapcsolásával lehetséges. 

A mikroszámítógépes vezérlő és felügyelő egység a vezérlőszekrényben elhelyezett PVKHiba! A 

könyvjelző nem létezik. jelű kapcsolóval (5. lap) kikapcsolható. Ekkor azonban a 24VDC illetve 

a 220VAC feszültségű bemeneti csatornák feszültség alatt maradnak! 

Részleges feszültségmentesítés végezhető (lásd. 4. lap) a vezérlőállványon elhelyezett GV típu-

sú III. sarkú kombinált védelmi egységekkel (Q1,Q2Hiba! A könyvjelző nem létezik.) is, melyek 

közül a Q2 jelű (7. lap) általában GV1M07 típusú készülék, mely 

 az ajtómotor, 

 a kényszerhűtő motor, 

 a mágneskapcsolók, 

 a biztonsági vonal, 

 a fék-, valamint kézi ajtós felvonóknál a zárnyitó mágnes áramkörének lekapcsolására, vala-

mint ezek hő-, illetőleg zárlatvédelmére szolgál. 

A Q1 segítségével lekapcsolhatók a 

 Q2 által védett berendezések  

 de ezen túlmenően ellátja a hajtómotor zárlat- és túláram védelmét is. 

A Q1Hiba! A könyvjelző nem létezik. kombinált védelmi egységet a HVHiba! A könyvjelző 

nem létezik. (HVF+HVL) jelű görgős kapcsoló (5. lap) kikapcsolja akkor, ha a fülke valamelyik 

végállomáson legalább 150 mm-rel túlfut. Ekkor a hajtás és a biztonsági vezérlő lekapcsolódik a 

hálózatról és a MVFE kijelzőjén E0 hibakód jelenik meg, mely a Q1Hiba! A könyvjelző nem lé-

tezik. kikapcsolt állapotát jelzi. 
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Újbóli üzembe helyezés mindaddig nem lehetséges, amíg a fülkét kézierővel, vagy a visszaállító 

menet segítségével az állomásszintre vissza nem állítják. Ezután a Q1Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. visszakapcsolása a fehér bekapcsoló nyomógomb segítségével lehetséges. 

A vezérlés energiaellátása az erőátviteli hálózatra csatlakozó TR1 egyfázisú feszültségcsökkentő 

transzformátorról történik, az alábbiak szerint (5. lap). 

 A mikroszámítógépes vezérlés tápfeszültségét a TR1Hiba! A könyvjelző nem létezik. jelű 

transzformátor 10V, 50Hz szekunder feszültségéről vesszük. Ezt a PVKHiba! A könyvjelző 

nem létezik. kapcsolón keresztül vezetjük az elektronika P10.7 (UAC2) és P10.9 (UAC1) 

pontjaira. A PVKHiba! A könyvjelző nem létezik. kapcsolóval az elektronika 

feszültségmentesíthető. A TR1Hiba! A könyvjelző nem létezik.-es transzformátor 21V 

(24V), 50Hz szekunder feszültségű tekercse táplálja a vezérlőállványon (DV2), a fülke alján 

és tetején lévő dugaszoló aljzatokat (DF1-2) és a vészjelző áramkört. Ezen túlmenően ebből 

állítjuk elő az E1Hiba! A könyvjelző nem létezik. jelű egyfázisú Graetz kapcsolású egyen-

irányítóval a mikroszámítógép perifériáinak a tápfeszültségét (111, 112, 113 

sorozatkapocspont +24VDC, valamint 114, 115, 116 sorozatkapocspont GND). Ennek kap-

csaira kötött kondenzátor a tápfeszültség simítását végzi. 

 A TR1-es transzformátor 24V-os feszültsége megcsapolások segítségével 21 és 24V-ra ál-

lítható. Ezt úgy kell beállítani, hogy a 111 és a 114 sorozatkapocspontok között a feszültség 

terhelt állapotban 28-30VDC között legyen.  

A zárlatvédelmet a B1 jelű max. 6,3A-es üvegcsöves biztosító látja el. A 111 és a 114 pon-

tokról kapnak táplálást a mikroszámítógép 24V-os perifériái (pl. jelzések, nyomógombok 

stb.). 

 A TR1-es transzformátor 80, 110 ill. 130V, 50Hz szekunder feszültségű tekercse táplálja a 

fékmágnest és a zárnyitó mágnest, vagy mágneseket is. A zárlatvédelmet a B3 jelű 3,15A-es 

üvegcsöves biztosító látja el. 

 A fülke világítása gépi ajtós felvonó esetén a 12 és az N sorozatkapcsok közt lévő 220VAC 

feszültségről történik (4. lap). A fülkevilágítás nem kapcsolható, folyamatosan világít. Kézi aj-

tós felvonó estén a 17 és az N sorozatkapcsok közt lévő, az RLY1 relé által kapcsolt 220VAC 

feszültségről történik (4. lap). 

 Az elektronikus kártya tápfeszültségének meglétét a panel közepén elhelyezett zöld színű 

LED-ek jelzik. Ezek közül a K24 feliratú a P9.12, P9.11 pontokon bevezetett +24V-os fe-

szültséget jelzi. A P9 csatlakozó baloldalán lévő biztosíték (6A) a P9.10, P9.9, P9.8, P9.7, 

P9.6 és P9.5 +24V-ot kapcsoló kimeneteket biztosítja. Ezeket általában lekérdezésre és a 

jelzés közösök táplálására használjuk. A P9 csatlakozó jobboldalán elhelyezett 6A-es biztosí-

ték a P9.4, P9.3 valamint a P8.12....P8.1-hez csatlakozó - KGND-be kapcsoló - kimeneteket 

védi hasonló módon.  

 A P10.7. és P10.9 pontokon bevezetett (UAC2, UAC1) 10-12V váltakozófeszültséget belső 

egyenirányító és stabilizátor alakítja át +5V egyenfeszültséggé. Az áramkört a P10 csatlako-

zó melletti 1A-es biztosíték védi. A VCC feliratú zöld LED az elektronika +5V-os tápfeszült-

ségének meglétét jelzi. 

 A VS segédtápfeszültséget a VS feliratú LED jelzi. Ez csak a PVK bekapcsolása után késlel-

tetve, a program helyes működése esetén kapcsolódik be. A VS segédfeszültség szükséges 

az összes kimenet (P8, P9) és a programból vezérelt relék (RLY1...RLY12) működéséhez. 

Ez biztosítja, hogy nem megfelelő, vagy meghibásodott program esetén az összes kimenet 

kikapcsol. 
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Az esetleges biztosító cserénél csak az előírt értékű biztosító helyezhető el. Nagyobb értékűre 

cserélés vagy a biztosító "PATKOLÁSA" szigorúan TILOS ! 

Szabályozott hajtásoknál a vezérlésekhez külön rendelésre gyorbiztosító és zavarszűrő egy-

séget is szállítunk. 

A hajtásszabályozó egység nem tartalmaz félvezetőbiztosításokat. A tapasztalatok szerint ezek 

gondos szerelésnél és üzembehelyezésnél nem is szükségesek. Ez estben a bekapcsolás előtt 

gondosan meg kell vizsgálni, hogy a teljesítménykörben nincsenek e hibák (pl.: rövid- vagy föld-

zárlat, kapcsolat a kis és nagy menetszámú tekercsek között). 

A tirisztorok üzeme közben a meredek feszültségváltozások miatt zavaró feszültségek keletkez-

nek, melyek felharmonikusai kb. 1 Mhz-ig még észlelhetőek. Az URH rádió és a TV műsorvételi 

zavarok így kizártak. Egyes esetekben azonban, gyenge hosszú- vagy középhullámú adók véte-

lében a gépház 10-15 m-es körzetében zavarok észlelhetőek. A gyakorlatban a szabályozó zárt 

szekrénybe való beépítése, jó földelés és zavarszűrő kondenzátor segítségével teljesíthetőek a 

VDE 0875 előírásai. Az alacsonyfrekvenciás tartományban a VDE 0160 előírásai által rögzített, a 

kommutációs élekre és csúcsokra vonatkozó határok betartása is biztosított.  

Ahol ugyanazon a hálózaton más érzékeny gépek és berendezések működnek, oda javasoljuk a 

kombinált alacsony- és nagyfrekvenciás zavarszűrő egység beépítését (pl.: kórházak stb.). 

3.3. Tápfeszültségek 

Biztonsági vezérlő tápfeszültsége: 220 VAC ( 110VAC) 

Ennek meglétét a MVFE az X3.20 (P1.1) jelű sorozatkapocs ponton lévő feszültség figye-

lésével ellenőrzi. (Q1, 10. lap).  

Fék- és zárnyitó mágnes tápfeszültsége: 110 VDC (80VDC, 130VDC) 

Ezt az E2 jelű egyfázisú Graetz kapcsolású egyenirányító állítja elő a TR1 transzformátor 

110VAC (80VAC, 130VAC) szekunder feszültségéből. (Lásd a 9.lap, SF).  

Mód van 200VDC előállítására is, melyet az E2 egyenirányító állít elő az „S” fázisból. Ebben 

az esetben az X3.37-es sorozatkapocs pontot földelni TILOS!  

Jelzőrendszer és egyéb perifériák tápfeszültsége: 24 VDC 

Ezt a TR1Hiba! A könyvjelző nem létezik. jelű transzformátor 24VAC szekunder feszült-

ségéből állítjuk elő az E1Hiba! A könyvjelző nem létezik. jelű egyfázisú Graetz kapcsolású 

egyenirányítóval. Ennek kapcsaira kötött kondenzátor a tápfeszültség simítását végzi. 

Világítási feszültség: 220VAC (4. lap X3.12 és X3.N sorozatkapocs pontok) 

 a fülke világítási lámpák és a fülkét szellőztető ventillátor tápfeszültsége. 

Dugaszoló aljzatok feszültsége: 

 A vezérlőállványon egy 24VAC (X3.100 és X3.101 sorozatkapocs pontok) feszültségű, a fül-

ke alján és tetején 24VAC (X3.100 és X3.101 sorozatkapocs pontok) feszültségű dugaszo-

lóaljzat található. (5. lap). 

Vészjelzés feszültsége: 24VAC (X3.100 és X3.101sorozatkapocs pontok), 

vagy akkumulátorról is táplált kialakítás esetén 24VDC (6.lap X3.102 és X3.104 sorozatka-

pocs pontok ). 
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3.4. A főáramkör kialakítása 

A főáramkör kialakítását a 4-es és a 7-es lapon tanulmányozhatjuk. A főáramköri kontaktorok 

működtetését az elektronika panelre integrált és a biztonsági vezérlőrendszerben is részt vevő 

segédrelék végzik. A kontaktorok működtető feszültsége 220 VAC (110VAC). 

A fülkeajtó mozgatását végző MA jelű ajtómotor tápfeszültsége 3x380V, 3x220V vagy 220V 

50Hz. Az ajtómotor zárlatvédelmét a Q2 vagy „OROSZ” ajtó esetén a Q3 kombinált védelmi egy-

ség és a KM9, KM10 kismegszakítók látják el (8. lap). A Sematic ajtóknál az MA motor táplálását 

az LMDC-2010 elektronika végzi (8. lap). 

A TR1 feszültségcsökkentő transzformátor 110VAC (80VAC, 130VAC) szekunder tekercséről 

az E2 egyenirányítón keresztül kap táplálást a fékmágnes, valamint kézi ajtós felvonóknál a zár-

nyitó mágnes. Az induktív feszültséglökések elleni védelemre szolgál a fékmágnes és a 

zárnyitó mágnes tekercs kivezetésére kötött ellenállás és dióda, melyek meglétét okvet-

len ellenőrizni kell! (9. lap) 

A működtető áramkörök zárlatvédelmét a KM6 kismegszakító látja el (10. lap). 

A fülke mozgatása az MG és az ML jelű rövidrezárt forgórészű kéttekercses aszinkron motorral 

történik. A hajtás a nagyobb - üzemi - sebességgel indul, a célállomás megközelítésekor generá-

toros fékezéssel éri el a kisebb - guruló - sebességet. A guruló sebességről történő fékezést az 

SF fékmágnes végzi, majd ez rögzíti az álló fülkét is. A hajtómotor vezérlésére a KHFHiba! A 

könyvjelző nem létezik., KHLHiba! A könyvjelző nem létezik. iránykontaktorok és a 

KGMHiba! A könyvjelző nem létezik., KLMHiba! A könyvjelző nem létezik. sebességkon-

taktorok szolgálnak. 

Szabályozott hajtású üzem (7. lap) 

Ez lehet fix kialakítású (nagyobb menetsebesség esetén) illetve kétsebességes/szabályozott át-

kapcsolhatósággal rendelkező (kb. 1,2 m/s menetsebességig). Ez utóbbi esetben a szabályozott 

hajtású üzem a P2S (kapcsoló a kétsebességes üzemhez) kapcsoló kikapcsolásával lehetséges. 

Ekkor elejt a K2S (kontaktor a kétsebességes üzemhez). A K2S(1-2, 3-4, 5-6) érintkezők bontása 

megszünteti a szabályozó főáramkörének a rövidrezárását, a K2S(21-22) érintkező pedig bekap-

csolja a szabályozó tápfeszültségét (ARC 1-2 pont). A KLM (kontaktor a lassú motorhoz) ilyenkor 

nem húzhat meg, melyet a KEF (kontaktor az egyenáramú fékezéshez) mágneskapcsolóval való 

mechanikus keresztreteszelés is biztosít. (7. és 12.n lap). 

Szabályozott hajtású üzemben a motor nagy menetszámú tekercsét egy háromfázisú tirisztoros 

egységen keresztül váltakozó árammal tápláljuk (ARC U,V,W). A fékezés a kis menetszámú te-

kercsen végzett dinamikus egyenáramú (örvényáramú) fékezéssel történik (ARC +,-). Mind a haj-

tó, mind a fékező tirisztoros egység az egész menet alatt üzemkész anélkül, hogy a kontaktorokat 

át kellene kapcsolni. A tirisztorok gyújtásszögvezérlése a szabályozóban előállított menetdiagram 

(alapjel) és a fordulatszámláló által mutatott tényleges értékek (ellenőrzőjel) közötti különbségtől 

függ. Süllyedő tehernél a beállított fordulatszám fölött bekapcsol az egyenáramú fékezés. Ezáltal 

állandó menetnél nincs fölösleges hőveszteség. 

A szabályozóhoz fordulatszám adóként (ARC 30-31 pont) minden ismert, jó minőségű, 90 

V/1500 ford/perc esetleg 60 V/1000 ford/perc átviteli tényezőjű tachométer generátor hozzákap-

csolható. Impulzusadó fordulatszám jeladók (min. 90 impulzus/ford.) alkalmazása esetén frek-

vencia-feszültség átalakítót kell használni. Ez tartozékként rendelhető. A fordulatszám jeladók fe-

szültség illesztése 90, 60 vagy 12 V-ra a belső feszültségváltó átdugaszolásával lehetséges. 

A tachométer bekötésénél a polaritásra kínosan ügyelni kell! „FEL” iránynál a 31 pontra kell a 

pozitívabb pontot kötni, ellenkező esetben pozitív lesz a visszacsatolás és a szabályozó hiba-

állapotba kerül. 
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Bemeneti parancsok: (zöld világító diódák) 

 GS (ARC 29 pont) : gyújtójel tiltás 

 RU (ARC 28 pont) : „LE” irány kiválasztás 

 V0 (ARC 27 pont) : V0 „lassú” sebesség kiválasztása 

 V1 (ARC 22 pont) : V1 „közbülső” sebesség  kiválasztása 

 V2 (ARC 24 pont) : V2 „gyors” sebesség kiválasztása. 

 

Kimeneti parancsok és jelzések: (sárga világító diódák) 

 ZS (ARC 6-7 pont)   : kontaktorok elengedését vezérlő időrelé 

 ZB (ARC 9-10 pont) : fék befogást vezérlő időrelé 

 Hajtójel „Treiben” jelzése 

 Fékezőjel „Bremsen” jelzése 

Hibaállapotok és jelzése: (piros világító diódák) 

 TÜ (ARC 3-4 pont)   : a szabályozó hibaállapota esetén bont és úgy marad, melyek a kö-

vetkezők szerint kijelzésre is kerülnek : 

 járó motornál a tachométer feszültsége egy pillanatra kimarad, pl. vezetékszakadás 

(Keine Tachospg.), 

 a menetutasítás beadása után 2-3 másodpercen belül nem jelenik meg a tachométer 

feszültség (Kein Anlauf), 

 a fordulatszám 10%-al túllépte az alapjel által megengedettet, így a szabályozó túlve-

zérlődött (Regler übersteuert). 

 L1, L2, L3 kapcsokon a fázissorrend nem helyes (középső kis panel, piros világító dióda). 

4. A fölérendelt biztonsági vezérlőrendszer kialakítása  

A MVFE a parancsait az elektronika panelre integrált  biztonsági vezérlőrendszer felé továbbítja, 

amely ellenőrzi a kapott parancsok helyességét, és elvégzi a beavatkozásokat. A beavatkozások 

hatását viszont a MVFE ellenőrzi, ily módon - ezen a visszacsatoláson keresztül - igen biztonsá-

gos működtetés valósítható meg. Vizsgáljuk meg ennek gyakorlati megvalósítását és működését. 

4.1. A biztonsági vezérlőrendszer működése 

A korábbiakban megfogalmazott követelményeknek és rendszertechnikai elveknek megfelelően 

kialakított biztonsági vezérlőrendszert a 10, 11, 12 és 13-as lapon tanulmányozhatjuk. 

A biztonsági vezérlőrendszer a parancsokat közvetlenül a MVFE-től kapja. Ezen kívül a felvonó 

összes biztonsági berendezése is közvetlenül hat rá. Ezeket és az egyes beavatkozások hatását 

a MVFE a P1 és a P2 csatlakozókon keresztül is figyeli. Ily módon elérhető, hogy az MSZ-04.11 

szabványban megfogalmazott kétszeres lekapcsolási biztonság helyett négyszeres lekapcsolási 

biztonsággal képes a vezérlés üzemelni, és az elektronika esetleges meghibásodása esetén is 

megmarad a kétszeres lekapcsolási biztonság. 

A biztonsági vezérlőrendszer működtető feszültsége 220 VAC (110VAC), melynek meglétét a 

mikroprocesszoros vezérlő és felügyelő rendszer az X3.20 sorozatkapocs ponton ellenőrzi. (10. 

lap, Q1) 
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Ha az adott felvonót bekapcsolják, és az nem áll a biztonsági végállás kapcsolón (HV), akkor a 

Q1 záró érintkezőjén keresztül táplálást kap a biztonsági vezérlő, és feszültség alá kerül az 

X3.20-as sorozatkapocs pont. Az X3.20-as sorozatkapocs ponton a feszültség meglétét az 

MVFE a kapcsolási rajzon megadott Q1 jelű (P1.1) bemeneti csatornáján keresztül figyeli. A fe-

szültség megjelenésekor a mikroszámítógépes vezérlő tudomásul veszi, hogy az adott felvonót 

bekapcsolták és az nem áll a végállás kapcsolón. Ezek után, ha a hibadiagnosztikai program nem 

jelez a bekapcsolt felvonónál rendellenességet, és a felvonó nincs karbantartásra vagy vizsgálatra 

kapcsolva, akkor az adott felvonó - a pozíció felvétele miatt szükséges pozíció kereső menet után 

- az utasítások teljesítésére alkalmas. 

A biztonsági vezérlőrendszerben az utasítást végrehajtó kontaktorokat működtető - az elektronika 

panelre integrált - relék csak akkor tudnak meghúzni, ha az X3.35-ös sorozatkapocs pontig (12. 

lap) eljut a feszültség. Az MVFE az X3.35-ös pontnak és a közbülső pontoknak a feszültségét is 

figyeli. 

Az utasítás végrehajtást végző kontaktorok a következők: 

 KHFHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a fel irányhoz 

 KHLHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a le irányhoz 

 KGMHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a gyors sebességhez 

 KLMHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a lassú sebességhez 

 Kétsebességes/szabályozott hajtásnál 

 KHFHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a fel irányhoz 

 KHLHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a le irányhoz 

 KGMHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a gyors sebességhez 

 KLMHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a lassú sebességhez 

 K2SHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a kétsebességes üzemhez 

 KEFHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor az egyenáramú fékezéshez 

 Szabályozott hajtásnál 

 KHFHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a fel irányhoz 

 KHLHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a le irányhoz 

 KGMHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor a gyors motorhoz  

 KEFHiba! A könyvjelző nem létezik. kontaktor az egyenáramú fékezéshez 

 

Az utasítás végrehajtása csak akkor kezdődhet, ha 

 a biztonsági áramkör zárt (11. lap, az X3.32 sorozatkapocs és P1.4 csatlakozó feszült-

ség alatt) és 

 félönműködő aknaajtók esetén zárt az aknaajtó érintkezők (HK1 .. HK12) áramköre (12. 

lap, X3.33 sorozatkapocs és P1.5 csatlakozó feszültség alatt) és 

 zárt a fülkeajtó (HAHiba! A könyvjelző nem létezik.) (12. lap, X3.34 sorozatkapocs és 

P1.6 csatlakozó feszültség alatt) és  

 az aknaajtók mechanikus reteszelése megtörtént (HB1..HB12) (12. lap, X3.35 sorozat-

kapocs és P1.7 csatlakozó feszültség alatt) és 

 nincs karbantartásra vagy vizsgálatra kapcsolva a vezérlés és 

 a lassú kontaktor (KLMHiba! A könyvjelző nem létezik.) nincs beragadva. 
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A biztonsági áramkör az alábbi sorbakötött mechanikus működtetésű elemeket tartalmazza (lásd 

11 lap): 

 PKS1Hiba! A könyvjelző nem létezik. vezérlés kikapcsoló a süllyesztékben 

 HS2Hiba! A könyvjelző nem létezik. sebességhatároló feszítősúly érintkező 

 HVL  végálláskapcsoló a süllyesztékben 

 HVF végálláskapcsoló az aknafejben 

 HS1Hiba! A könyvjelző nem létezik. sebességhatároló érintkező 

 HF2Hiba! A könyvjelző nem létezik. fogókészülék érintkező 

 HF1Hiba! A könyvjelző nem létezik. kötélfüggesztés érintkező 

 PKS2Hiba! A könyvjelző nem létezik. STOP kapcsoló a fülke tetején (karbantartási 

STOP)  

 NSHiba! A könyvjelző nem létezik. STOP kapcsoló/nyomógomb a fülkében 

 PSVHiba! A könyvjelző nem létezik. STOP kapcsoló a vizsgálathoz 

 

A biztonsági áramkör zárt állapotát az MVFE az X3.32-es sorozatkapocs ponton (11. lap, 

P1.4 csatlakozó) a feszültség meglétével érzékeli. A fülkei STOP nyomógomb megkülönböztet-

hetősége végett (pl. gépi mozgatású fülkeajtónál, álló fülke esetén a STOP nyomógomb működ-

tetése ajtónyitvatartást eredményez) a STOP nyomógomb nyitó érintkezőjét is figyeli az X3.30-as 

sorozatkapocs ponton (11. lap, P1.3 csatlakozó). 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az MSZ-04-11/1-85 5.4.4.2 pontja alapján gépi működtetésű fül-

keajtó esetén alkalmazható az ún. "lágy STOP" is! Ennek lényege, hogy az "ÁLLJ" kapcso-

ló/nyomógomb működtetésekor a fülke nem azonnal, hanem a menetirány szerinti legközelebbi 

állomáson üzemszerű fékezéssel áll meg és a STOP állapot az ajtónyitáskor törlődik. Ehhez a 

biztonsági vezérlőben a STOP kapcsoló/nyomógomb (NS) bontó érintkezőjét át kell hidalni! 

(X4.29-X4.31-es sorozatkapocs pontok) 

Az aknaajtó érintkezők állapotát (12. lap) az MVFE gépi ajtós felvonóknál csak félönműködő ak-

naajtók esetén figyeli (X3.33), míg az aknaajtók bereteszelt állapotát minden esetben 

(X3.35-ös sorozatkapocs pont). 

4.2. Karbantartási üzemmód 

A PK jelű karbantartás kapcsoló az üzemmód kapcsolók közül a legnagyobb prioritású (10. lap). 

A PK jelű karbantartás kapcsoló bekapcsolásakor az RK kontaktor elenged, az MVFE az RLY4 

relén keresztül (P2.6 csatlakozó) működteti a RAZ/KAZ jelű ajtózárási relét/kontaktort és letiltja 

az ajtónyitási parancsot.  

Az ajtók bereteszelt állapotát az MVFE az X3.35-ös ponton (12. lap, P1.7-es csatlakozó) ke-

resztül állandóan figyeli. Bárminemű rendellenesség esetén az aknaajtó biztonsági zár érintkezői 

(HB1..HB12) a biztonsági vezérlő áramkört megszakítják, és így megszakad a sebességparancs 

kontaktorok áramköre is. Ugyanakkor az MVFE is megszünteti az irányparancsot (RLY8, RLY9) 

és a sebességparancsot (RLY12). 

Karbantartási üzemben a felvonó a fülke tetején elhelyezett NLL és NLF nyomógombokkal vezé-

relhető. A nyomógombok egyidejű működtetése esetén a fülke egyik irányban sem mozog. Kar-

bantartási üzemben a fülke csak lassú-, illetve közbülső sebességgel halad, addig míg a megfe-

lelő irányú nyomógombot nyomva tartjuk. A karbantartási STOP kapcsoló (PKS2) bekapcsolása 

a fülke azonnali megállását eredményezi, négyszeres lekapcsolási biztonsággal. 

Karbantartási üzemben a fülke az NLL illetve az NLF nyomógombok segítségével lassú-, illetve 

közbülső sebességgel csak a szélső szintek sebességváltási határáig vezérelhető. Itt a fülke min-

den esetben megáll. Ennél a fülkehelyzetnél a pozíció érzékelés kétszeres biztonságú. Az MVFE-
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vel a normál pozícióérzékelőkön kívül a HF illetve a HL jelű görgős- vagy permanens mágneses 

kapcsolók is tudatják, hogy a fülke megközelítette valamelyik szélső szintet sebességváltási tá-

volságra, ezért meg kell szüntetni az irány- és a lassú sebességparancsot. 

Karbantartási üzemmódban a pozíció keresés nem működik! 

Szerelési fázisban a PK karbantartás kapcsoló bekapcsolásával együtt célszerű a PV 

vizsgálati kapcsoló bekapcsolása is. Ekkor a PK véletlen visszakapcsolása esetén sem 

indul el a fülke gyors sebességgel pozíciót keresni! 

A HF illetve a HL jelű érzékelőket úgy kell beállítani, hogy a szélső szintekhez 3-5 cm-rel köze-

lebb legyenek, mint a sebességváltást kialakító jeladók. 

Karbantartási üzemmódban (PK bekapcsolva), gépi mozgatású fülkeajtó esetén lehetőség van az 

ajtómozgatás ellenőrzésére is. Ehhez be kell kapcsolni a karbantartási STOP kapcsolót (PKS2) 

is. Ekkor megszakad a biztonsági vonal (11. lap, X3.32 sorozatkapocs ponton nincs feszültség ).

  

Ebben az esetben a karbantartási nyomógombokkal az ajtó mozgatható. Az NLF-et működtetve 

az ajtó záródik egészen addig, míg az NLF-et működtetjük, illetve nyit míg az NLL-t működtetjük. 

Ez a kialakítás lehetőséget ad a gépi mozgatású ajtó egyszerű beállítására és ellenőrzésére. 

4.3. Visszaállító üzemmód (Opció) 

A vezérlést a PVM jelű visszaállító üzemmód kapcsolóval lehet visszaállító üzemmódra átkap-

csolni (13. lap, P5.1 csatlakozó). PVM kapcsoló bekapcsolása csak akkor hatásos, ha a PK jelű 

karbantartási üzemmód kapcsoló nincs bekapcsolva.  

Visszaállító üzemre kapcsolás előtt célszerű a PV vizsgálati kapcsoló bekapcsolása is. 

Ekkor a PVM véletlen visszakapcsolása esetén sem indul el a fülke gyors sebességgel! 

Visszaállító üzemben a felvonó a vezérlőszekrényben, vagy a külső vezérlő szerven elhelyezett 

NVML és NVMF nyomógombokkal vezérelhető. A nyomógombok egyidejű működtetése esetén a 

fülke egyik irányban sem mozog.  

Visszaállító üzemben a PVM kapcsoló a következő biztonsági elemeket hidalja át (11. lap): 

 HS2Hiba! A könyvjelző nem létezik. sebességhatároló feszítősúly érintkező 

 HVL  végálláskapcsoló a süllyesztékben 

 HVF végálláskapcsoló az aknafejben 

 HS1Hiba! A könyvjelző nem létezik. sebességhatároló érintkező 

 HF2Hiba! A könyvjelző nem létezik. fogókészülék érintkező 

 HF1Hiba! A könyvjelző nem létezik. kötélfüggesztés érintkező. 

Ezzel egyidejűleg a PVM kapcsoló 9-10-es érintkezője bontja Q1 munkaáramú kioldójának áram-

körét (5. lap), így Q1 kombinált motorvédő visszakapcsolható.  

Visszaállító üzemben a túlcsúszott, vagy ütközőre futott fülke hozható vissza lassú sebességgel 

a szélső szintekre. Az üzemmód csak az ajtózónán belül hatásos, ezért a szélső szinteken az aj-

tózóna mágnest meg kell hosszabbítani úgy, hogy a mágnes az ütközőn ülő fülke esetén is mű-

ködtesse az ISZP jeladót! Az ajtózóna megszűnése esetén a felvonó azonnal megáll! 

A fülke szintbe állítása után ellenőrizni kell a biztonsági érintkezőket, és csak ezután szabad 

normál üzemre kapcsolni a felvonót. 

Visszaállító üzemmódban a pozíció keresés nem működik! 



HCA93_KOT/SZAB 220VAC MŰSZAKI LEÍRÁS 
 Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen. 

Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen. éé.14.28Hiba! A kapcsoló argumentuma 

érvénytelen. / 26  

4.4. Vizsgálati üzemmód 

A vezérlést a PV jelű vizsgálati üzemmód kapcsolóval lehet vizsgálati üzemmódra átkapcsolni 

(13. lap). A PV kapcsoló bekapcsolása csak akkor hatásos, ha a PK jelű karbantartási üzemmód 

kapcsoló, vagy a PVM jelű visszaállító menet üzemmód kapcsoló nincs bekapcsolva.  

A "Karbantartási üzemmód"-nál leírtak érvényesek a vizsgálati üzemmódban is a különféle ajtó-

működtetésekre. 

Vizsgálati üzemben a felvonó a vezérlőszekrényben elhelyezett NVL és NVF nyomógombokkal 

vezérelhető. A nyomógombok egyidejű működtetése esetén a fülke le irányban mozog. Vizsgálati 

üzemben a fülke a szélső szintek között normál sebességgel vezérelhető. A vezérlés a szélső 

szinteken mindenképpen sebességet vált, és - ha a vizsgálati nyomógombot már nem működ-

tetjük - a szélső szinten megáll. Ha a vizsgálati nyomógombot a szélső szint lassú sebességű 

zónájában is nyomva tartjuk, akkor a fülke lassú sebességgel a biztonsági végállás kapcsolóra 

fut. 

A biztonsági vezérlő kialakítása olyan, hogy a fülke a szélső szinteken - az MVFE-től függetlenül 

is - sebességet vált. Ezt a HF és HL jelű érzékelők biztosítják (13. lap), melyeket az MVFE is f i-

gyel az X3.117 (P4.5) és az X3.118-as (P4.6) sorozatkapocs pontokon keresztül. A sebességvál-

tás még akkor is bekövetkezik, ha a KGM jelű gyors motorkontaktort erőszakkal benyomjuk. A 

biztonsági vezérlő ily módon történő kialakítása a felvonó használatának fokozott biztonságát 

eredményezi.  

Abban az esetben, ha a fülkének még nincs pozíciója, akkor a lassítást a HF illetve a HL jelű 

kapcsolók váltják ki. Amiatt, hogy pozíció felvételnél a HL esetleges meghibásodása esetén is 

megakadályozzuk, hogy a fülke gyors sebességgel a biztonsági végállás kapcsolóra, illetve az üt-

közőre fusson, a normál pozícióérzékelő lassítást (ISZL1) kezdeményező mágnese mögé 6-8 

cm-es hézaggal egy újabb 5 cm-es mágnest kell elhelyezni (lásd. 30. és 31. lap)! Ezt a működ-

tető program figyeli és itt mindenképp megkezdődik a lassítás. A felvonó gyors sebességgel csak 

úgy vihető végállás kapcsolóra, ha a HF és a HL jelű kapcsolók érintkezőinek közös pontját kiköt-

jük (X3.112 sorozatkapocs pont), és benyomjuk valamelyik iránykontaktort (KHF, KHL) és a 

gyors sebességparancs (KGM) kontaktort! Ez a felvonó hatósági vizsgálata során az ütközők ki-

próbálásakor fordulhat elő. Helyesen felszerelt felvonó esetén (HF, HL bekötve és helyesen beál-

lítva, biztonsági lassító mágnes elhelyezve) - bármelyik üzemmódban és - halmozott meghibáso-

dások esetén is - igen kicsi a gyors sebességgel végállás kapcsolóra futás valószínűsége.  

Vizsgálati üzemmódban a pozíció keresés nem működik! 

Gépi mozgatású fülkeajtó esetén, ha nyitott ajtóval kapcsoljuk át a vezérlést vizsgálati üzemre, 

akkor nem elegendő a vizsgálati nyomógombok (NVF, NVL) egyikének rövid idejű működtetése 

ahhoz, hogy a fülke meginduljon.  

Ilyenkor a vizsgálati nyomógombok egyikét egészen addig kell folyamatosan működtetni, míg az 

ajtó be nem csukódik. A nyomógomb elengedésével az ajtózárás megszakítható.  

4.5. Normál üzemmód 

A felvonó irányítása a programtárolóban elhelyezett irányítási algoritmus szerint zajlik le. A MVFE 

a biztonsági vezérlő rendszerrel együtt - normál üzemmódban - általában a következőképpen mű-

ködteti a felvonót.  

Az MVFE állandóan ellenőrzi a biztonsági vezérlőt. Ha bárminemű rendellenességet észlel, akkor 

leállítja ill. nem kezdi meg a működtetést és kijelzi a rendellenességnek megfelelő hibakódot. 

Bekapcsolás után ha nincs rendellenesség-, és a felvonó nincs vizsgálatra, visszaállító menetre 

vagy karbantartásra kapcsolva akkor a fülke gyors sebességgel megindul lefelé pozíciót keresni. 
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A HL jelű görgős kapcsolónál felveszi a pozíciót. Ezek után kész az utasítások meg-

válaszolására. A tárolt utasítások és a pozíció ismeretében meghatározza a haladási irányt. Gépi 

mozgatású fülke és aknaajtó esetén elvégzi az ajtózárást, majd ezt ellenőrzi. Ha rendben van, ak-

kor kiadja az irányparancsot. Az MVFE és a biztonsági vezérlő is ellenőrzi, hogy az ajtók csukott 

és reteszelt állapotban vannak-e. Ha igen, akkor az MVFE kiadja a gyors sebesség parancsot is. 

Ekkor működik a mechanikus fék, majd a fülke elindul gyors sebességgel a célállomás felé. Ettől 

sebességváltási távolságra megkezdi a lassítást. A szélső szinteken a HF illetve a HL jelű gör-

gős- vagy permanens mágneses kapcsolók a MVFE-től függetlenül is képesek kialakítani a se-

bességváltási parancsot a KLM jelű kontaktor közvetlen meghúzásával. Rövid ideig a KGM és a 

KLM kontaktorok egyidejűleg meg vannak húzva a kedvezőbb dinamikai nyomaték biztosítása vé-

gett. A fülke lelassul a guruló sebességre. A célszinttől mechanikus fékútnyi távolságra megkez-

dődik a mechanikus fékezés illetve szabályozott hajtásnál a gurulósebességről való fékezés és a 

fülke megáll. Gépi működtetésű ajtók esetén megtörténik az ajtónyitás. 

Az irányítási algoritmus különböző információktól függően nagyon sokféle elágazást tartalmaz a 

felvonó biztonságos működtetése végett. A részletes irányítási algoritmus ismertetését ez a mű-

szaki leírás nem tartalmazza. Az azonban megállapítható, hogy a mikroszámítógépes vezérlő és 

a biztonsági vezérlő állandóan ellenőrzik egymást és megpróbálják kölcsönösen a hibás működé-

seket kiküszöbölni. Pl. ha véletlenül kiadna a mikroszámítógépes vezérlő egyidejűleg kétféle 

irányt, ezt a biztonsági vezérlő megakadályozná, mivel villamosan és mechanikusan keresztrete-

szeltek. 

5. A programozható vezérlés bemeneti információinak gyűjtése 

A mikroszámítógépes felvonóvezérlésnél a párhuzamos vagy a soros jelátviteli módot alkalmaz-

zuk. A korábbi fejezetben láttuk a biztonsági funkciókat is érintő jeladók elrendezését, és az in-

formációknak a MVFE felé történő továbbítását. Ebben a fejezetben tárgyaljuk meg az informáci-

ók összegyűjtését. 

Párhuzamos jelátviteli mód 

esetén a multiplex - és a párhuzamos jelátviteli módot célszerű vegyesen alkalmazni. A nem szi-

gorúan időkritikus jeleket időmultiplex módon, míg az időkritikus és a biztonsági funkciókat is 

érintőeket párhuzamosan célszerű továbbítani. 

A nem szigorúan időkritikus információk összegyűjtését a 17, valamint a 18-19-es lapokon látható 

áramköri elrendezéssel valósíthatjuk meg. 

A lekérdező vonalakat (17. lap, A [X3.152], B [X3.153], C [X3.154], D [X3.155]) a mikroprocesz-

szoros vezérlő és felügyelő egység az OUT3 című (P9-es csatlakozó) pozitívba húzó kimeneti 

periférián keresztül hajtja. A lekérdezett jeladók az állapot vonalakhoz (18-19 lap, X3.201 .. 

X3.216), míg ezek az IN3 és az IN4 című ( P6 és P7-es csatlakozó) bemeneti perifériákhoz csat-

lakoznak.  

Ennek az elrendezésnek az előnyei a következők: 

 Alkalmazkodik a szokásos szintszámokhoz. A mátrix 16 oszlopos. A vezérléssel normál 

esetben megoldható maximális szintszám 12. A Magyarországon működő felvonók többsége 

11 szintes, vagy ennél kisebb szintszámú, így ez a vezérlés a felvonópark kb. 80%-ánál al-

kalmazható. 

 A korábbi relés vezérlésekhez képest nem kell a jeladók huzalozását megváltoztatni. Ebből 

újabb előnyök is származnak, egyrészt a szerelők ezt a huzalozási rendszert már ismerik, 

másrészt a jeladókat egy régi vezérlés kiváltásakor nem kell áthuzalozni. 
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 A jeladók bekötése egyszerűen ellenőrizhető. Ha ugyanis a lekérdező vonalak (A, B, C, vagy 

D) egyikére a mikroprocesszoros vezérlőtől függetlenül +24 V-ot kapcsolunk (mik-

roprocesszoros vezérlő kikapcsolva (PVK kikapcsolva), és valamelyik lekérdező vonal a 

K24V ponttal összekötve), akkor az adott sorhoz tartozó jeladókat sorrendben működtetve a 

mikroszámítógépes vezérlő IN3 és IN4 című (P6 és P7 csatlakozó) bemeneti perifériáján 

ezeknek sorrendben kell bejelentkezni, mely a világító diódákon nyomon követhető. 

 A mikroszámítógépes vezérlővel a sorkapcsok felől egy diódával ellátott vezeték segítségével 

is közölhetők utasítások. Ez nagymértékben megkönnyíti a szerelést és az üzembehelyezést. 

 Alkalmazása jelentős bemeneti csatorna megtakarítást eredményez. Számszerűen ez vezér-

lésenként 31%. 

Soros jelátviteli mód 

A mikroprocesszoros vezérlő és felügyelő egység RS485 adatátviteli csatornákon keresztül közli 

az információkat az intelligens perifériákkal (15-16 lap). 

A fülkei kommunikáció az L2A-L2B (15. lap, X3.142, X3.143 sorozatkapocs) csatornán zajlik, 

mely a vezérlő kártya P10.3 és P10.4 pontjaihoz csatlakozik. 

Az aknai kommunikáció az L3A-L3B (16. lap, X3.144, X3.145 sorozatkapocs) csatornán zajlik, 

mely a vezérlő kártya P10.5 és P10.6 pontjaihoz csatlakozik. 

A vezérlőszekrények közti kommunikáció lebonyolítása az L1A-L1B (32. lap, X3.140, X3.141 so-

rozatkapocs) csatornán történik. Ez a kommunikációs csatorna a vezérlő kártya P10.1 és P10.2 

pontjaihoz kapcsolódik. Ezen keresztül valósíthatók meg a csoportos vezérlési rendszerek (pl. 

duplex, triplex, quadroplex). 

Ezek a kommunikációs csatornák külön-külön is, valamint a párhuzamos jelátviteli módokkal ve-

gyesen is használhatóak, így tág lehetőség adódik a leginkább megfelelő rendszerek kiépítésére. 

Például kisebb szintszám esetén előnyös lehet a fülkei kommunikáció alkalmazása, mert ezzel 

úszókábel ereket takarítunk meg, de ugyanakkor a kisebb szintszám miatt a hívásoknál a multip-

lex jelátviteli módot alkalmazva költségtakarékos megoldás valósítható meg. A soros kommuniká-

ció előnye, hogy alkalmazásakor csak négy szál vezetékre van szükség, melyből kettő a tápfe-

szültség, míg a másik kettő a kommunikáció jelvezetéke. Ez utóbbi kettőnek csavart érpárnak 

kell lennie. 

5.1. A fülke helyzetérzékelése 

A mikroszámítógépes felvonóvezérlésnél a fülke aknában elfoglalt helyzetének érzékelésére reed 

csöves jeladókat alkalmazunk. A helyzetérzékelés a két szélső szint sebességváltási zónahatárát 

külön is jelezni kell a HF illetve a HL jelű görgős vagy permanens mágneses kapcsolókkal, mely 

nem lehet "bentragadó" típusú. Ezeknek a biztonsági vezérlő működtetésénél is lényeges szere-

pük van (lásd. 13. lap). A működtető kényszerpályáknak illetve az árnyékoló lemezeknek olyan 

hosszúnak kell lenni, hogy ezen kapcsolók - iránytól függően - még a biztonsági végállás kapcso-

lóra futás esetén is működtetett állapotban legyenek.  

A HCA93_KOT/SZAB 220VAC vezérlésnél a fülkének az aknában elfoglalt helyzetét a fülkére 

szerelt 3 db. reed csöves szintérzékelő érzékeli.  

A reed csöves érzékelőket a sín talpára vagy az oldalára helyezett gumimágnes működteti, melyet 

a pontos beállítás után ragasztóval is rögzíteni kell. Az érzékelő rendszer semmilyen me-

chanikai hatásnak nincs kitéve, így a beüzemelést követően utánállítása nem szükséges.  

A felvonó pozícióérzékelése léptető rendszerű, melynél a három jeladó (14. lap, ISZL1Hiba! A 

könyvjelző nem létezik., ISZL2Hiba! A könyvjelző nem létezik. és ISZPHiba! A könyvjelző 

nem létezik.) többszörösen ki van használva. A jeladók közül az ISZL2 jelzi fel irányban a se-
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bességváltási és a leállítási távolságot, az ISZL1Hiba! A könyvjelző nem létezik. ugyanezeket 

a funkciókat látja el le irányban. Az ISZPHiba! A könyvjelző nem létezik. az ajtózóna jelzésére 

és a pozíció léptetésére szolgál. A pozíció léptetése minden esetben az ISZPHiba! A könyvjel-

ző nem létezik. jeladó 1-0 átmeneténél, vagyis az ajtózónából történő kilépéskor történik. Példá-

ul: ha a felvonó felirányú mozgása esetén az ISZPHiba! A könyvjelző nem létezik. és az 

ISZL2Hiba! A könyvjelző nem létezik. együtt jelez, akkor a fülke felfelé menetben megközelí-

tett egy szintet mechanikus fékútnyi távolságra. Ha csak az ISZL2Hiba! A könyvjelző nem lé-

tezik. jelez, akkor sebességváltási távolságra. A gumimágnesek elhelyezését és a mágnesek 

hosszát a 30. és a 31. lap mutatja. 

Ennek a helyzetérzékelési módnak az előnye abban rejlik, hogy kevés jeladóra van szükség, mely 

kisebb költséget és nagyobb megbízhatóságot eredményez.  

A másik előny, hogy a reed csöves jeladók mágnesei a sin talpának homlokfelületén könnyen el-

helyezhetők és beállíthatók, mivel a mágnesek rögzítést csak a beüzemelés után igényelnek. 

A vezérlés bekapcsolása után, amennyiben a biztonsági áramkörök zártak, és a biztonsági vezér-

lő és felügyelő egység nem észlel rendellenességet, és a felvonó nincs vizsgálatra vagy karban-

tartásra kapcsolva akkor a fülke gyors sebességgel halad a legalsó szint sebességváltási határá-

ig (HL jelez), lassú sebességgel megközelíti a pontos szintet (ISZL1Hiba! A könyvjelző nem lé-

tezik. jelez) , majd normál fékezéssel megáll. Ezzel egyidejűleg felveszi a megfelelő pozíciót 

(megjelenik a kijelzőkön a helyes pozíció jelzés). 

Ha a bekapcsoláskor a fülke a legalsó szinten állt, akkor szintkereső (korrekciós) menet nélkül 

rögtön felveszi a pozícióját. A működés folyamán a legalsó szinten minden esetben ellenőrzi a 

pozíciót, és eltérés esetén korrigál. Ennek előfeltétele a HFHiba! A könyvjelző nem létezik. és 

a HLHiba! A könyvjelző nem létezik. görgős kapcsolók szakszerű beállítása. 

A HLHiba! A könyvjelző nem létezik. jelű görgős kapcsolónak a szerepe igen fontos. Ezért ide 

csak jó minőségű, megbízható kapcsoló alkalmazható! A HLHiba! A könyvjelző nem létezik. 

esetleges hibáját az alsó szint lassítási zónahatáránál elhelyezett duplázott ISZL1Hiba! A könyv-

jelző nem létezik.-et működtető mágnes hivatott ellensúlyozni. (Lásd 31. lap)  

A HLHiba! A könyvjelző nem létezik. és az ISZL1Hiba! A könyvjelző nem létezik. működését 

mindig fokozott figyelemmel ellenőrizzük! Ezek helyes működése a vezérlés és a hajtás 

jó működéséhez nélkülözhetetlen! 

5.2 Az utasítások betáplálása 

Az utasítások betáplálása nagymértékben függ attól, hogy milyen az adott felvonóvezérlés rend-

szertechnikai kialakítása, melyet a vezérléssel együtt szállított dokumentáció alapján elemezhe-

tünk. 

A főbb kialakítási módok a következőek: 

 Mátrix elrendezésű fülke- és hívótablók. 

 Intelligens fülketabló, mátrix elrendezésű egyéb jeladók. 

 Intelligens fülke- és hívótablók. 

6. A szükséges jelzések megvalósítása 

Az MSZ-04.11 szabvány előírja, hogy a felvonóknál az utasok tájékoztatására milyen jelzéseket 

kell alkalmazni. Ezeket és a mikroszámítógépes vezérlésben rejlő lehetőségeket is figyelembe vé-

ve kialakított jelzőrendszert a 19-22. lap mutatja.  

A vezérlésnél az alábbi jelzések találhatók: 
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 Hívásnyugtázás: az állomási hívókészülékbe szerelt jelzőlámpák vagy világító diódák (LHK1 

.. LHKL12) igazolják vissza azt, hogy a mikroszámítógépes vezérlő rendszer a külső hívást 

rögzítette. 

 Állomásjelzés : az alapállomáson, a szinteken és a fülkében felszerelt hétszegmenses vagy 

izzós szintjelző, melyek az állomások számát illetve jelét mutatják. Egyedi igény esetén lehe-

tőség van pontmátrixos kijelzésre is.  

 Menetirányjelzés: az állomásokon és a fülkében felszerelt LED-ek vagy lámpák (LFHiba! A 

könyvjelző nem létezik., LLHiba! A könyvjelző nem létezik.) a fülke haladási irányát, il-

letve - amíg a fülke a menetirányba eső összes utasítást nem teljesíti - továbbhaladási irányát 

jelzik. Továbbá egyidejűleg villogva "Üzemen kívül" jelzést adnak, ha a felvonó karban-

tartásra, vizsgálatra, visszaállító menetre van kapcsolva, vagy meghibásodott, és az utasítá-

sok teljesítésére alkalmatlan. Működtetésüket az elektronika végzi P9.4Hiba! A könyvjelző 

nem létezik.Hiba! A könyvjelző nem létezik. (X3.323 sorozatkapocs) és P9.3 (X3.322 so-

rozatkapocs) csatlakozókon keresztül végziHiba! A könyvjelző nem létezik.Hiba! A 

könyvjelző nem létezik.. 

 Vészjelzés: a fülkében elhelyezett nyomógomb (NVHiba! A könyvjelző nem létezik.) mű-

ködtetésekor a kezelő (gondnok, házfelügyelő) tartózkodási helyén megszólal a JVHiba! A 

könyvjelző nem létezik. jelű vészcsengő. A vészjelző áramkör kialakítása olyan, hogy 

szükség esetén a vészvisszajelzés lehetősége és az akkumulátoros táplálás, valamint a 

diszpécser központba történő továbbítás is biztosított. 

A jelzések megvalósítása nagymértékben függ attól, hogy milyen az adott felvonó rendszertech-

nikai kialakítása, melyet a vezérléssel együtt szállított dokumentáció alapján elemezhetünk. 

A főbb kialakítási módok a következők: 

 Időmultiplex parancs- és hívásnyugtázás, valamint pozíciójelzés. 

 Intelligens fülketabló esetén párhuzamos kialakítású parancsnyugtázás és fülkei pozíciójel-

zés. Időmultiplex kialakítású hívásnyugtázás és pozíciójelzés az állomásokon. 

 Intelligens fülketabló esetén párhuzamos kialakítású parancsnyugtázás és fülkei pozíciójel-

zés. Intelligens hívótablók, melyek az állomásokon a hívásnyugtázást, a pozíciójelzést és a 

jelentkezés jelzést működtetik. 

7. A felvonóvezérlés működtető algoritmusának kialakítása 

A mikroszámítógépes felvonóvezérlésnél alkalmazott rendszertechnikai elvek és áramköri megol-

dások lehetővé teszik a legkülönfélébb felvonóvezérlések kialakítását. Ehhez kell alkalmazkodni a 

működtető programnak is. Ez a biztonságos működtetés végett ciklikus programként lett kialakít-

va, figyelembe véve a logikai működésből adódó szegmentálási lehetőségeket is. 

7.1. A HCA93_KOT/SZAB 220VAC vezérlő program 

Ez a program úgy lett kialakítva, hogy a kézi, gépi félautomata és automata ajtós felvonóknál is 

alkalmazható legyen.  

A konfigurálás az elektronikus panelen a kijelzőtől jobbra található JP-BAL (U704 IC alatt) és a 

JP-JOBB (U705 IC alatt) jumperekkel lehetséges. A JP-BAL jumperrel az alapállomás, míg a JP-

JOBB-al a vezérlés paramétereit lehet beállítani. A jumperek állapotánál a 0 szakadást, míg az 1 

rövidzárat jelent. A jumperek számozása egy csoporton belül balról jobbra halad. 
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Installálási táblázat a "HCA93_KOT/SZAB 220VAC" processzorkártyához: 

JP_BAL  

1 2 3 Pozíció jelzés 

0 0 0 F, 1, 2 .. 15 

1 0 0 A, F, 1 .. 14 

0 1 0 P, F, 1 .. 14 

1 1 0 F, 1F, 1 .. 14 

0 0 1 P, F, 1F, 1 .. 13 

1 0 1 U, F, 1 .. 14 

0 1 1 A, F, 1F, 1 .. 13 

1 1 1 P, A, F, 1 .. 13 

 

4 0 Szimplex vezérlési algoritmus  

 1 Csoportos vezérlési algoritmus 

 

5 6 A vezérlés sorszáma csoportos algoritmus estén 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 2 (csak triplex és quadroplex vezérlésnél) 

1 1 3 (csak quadroplex vezérlésnél) 

 

7 8 Parkolószint FEL csúcs üzemnél 

0 0 1-es szint 

1 0 2-es szint 

0 1 3-as szint 

1 1 4-es szint 

 

JP_JOBB 

1 0 Gépi fülkeajtó  

 1 Kézi fülkeajtó 

 

2 0 Gépi aknaajtó (gépi ajtó esetén) 

 1 Kézi aknaajtó (gépi ajtó esetén) 

 

3 0 Nyomatékkal tart zárva (gépi ajtó esetén) 

 1 Nyomaték nélkül tart zárva (gépi ajtó esetén) 

 

4 0 Aljtónyitvatartási idő = 8 sec. (gépi ajtó esetén) 

 1 Növelt aljtónyitvatartási idő = 15 sec. (gépi ajtó esetén) 

 

5 1 Kisérő üzemben (PKU bekapcsolt) az ajtó csak a NAZ működtetésé-

re zár (gépi ajtó esetén) 

 

6 1 RVIL helyett RSV, KSM helyett KKV működtetés. Csak gépi 

 ajtó esetén, ha biztonsági reteszmágnest is kell kezelni! 

  

7 - Nincs felhasználva 

 

8 0 Csukott ajtóval parkol (gépi ajtó esetén) 
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 1 Nyitott ajtóval parkol (gépi ajtó esetén) 

7.2. A hibadiagnosztikai rendszer 

A mikroszámítógépes felvonóvezérlő - az ismertetett kialakítás esetén - olyan előnyös tulaj-

donságokkal is rendelkezik, mint a fejlett hibadiagnosztikai rendszer.  

Ennek alkalmazása lehetővé teszi a felvonóvezérlés megbízhatóságának és használhatóságának 

a növelését, mivel lehetőség van arra, hogy a MVFE a biztonsági vezérlőt és a felvonót is üzem 

közben ellenőrizze. Kialakítása a következők szerint történhet. 

A mikroprocesszoros vezérlőben az irányítási algoritmus mellett el van helyezve a diagnosztizáló 

algoritmus is. Az irányítási algoritmus állandóan figyeli a diagnosztizáló algoritmus által behatárolt 

hibákat, és az irányítást a hibától teszi függővé. A diagnosztizáló algoritmus a hibaállapotokat a 

MVFE-be beépített kijelzőn adott kódszám formájában jelzi. 

Megkülönböztethető, hogy a fülke egy hiba miatt nem tud indulni, vagy menet közben lépett fel a 

hiba. A MVFE bizonyos hibakódokat töröl, ha a hiba megszűnik és a fülke el tud indulni, de a zár-

lati hibának megfelelő hibakódokat nem törli. Ezeket csak a mikroszámítógépes vezérlő ki-be 

kapcsolásával, vagy az elektronika panel jobb alsó szélén lévő mindhárom nyomógomb (C/A, , 

,) egyidejű működtetésével tudja a szerelő törölni. Ha a diagnosztizáló algoritmus nem talál 

újabb hibát, akkor a kijelzőn a hibamentes állapotnak megfelelően az aktuális pozíció jelenik meg 

a kijelzőn.  

A CPU panelen lévő 2 digites kijelző több feladatot is ellát. 

 Hibamentes állapot esetén az aktuális pozíciót mutatja. 

 Hiba esetén kijelzési alapállapotban, az aktuális hibakód olvasható le mindaddig, míg a hiba 

meg nem szűnik, vagy nem töröljük a hibakódot. A kijelzőn 3 másodpercig a hibakód, míg 1 

másodpercig a pozíció jelenik meg. Ekkor is mód van arra, hogy a fülke pillanatnyi pozícióját 

tartósan kijeleztessük, ha az elektronika panel jobb alsó részén elhelyezett nyomógombok 

közül a jobb szélsőt () működtetjük. Ekkor a pozíció jele addig látható a kijelzőn míg a nyo-

mógombot működtetjük, elengedése után újra a hibakód és a pozíció jelenik meg felváltva. A 

középső nyomógomb () működtetésekor a vezérlések közti kommunikáció hibakódjai jele-

níthetőek meg. A jobb szélső két nyomógomb (,) egyidejű működtetésekor a 100 ms alatt 

futott programkörök száma olvasható le hexadecimális kódban. Ennek értéke általában 14, 

mely 5 ms alatti programkörbefutást jelent.  

 A magasabb helyiérték utáni folyamatosan világító tizedespont (bal oldali) jelzi, hogy a kijel-

zőn egy cím olvasható. Csoportos vezérlések esetén - kijelzési alapállapotban - ennek villo-

gása jelzi, hogy a vezérlések közti kommunikáció működik. 

 Az alacsonyabb helyiérték utáni tizedespont (jobb oldali) akkor világít, ha a fülke ajtózónában 

tartózkodik. 

A hibadiagnosztikai rendszerben általában a következő hibaállapotok kerülnek kijelzésre. 

Kimeneti csatorna zárlata: Zárlatos kimenet esetén a kijelzőn villogva megjelenik a kimeneti 

periféria száma - hexadecimális kódban - és az adott kártyán belül a csatorna száma. Az első 

tetrád (bal oldali) a periféria címét, míg a második tetrád (jobb oldali) a periférián belül a csatorna 

számát adja meg. A perifériák címei és a bitpoziciók a dokumentációhoz mellékelt bitkiosztási 

vázlatok alapján, vagy a vezérlőszekrénybe ragasztott jelkiosztás alapján egyszerűen nyomon kö-

vethetőek. A zárlati hibakód csak akkor jelenik meg a kijelzőn, ha azon egyéb lényeges hibakód 

nincs kijelezve. 

A zárlati hibakódok és a hozzájuk kapcsolódó flag-ek törölhetőek ha az elektronika panel jobb al-

só szélén lévő mindhárom nyomógombot (C/A, , ,) egyidejűleg működtetjük. Ekkor a kijelzés is 
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visszaáll alapállapotra. A program újra elkezdi a korábban zárlatos kimenetek kezelését. Ha a zár-

lat továbbra is fennáll, akkor a kimenet ismételten lekapcsolódik. 

Hibajelzések.  A vezérlés kijelzőjén a következő hibákat lehet megkülönböztetve jelezni. 

C1 Üzemmód váltás. A felvonó karbantartási üzemre lett kapcsolva 

C2 Üzemmód váltás. A felvonó vizsgálati üzemre lett kapcsolva 

C3 Üzemmód váltás. A felvonó visszaállító üzemre lett kapcsolva 

C4 Üzemmód váltás. A felvonót valamely üzemállapotról normál üzemre kapcsolták. 

C6 Annak ellenére, hogy van indításkérés, a fülke nem indul, mert a HSG2 szorításgátló érint-

kező jelez, vagy működtetik az NAN2 ajtónyitó gombot, vagy jelez a fotocella. Ha ez az álla-

pot megszűnik, és a fülke el tud indulni, akkor ez a hibakód törlődik. 

C7 A fülke nem indul, mert tartósan helybenutasítást kap. Ez akkor fordulhat elő, ha a fülke tar-

tózkodási szintjén a hátsó oldali hívógomb tartós működtetésével, vagy kitámasztásával 

nyitva tartják a gépi mozgatású ajtót. Ha ez az állapot megszűnik, és a fülke el tud indulni, 

akkor ez a hibakód törlődik.  

C8 Akkor kerül kijelzésre, ha a HAZ2 érintkező (hátsó ajtó) az ajtózárási parancs kiadása után 

egy meghatározott időn belül (15 sec.) nem bont. Ekkor az ajtózárási parancs megszűnik. 

Kivéve menet közben, ha az ajtót nyomatékkal kell zárva tartani. 

C9 Akkor kerül kijelzésre, ha a HAN2 érintkező (hátsó ajtó) az ajtónyitási parancs kiadása 

után egy meghatározott időn belül (15 sec.) nem bont. Ekkor megszűnik az ajtónyitási pa-

rancs, és az ajtóhajtás lekapcsolódik a hálózatról. 

 

d1 A HF és HL görgős kapcsolók nem jeleznek, vagy működésük bizonytalan. Ha ez a jelzés 

közbülső szintnél van, akkor az éppen elhagyott szintnél az irányhelyes ISZL mágnes kilóg 

az ISZP ajtózóna mágnes által meghatározott ajtózónából.  

d2 A HF és HL görgős kapcsolók együtt jeleznek. Valamelyik görgős kapcsoló beragadt. 

Okozhat ilyen hibajelzést az is, hogy a panelra integrált jelfogók 24VDC működtető feszült-

sége hiányzik (R24V, P4.3 csatlakozó). Ilyenkor a HFR és a HLR jelfogók nem működnek 

(lásd 13. lap). 

d3 Karbantartási üzemben az NLL gomb működtetésére a felvonó nem indul el LE irányban a 

HL görgős kapcsoló működése miatt. 

d4 Karbantartási üzemben az NLF gomb működtetésére a felvonó nem indul el FEL irányban a 

HF görgős kapcsoló működése miatt. 

d5 Kontaktor alapállapot hiba. Az indulás előtt a hajtást vezérlő kontaktorok nem kerültek alap-

állapotba. Pl. beragadt valamelyik kontaktor. 

d8 Akkor kerül kijelzésre, ha a HAZ érintkező (első ajtó) az ajtózárási parancs kiadása után 

egy meghatározott időn belül (15 sec.) nem bont. Ekkor az ajtózárási parancs megszűnik. 

Kivéve menet közben, ha az ajtót nyomatékkal kell zárva tartani. 

d9 Akkor kerül kijelzésre, ha a HAN érintkező (első ajtó) az ajtónyitási parancs kiadása után 

egy meghatározott időn belül (15 sec.) nem bont. Ekkor megszűnik az ajtónyitási parancs 

és az ajtóhajtás lekapcsolódik a hálózatról. 

Ha a vezérlés nem ad ki indítási parancsot, akkor a biztonsági vezérlő állapotának figyelésével 

a következő hibákat lehet megkülönböztetve E betűvel jelezni. 
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E0 A Q1 kombinált motorvédő kapcsoló kikapcsolt vagy az X3.20 sorozatkapocs ponton nincs 

feszültség. Ekkor a felvonógép, az ajtómozgató és a kontaktoráramkör feszültségmentes. 

(Q1-et kikapcsolták, vagy a fülke végálláskapcsolóra futott, vagy a nevezett bemeneten va-

lamilyen más okból nincs feszültség.) 

E1 A biztonsági lánc szakadása miatt a vezérlés nem ad ki indítási parancsot. A biztonsági ve-

zérlő és felügyelő egység X3.32 jelű pontján nincs feszültség. A hiba oka lehet: PKS1, 

HS2, HVL, HVF, HS1, HF2, HF1, PKS1, NS vagy PSV közül egy vagy több nem vezet. 

E2 A vezérlés annak ellenére, hogy van indításkérés, nem tudja a fülkét indítani, mert a fülkeaj-

tó nem záródott, vagy érintkezője meghibásodott. Ha a felvonó el tud indulni (pl. becsukják a 

kézi működtetésű fülkeajtót), akkor ez a hibaállapot törlődik. 

E3 Annak ellenére, hogy van indításkérés, a fülke nem tud indulni, mert az aknaajtó nyitva van, 

vagy a HK vonal nem záródik. Ha a fülke el tud indulni (pl. ha a félönműködő aknaajtót 

megmozgatják és HK záródik) akkor ez a hibaállapot törlődik. 

E4 Annak ellenére, hogy van indításkérés, a fülke nem tud indulni, mert a biztonsági zár nem 

reteszel be, vagy a HB nem záródik. Ekkor a vezérlés megpróbálja a hibát elhárítani. Pl. ké-

zi fülkeajtó és félönműködő aknaajtó esetén a zárnyitó mágnes működtető feszültségét le-

kapcsolja, majd időkésleltetéssel megpróbálja a zárnyitó mágnest többször egymás után 

működtetni, hátha sikerül a biztonsági zárat bereteszelni. Gépi mozgatású fülke- és aknaaj-

tó esetén az ajtót megnyitja, majd újra becsukja. Ha a fülke el tud indulni, akkor ez a hiba-

kód törlődik. Ha nem, a vezérlés törli az utasításokat. 

E5 A fülke amiatt nem indul, mert a hajtómotor túlmelegedett vagy egy fázis hiányzik. Ha a mo-

tor lehűlt vagy a hiányzó fázis feszültsége visszatért és a vezérlés a fülkét újra indította, ak-

kor a hibakód törlődik. 

E6 Annak ellenére, hogy van indításkérés, a fülke nem indul, mert a HSG szorításgátló érintke-

ző jelez, vagy működtetik az NAN ajtónyitó gombot, vagy jelez a fotocella. Ha ez az állapot 

megszűnik, és a fülke el tud indulni, akkor ez a hibakód törlődik. 

E7 A fülke nem indul, mert tartósan helybenutasítást kap. Ez akkor fordulhat elő, ha a fülke tar-

tózkodási szintjén az első oldali hívógomb tartós működtetésével, vagy kitámasztásával 

nyitva tartják a gépi mozgatású ajtót. Ha ez az állapot megszűnik, és a fülke el tud indulni, 

akkor ez a hibakód törlődik.  

E8 A fülke nem indul, mert túlterhelt. Ha ez az állapot megszűnik, és a fülke el tud indulni, ak-

kor ez a hibakód törlődik.  

E9 Akkor kerül kijelzésre, ha a fülke megtelt állapotban van (HMT jelez) és nincs betáplálva 

belső utasítás, de van tárolt hívás. Ilyenkor a fülke nem indul. Ha betáplálnak belső utasítást 

és meg tud indulni, akkor a hibakód törlődik. 

EA Akkor kerül kijelzésre, ha a fülke „Kísérő és Express” állapotban van (PKU és NEX jelez) és 

van jelzett hívás, de hívásra nem indul a fülke. Ha a kísérő betáplál belső utasítást és a fül-

ke meg tud indulni, akkor a hibakód törlődik. 

Eb Szinkorrekciós menet esetén amikor az RSZK jelfogó jelez (pl. kötélnyúlás korrekció), a fül-

ke bármi okból gyors sebességgel akar indulni. Csak szabályozott hajtásnál létező hibakód. 

EC Normál menet közben az RSZK szinkorrekciós jelfogó jelez (pl. beragadt, vagy kézzel mű-

ködtetik). Ilyenkor a hajtás nem indul. Csak szabályozott hajtásnál létező hibakód. 
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A menetből történő leállításokat a kijelzőn F betűvel jelöljük. 

F0 Akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a fülkét az NSHiba! A könyvjelző nem létezik. fülkei 

STOP nyomógombbal állították meg. 

F1 Megállás biztonsági érintkező jelzése miatt. 

F2 Megállás amiatt, mert a fülkeajtót menetközben megnyitották. A HA vonal megszakadt. Ha 

becsukják és a fülke indulni tud, akkor a hibakód törlődik. 

F3 Megállás a HK vonal megszakadása miatt. Megszakadt a biztonsági vonal. 

F4 Megállás a biztonsági zárakat ellenőrző érintkezők soros láncának megszakadása miatt. A 

HB vonal megszakadt. 

F6 A vezérlés a fülkét megállította, mert a fék nyitott állapotát jelző jel nem érkezett be. 

F7 A vezérlés a hajtást lekapcsolta, mert nem érzékeli a fülke mozgását, azaz gyors menetben 

adott időn belül (kb. 25 sec.) nem történt a pozícióléptetés. Ez akkor fordulhat elő, ha a fül-

kei jeladók nincsenek beállítva, vagy a fülke megszorult. Ilyenkor az utasítások törlődnek. Ez 

a hibakód karbantartási üzemben nem hatásos. 

FC Normál menet közben az RSZK szinkorrekciós jelfogó jelez (pl. beragadt, vagy kézzel mű-

ködtetik). Ilyenkor a hajtás lekapcsolódik. Csak szabályozott hajtásnál létező hibakód. 

A mikroszámítógépes vezérlőt midenképpen újra kell indítani, egy ki-be kapcsolással, ha az aláb-

bi hibák bármelyike fellép. 

FA RAM teszt hiba 

FB PROM teszt hiba 

Ilyenkor a liftvezérlő program el sem indul. Ez az ellenőrzés csak bekapcsoláskor fut le. 

A hibadiagnosztikai rendszer - az ismertetettek szerint - nagymértékben fokozza a mikroszá-

mítógépes vezérlés megbízhatóságát, és az üzembe helyezés, vagy egy esetleges meg-

hibásodás esetén útmutatást ad a szerelőnek, hogy a hibát hol kell keresni. 

8. A HCA93_KOT/SZAB 220VAC rendszer javítása 

Az elektronikus felvonóvezérlésekben történő hibakeresésnél és a javításnál általában fokozott 

gondossággal kell eljárni! 

A következőket célszerű betartani! 

 Áramköri elemek és panelek feszültség alatt nem cserélhetők! 

 Mielőtt az elektronikához nyúlnánk, fogjuk meg a vezérlés fémvázát, hogy a műszálas ruha-

neműkön esetlegesen felhalmozódott elektrosztatikus töltéseket levezessük. Ez főként a téli 

kis páratartalmú időszakban roppant lényeges, ugyanis sok áramkör (pl. mikroprocesszor, tá-

rak stb.) rendkívül érzékenyek az elektrosztatikus töltésekre. Ha ezek az elektronika felé sül-

nek ki, akkor maradandó károsodást okozhatunk. 

 A vezetékek kikereséséhez nem alkalmazhatók olyan eszközök, melyek egy tekercs áramát 

szaggatják (pl. csengő)! Elektronikus jelzők (pl. CSIRIP stb.) azonban már használhatók. 

 A szerelés során gondosan ügyelni kell, hogy nagy feszültség (pl. 220V, 380V) ne kerüljön a 

vezérlés 24VDC-, vagy a tápfeszültség bemeneti pontjaira, mert tartós károsodást okozhat! 

 A kimeneti jeleket általában csak olyan eszközzel szabad vizsgálni, mely azt csak kis mérték-

ben terheli. 
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 A vezérlések üzembehelyezése előtt gondosan tanulmányozni kell az adott rendszer gép-

könyvét! 

 Az esetleges elektronikai hibák elhárítását a helyszínen csak egységcserével végezzük! 

Az elektronikus vezérlések üzembehelyezésére és a hibakeresésre általános módszer nem adha-

tó. A diszkrét-, és az integrált áramkörös vezérlésekhez a gyártó cégek általában üzem-

behelyezési segédletet mellékelnek. Az ebben leírtakat, és főként az üzembehelyezési sorrendet 

szigorúan be kell tartani. 

A HCA vezérlések beépített hibadiagnosztikai rendszere révén nagymértékben segíti az 

üzembehelyezést és a hibakeresést. Az üzembehelyezés során célszerű erre a diagnosztikai 

rendszerre hagyatkozni. Miután a vezérlőszekrényt rákötöttük a hálózatra, kapcsoljuk be azt. Ek-

kor a hibakijelzőn egy hibakód jelenik meg. Ha ezt a hibaokot elhárítottuk egy újabb hibakód fog 

megjelenni. Ha a hiba elhárítást módszeresen végezzük, akkor van remény arra, hogy a fülke 

hamarosan mozgásba lendül. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elektronikus vezérlések sem csodaeszközök. Egy jó vezérlés 

még nem jelenti azt, hogy a felvonó is kifogástalanul fog működni. Ezeknél a vezérléseknél is 

szakszerűen és pontosan be kell állítani a biztonsági jeladókat, az ajtóérintkezőket, a biztonsági 

zárakat, a pozícióérzékelő rendszert, a fék állapotát jelző érintkezőt és a mechanikus féket. A be-

állításokon túlmenően ezek, és a felvonó gépészeti berendezéseinek folyamatos karbantartásáról 

is gondoskodni kell. Ezek a vezérlések általában más jellegű karbantartást nem igényelnek. A 

kontaktorok állapotát kell még figyelemmel kísérni, és szükség esetén cserélni kell azokat. 

Végezetül egy jó tanács. A gépházban ne kezdjünk hozzá elektronikai egységek javí-

tásához, hanem bízzuk azt a szakműhelyre illetve a gyártó cégre, ahol rendelkezésre áll-

nak a megfelelő alkatrészek, szerszámok és műszerek. 

9. A HCA93_KOT/SZAB 220VAC vezérlési rendszer üzembehelyezése 

A felvonó üzembehelyezése a következőképp lehetséges. 

 A huzalozás ellenőrzése után a vezérlés bekapcsolásakor a mikroszámítógépes vezérlő kijel-

zőjén általában megjelenik valamilyen hibakód. A felvonóhoz mellékelt hibakódlista alapján 

nézzük meg, hogy milyen hiányosságról van szó, és szüntessük meg azt!  

 Karbantartási üzemben helyezzük el az érzékelők működtető mágneseit a megadott 30. és 

31. lap szerint. Közben a PV vizsgálati kapcsoló is legyen bekapcsolva, ezzel megakadá-

lyozható, hogy PK esetleges kikapcsolásakor a felvonó gyors sebességgel meginduljon pozí-

ciót keresni. 

 Karbantartási üzemben ellenőrizzük az aknai szerelvényeket, a biztonsági érintkezőket és a 

leállító görgős vagy permanens mágneses kapcsolókat. Különösen fontos, hogy a szélső 

szinteken a görgős vagy permanens mágneses kapcsolók a sebességváltó jel után legyenek 

3-6 centiméterrel! Az alsó és a felső szinten ellenőrizzük, hogy a biztonsági leállító mágnes is 

el van e helyezve kb. 6-8 cm-es kihagyással! 

 Ezután a vezérlést kapcsoljuk át vizsgálati üzemre és ellenőrizzük a működést. 

 Figyelem! Szabályozott hajtás esetén a beüzemelés innen kezdve komoly műszerezettséget 

és szabályozástechnikai ismereteket igényel. Kérjük, ha a vezérlés felszerelésével végeztek, 

akkor értesítsék a HC Automatizálási Kft.-t, mely a további üzembehelyezést és a szabályozó 

beállítását és annak dokumentálását elvégzi. 
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 Helyes működés esetén áttérhetünk normál üzemre. Tápláljunk a vezérlésbe utasításokat és 

figyeljük a működést. Ha a hibadiagnosztikai rendszer hibát jelez, akkor keressük meg a hiba 

okát és javítsuk ki azt, vagy pótoljuk a hiányosságokat. 

 

FIGYELEM ! 

A felvonó veszélyes üzem! 

A biztonsági vezérlőben a kapcsolási rajztól eltérő kötések (pl.: áthidalások) csak 

saját felelősségre eszközölhetők !!!  

10. Karbantartás 

A mikroszámítógépes vezérlő- és a hajtásszabályozó elektronikája karbantartást nem igényel. Az 

erősáramú alkatrészeket, a felvonó jeladóit és biztonsági berendezéseit azonban rendszeresen 

karban kell tartani a hagyományos felvonókra is érvényes karbantartási utasítás szerint!  

Az erősáramú készülékek import készülékek, melyek nagy megbízhatóságú, kis karbantartás-

igényű egységek. Ezen termékek folyamatosan beszerezhetők a következő címen 

HC AUTOMATIZÁLÁSI Kft. 

7624 Pécs, Ôz u. 5. 

Tel.:  (72)- 312-372 

Fax.:  (72)- 312-372. 

 Mobil: (30)- 469-569  


