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Jelen dokumentációban közzétett információk minden előzetes bejelentés nélkül 

módosulhatnak, a Gyártó előzetesen nem vállalja a felelősséget a jövőben 
bekövetkező változásokért.  
 

 
A Gyártó előzetes írásos engedélye nélkül e kézikönyv sem részében, sem teljes 
egészében nem sokszorosítható, semmilyen eszközzel (kizárva az elektronikus úton 

történő rögzítést és fénymásolást is) semmilyen célból. 
 
 

A felvonóvezérlő szerelésekor, - még a kábelezés megkezdése előtt -, kérjük a 
szerelőt: olvassa el a kézikönyvet figyelmesen. 
 

 
Ezt a kézikönyvet a tervező és szerelő szakemberek számára a felvonóvezérlő 
üzemeltetésének ideje alatt mindenkor könnyen hozzáférhető, biztos helyen kell 

megőrizni. 
 
 

A Gyártó a jelen dokumentációban esetlegesen előforduló hibákért, vagy azok által 
okozott következményes károkért semminemű felelősséget nem vállal.  
 

 
Jelen dokumentációval kapcsolatban minden jog fenntartva!  
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BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA 

 
 
WARNING 

VIGYÁZAT: olyan működési leírást, gyakorlati ismertetést, feltételt vagy 
megállapítást tartalmazó szövegrész, melynek figyelmen kívül 
hagyása akár életveszélyes sérülést is okozhat. 

 
CAUTION 
FIGYELEM: olyan működési leírást, gyakorlati ismertetést, feltételt vagy 

megállapítást tartalmazó szövegrész, melynek figyelmen kívül 
hagyása a berendezésben meghibásodást vagy kárt okozhat. 

 

NOTE 
MEGJEGYZÉS: olyan működési leírást, gyakorlati ismertetést, feltételt vagy 

megállapítást tartalmazó szövegrész, melyet ki kell emelni az 

adott ismertetés végén.  
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0. ELŐZETES BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK 

 
FIGYELEM – VIGYÁZAT !!! 
A motoros hajtást tartalmazó felvonóvezérlések mozgó elemeket tartalmaznak. A 

felhasználó felelőssége, hogy bármilyen gépészeti működés ne okozzon veszélyes 
helyzetet. A gyárilag a berendezésbe épített védelmeket, végállás kapcsolókat és 
egyéb biztonsági elemeket nem szabad átkötni, módosítani, vagy egyéb módon 

hatástalanítani.  
 
VIGYÁZAT – VILLAMOS ÁRAMÜTÉS VAGY ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE ! 

Ha a működő berendezés javításánál műszereket (pl. oszcilloszkóp) használunk, a 
mérőműszer fémházát az érintésvédelmi föld potenciállal össze kell kötni, ha a mérés 
úgy kívánja, szükség esetén differenciális mérési módot kell alkalmazni! Gondosan 

ügyelni kell a megfelelő mérőfej vagy előtét megválasztására, a mérőműszer helyes 
beállítására, hogy a mérés kiértékelése helyes legyen. A működtetéshez és 
beállításhoz minden esetben a mérőműszer gyártójának előírásait kell követni. 

 
VIGYÁZAT – TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY ! 
Ha a felvonót gyúlékony vagy éghető port, gázt vagy gőzt tartalmazó levegőjű helyen 

telepítjük, tűz- és robbanásveszélyes helyzet állhat elő! A vezérlő panelt a veszélyes 
zónától távol, védett szekrényben kell felszerelni, még akkor is, ha a felvonó 
hajtómotor egyébként a robbanásveszélyes helynek megfelelő védettségű.  

 
VIGYÁZAT – FIZIKAI TÚLTERHELÉS VESZÉLYE ! 
Szerelési munkák közben a terhek helytelen emelése súlyos testi károsodást okozhat. 

Nehéz elemek csak megfelelő segédeszközzel, és megfelelő személyzettel 
emelhetők. Ha a felvonó alkatrészeket csomagolás nélkül szállítjuk, az éles fém 
elemek személyi sérülést okozhatnak, vagy károsíthatják a berendezést! 

 
VIGYÁZAT – TÖRÉSVESZÉLY ! 
A nem megfelelően rögzített vezérlőszekrény károsodhat, egyes elemei eltörhetnek. 

Ügyeljünk arra, hogy beszerelés előtt mindig síkfelületen, megfelelő csomagolásban 
és kellő alátámasztással tároljuk, mely az eszköz súlyát képes viselni!  Ne tároljuk a 
vezérlő szekrényt az élére állítva, mert így könnyen eldőlhet és károsodhat!  

 
VIGYÁZAT – MAGAS HŐMÉRSÉKLET ! 
Tartós üzemben a vezérlő szekrény egyes elemeinek hőmérséklete elérheti a 90°C-t. 

Ezen elemek szabad kézzel történő érintése fájdalmas égési sérülést okozhat! Mielőtt 
a melegedő alkatrészeket megérintenénk, kapcsoljuk ki a vezérlőszekrényt, és 
hagyjuk kellően lehűlni! Ha fékező ellenállást alkalmazunk (a vezérlőszekrény felső 

vagy oldalsó részében szerelt) ennek felülete akár 200° C hőmérsékletű is lehet. A 
forró fékező ellenállás megérintése súlyos, életveszélyes sérülést okozhat!  
 

FIGYELEM - VILLAMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ! 
A vezérlő szekrény, a motorok és minden egyéb berendezést a NEC, IEC és az MSZ-
EN stb. előírásoknak megfelelően érintésvédelmi védőföldeléssel kell ellátni!  

 
VIGYÁZAT / FIGYELEM ! 
Mielőtt a vezérlőpanelt bekapcsolnánk, helyezzük vissza annak fedőlapját! Ennek 

elmulasztása súlyos vagy életveszélyes áramütést okozhat!  
VIGYÁZAT / FIGYELEM ! 
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A vezérlő szekrény ipari környezetbe tervezett villamos berendezés. Működés közben 

a vezérlő szekrény elemei hálózati feszültség alatt vannak. Ezért a szekrény üzembe 
helyezését, kinyitását csak szakképzett személy végezheti. A hajtómotor, a 
vezérlőegység vagy egyéb alkatelemek helytelen felszerelése az adott eszköz 

meghibásodását, személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A vezérlő szekrény 
önállóan nem rendelkezik motor fordulatszám túllépés elleni védelemmel. Kérjük, az 
üzembe helyezésnél kövesse a jelen kézikönyv utasításai, és vegye figyelembe a 

felvonókra és a villamos berendezésekre vonatkozó helyi előírásokat is!  
 
FIGYELEM / VIGYÁZAT ! 

Ne kapcsoljunk a berendezésre a specifikációban megadottnál magasabb bemeneti 
feszültséget! A megadott toleranciát meghaladó feszültség hatására a vezérlő panel 
belső elemei károsodhatnak.  

 
FIGYELEM / VIGYÁZAT ! 
Ne működtessük a vezérlő panelt megfelelő érintésvédelmi föld csatlakozás nélkül! A 

hajtómotor fémházát minden egyéb földvezetőtől független kábellel kössük a 
földpotenciálra, a zavarjelek lehető legkisebb értéken tartása érdekében! A motor 
földeléséhez alkalmazott vezeték keresztmetszete feleljen meg a nemzeti és a 

nemzetközi villamos szabványoknak. A földelő vezető csatlakoztatása csak minősített, 
zártszemű és az alkalmazott vezeték keresztmetszetnek megfelelő méretű 
kábelsaruval megengedett, mely a kábelsaru gyártójának előírásai szerinti 

préskötéssel szerelendő a vezetékre. 
 
FIGYELEM / VIGYÁZAT ! 

A készre szerelt és csatlakoztatott vezérlő szekrény és kábelezésének elemei között 
nem szabad nagyfeszültségű szigetelésvizsgálóval („megger”) méréseket végezni!  
 

FIGYELEM / VIGYÁZAT ! 
Mivel a környezeti hőmérséklet nagyban befolyásolja a vezérlő szekrény élettartamát 
és megbízhatóságát, ne szereljük a szekrényt a megengedettnél melegebb 

környezetbe! Hagyjuk a szellőzést biztosító fedelet felszerelt állapotban 40°C és az 
alatti hőmérsékleten!  
 

FIGYELEM / VIGYÁZAT ! 
A vezérlő szekrény csak a hőnek ellenálló falfelületre szerelhető! Tartós üzemben a 
vezérlő szekrény egyes elemeinek hőmérséklete elérheti a 90°C-t. Ha fékező 

ellenállást is alkalmazunk, ennek felszíne akár 200°C hőmérsékletű is lehet! 
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MEGJEGYZÉS: 

 
A „vezérlő”, a „felvonó vezérlő” és a „vezérlő szekrény” kifejezéseket az ipari 
szaknyelvben egyenértékűként, vegyesen alkalmazzák. Jelen dokumentumban 

mindezekre következetesen „vezérlő szekrény” kifejezést alkalmazzuk. 
 
1. Ne szereljük le a fedeleket a váltakozó feszültségű betáplálás bekapcsolt állapotában! A 

minimális várakozási idő, mielőtt a berendezés kapcsain vagy belsejében szerelési 
munkát végezhetünk, az alábbiak szerint alakul : 1 perc normál hajtómotor esetén, 5 
perc elektronikus menetsebesség szabályozó esetén (SCR vezérelt szabályozó / VVVF, 
frekvenciaváltó / ACV, lágyindító).  

2. Ügyeljünk arra, hogy ne érintsünk meg feleslegesen, és ne sértsünk meg alkatrészeket a 
vezérlő szekrényben. A szigetelések, szigetelési távolságok megváltoztatása, a 
védőburkolatok eltávolítása tilos! Ha a vezérlő ajtóit le kell szerelni, vagy ki kell nyitni - 
mert a környezeti hőmérséklet a 40 °C-t meghaladja – akkor biztosítani kell -, hogy a 
feszültség alatt lévő elemek ne legyenek megérinthetőek!  

3. Óvjuk a vezérlő szekrényt a megengedettől eltérő környezeti hatásoktól (hőmérséklet, 
nedvesség, rázkódás stb.)! 

4. Nem megengedett külső feszültséget kapcsolni a vezérlő panel szekrény, szelepeket, 
mágnes kapcsolókat stb. vezérlő kimeneteire (Ezek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 25a, 26, 26a, 27, 31, 40, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 77, 78, 
79, 80, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 22, 
351, 352, 358, 360, 371, 372 sorkapocs pontok).  

5. Nem megengedett kapacitív terhelést (pl. fázisjavító kondenzátort) kapcsolni a motor 
kivezetésekre (Ezek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sorkapocs 
pontok).  

6. Minden esetben csatlakoztassuk a vezérlő szekrényt az érintésvédelmi védőföldhöz (PE) 
a megjelölt kapcsoknál (0 vagy GND), és a készülékház megfelelő pontjához (0 vagy 
GND). A vezérlő szekrény föld felé folyó kisülési árama nagyobb is lehet, mint 3,5 mA. 
Az EN50178 szabvány előírja, hogy a 3,5 mA-nél nagyobb föld felé menő áramokat 
produkáló eszközöknél a földelő vezető (0 vagy GND felé menő) rögzített kivitelű és 
kettős vezetékkel kialakított legyen ! 

7. A berendezés villamos szerelését csak szakképzett személy végezheti, aki egyben 
felelős az érintésvédelmi földelési rendszer kialakításáért, és a helyi előírásoknak 
megfelelő védelmi vezetővel rendelkező villamos betáplálás megvalósításáért is. 

8. Nem megengedett dielektromos szilárdsági vizsgálatok végzése a bekötött vezérlő 
szekrény alkatelemein. A vezérlő szekrény egyes mérőpontjain a feszültségmérést csak 
megfelelően nagy (legalább 10 kOhm/V) belső ellenállású mérőeszközzel szabad 
végezni.  

9. Ha a vezérlő szekrényt működtetés nélkül 3 évnél hosszabb ideig tárolták, a rajta lévő 
kondenzátorok minősége csökkenhetett. Az ilyen, hosszabb ideig tárolt eszközök első 
bekapcsolásakor - a kondenzátorok regenerálása érdekében - a panel funkcióit tiltani 
kell, majd kimeneti terhelés nélkül a tápfeszültséget két órán keresztül be kel l kapcsolni. 

10. Meghibásodás esetén a vezérlő szekrény még akkor is „elindulhat”, ha funkciói tiltottak, 
hacsak meg nem szakítjuk a bemeneti táplálást.  
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1. TERMÉKFELELŐSSÉG ÉS GARANCIA 

 
A gyártó garantálja a termék hibamentes állapotát, a dokumentációban, a kézikönyvben és 
egyéb promóciós anyagokban leírtak szerinti működését. Ezen túlmenő tulajdonságok nem 
garantáltak.  
A károk miatti követelések általánosságban kizártak, hacsak nem bizonyított a gyártó 
nagyfokú hanyagsága vagy mulasztása, illetve ha a termék valamely garantált tulajdonsága 
nem teljesül. A gyártó különösen abban az esetben zárja ki a felelősséget, ha a vezérlő 
szekrényt a dokumentációban meghatározottaktól eltérő rendszerekkel, jeladókkal, 
kapcsolókkal, motorhajtó áramkörökkel vagy tápegységekkel összekapcsolva alkalmazzák, 
vagy olyan eszközökkel, melyek tervezésük és kivitelül folytán nem felelnek meg a technika 
korszerű szintjének.  
A gyártó kizárja továbbá a felelősséget minden bekövetkezett olyan esetben, ha az épületben, 
illetve felvonó berendezésben keletkezik kár a vezérlő szekrény meghibásodása, vagy jelen 
kézikönyvben előforduló hibák következtében.  
A gyártó ugyanígy nem vállal felelősséget szabadalmak, illetve harmadik fél egyéb jogainak 
esetleges megsértése esetén. 
Nem felel a gyártó olyan károkért sem, melyek a termék jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő, 
nem megfelelő kezeléséből származnak. A gyártó határozottan kizárja a felelősséget elmaradt 
haszon esetén, valamint az ún. járulékos károk esetében, melyek a biztonsági előírások és a 
kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyásából, és/vagy a gyártó által nem támogatott 
tartozékok alkalmazásából következnek. 
A gyártó termékei hosszú élettartamra tervezett, megbízható eszközök, melyek a korszerű 
technika színvonalának megfelelnek. Kiszállítás előtt minden egyedi termék a garantált 
tulajdonságok tekintetében bemérésre kerül. A gyártó érdekelt a termékminőség figyelemmel 
kísérésében, a piaci visszajelzések értékelésében, melyek a termékek folyamatos fejlesztését 
szolgálják. Ha szabályszerű használat és minden megelőző karbantartás ellenére a 
termékben meghibásodás következne be, kérjük a felhasználókat, értesítsék a gyártó vagy a 
forgalmazó vevőszolgálatát a fedőlapon megadott címen. A gyártó garantálja, hogy megfelelő 
lépéseket tesz a hiba kijavítása érdekében.  
 
 

1.1. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 
 
A gyártó garantálja, hogy a szállítólevélen szereplő dátumtól számított 24 hónapon belül a 
termék jelen kézikönyvben meghatározottaknak megfelelően, jól működik. A garanciális 
javítások csak abban az esetben díjmentesek, ha jelen kézikönyv előírásait a felhasználó 
maradéktalanul alkalmazta a termék tárolásánál, szállításánál, üzembe helyezésénél, és 
működtetésénél.  
A felhasználó vagy harmadik fél által a terméknél végzett beavatkozások csak a gyártó 
gyártóval történt előzetes, speciális egyeztetést követően lehetségesek. Ha ezt a felhasználó 
nem tartja be, a gyártó semminemű felelősséget nem vállal a termékben bekövetkezett 
károkért, az esetlegesen okozott személyi sérülésekért vagy következményes károkért, az 
ilyen jogosítatlan beavatkozások esetén a garancia érvényét veszti. A gyártó ugyanígy kizárja 
felelősségét azokban az esetekben, amikor a károk a termék környezetében meghibásodott 
egyéb eszközöktől, vagy amikor azok a gyártó által nem támogatott alkatrészek 
alkalmazásából származnak.  
Egyéb kérdésekben a gyártó üzletszabályzatának vonatkozó feltételei érvényesek.  
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2. ÁTVÉTELI ELLENŐRZÉS 

 
2.1. ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS BEÉRKEZÉSKOR 
 

A gyártó a kiszállításkor nagy gondossággal csomagolja és készíti elő a vezérlő 
szekrényt. A termék csak megfelelő szállítóeszközzel szállítható (ld. a tömeg 
adatokat). Kérjük, vegye figyelembe a csomagoláson feltüntetett utasításokat – 

vonatkozik ez a kicsomagolásra és az üzembe helyezésre is.  
 
A beérkezéskor az átvevőt kérjük, ellenőrizze az alábbiakat:  

 
- a csomagolás sértetlen 
- a szállítólevél a megrendelt tételeket tartalmazza.  

 
Kérjük, a csomagolást megfelelő eszközökkel nyissa fel. Ennek során ellenőrizze, 
hogy:  

 
- minden alkatrész, tétel sértetlen 
- a csomagolás ténylegesen a megrendelt tételeket tartalmazza.  

 
Bármilyen sérülés, hiányosság vagy eltérés esetén kérjük, haladéktalanul értesítse a 
gyártó illetékes irodáját.  

 
A terméket csak a specifikációban meghatározott hőmérsékleti tartományban, száraz 
helyiségben szabad tárolni.  

 
MEGJEGYZÉS: Bizonyos fokú páralecsapódás előfordulhat, amennyiben ez a 

megengedett tárolási hőmérsékleti tartományon belüli 

hőmérsékletváltozásból adódik (ld. Megengedett környezeti 
feltételek). Ez azonban működés közben nem engedhető meg. Ha 
a vezérlő szekrény villamosan bekapcsolt, minden esetben 

biztosítani kell a páralecsapódás mentes üzemet.  
 
 

2.2. VEZÉRLŐ PANEL TÍPUS JELÖLÉSEK  
 
A vezérlő panelt ún. típuskód jellemzi. Példa:  

 
D 078/01 

 

ahol a „D” jelöli a D típusú vezérlő panelt. Ez a típuskód megegyezik a megrendelés 
visszaigazoláson és minden egyéb vonatkozó kísérő okmányban, dokumentációban 
feltüntetett azonosítóval. A típuskód jelölés a vezérlő panel jobb alsó részén lévő 

címkén található.  
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2.3. FELIRATI TÁBLA  

 
Kérjük, ellenőrizze a vezérlő szekrénnyel szállított felirati táblán szereplő adatok 
megegyeznek-e a megrendeltekkel! 

 

 

                    CSAPLÁR LIFT KFT 
 

 

 Type  ________________   S/N _________________ 

 

 Input voltage ______________    Input frequency __________ 

 

 Rated current _____________    Brake ___________________ 

 

 Retiring cam ______________   Valves ___________________ 

 

 Dimensions ___________________________________________ 

                                      

          2.3.1. ábra 
ahol: 

 
Type / típus:  - vezérlő szekrény modellneve 
 

S/N:   - típuskód, egyben gyártási sorszám 
 
Input voltage: - bemeneti tápfeszültség értéke (V) 

 
Input frequency: - bemeneti hálózat frekvenciája (Hz) 
 

Rated current: - hajtómotor névleges árama (A) 
 
Brake   - (köteles felvonónál) hajómotor fék névleges feszültsége (V) 

 
Retiring cam:  - ajtó zárnyitó névleges feszültsége (V) 
 

Valves:  - (hidraulikus felvonónál) névleges szelepfeszültség (V) 
 
Dimensions:  - a vezérlő szekrény geometriai méretei  

  (magasság x szélesség x mélység) 
 

 

A felirati tábla a vezérlő szekrény baloldalán található.  
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2.4. SZABVÁNYOS SPECIFIKÁCIÓK  
 
 Ta környezeti hőmérséklet 0…40°C, 40°…50°C között 0,8 In csökkentett árammal 
 Működtetési helyszín 

 
2. fokozatú, vagy jobb szennyezettségi mutató (közvetlen napfénytől, 
rázkódástól, portól, gyúlékony vagy korróziót okozó gázoktól, párától, 
lecsapódó víztől, sós atmoszférától mentes hely)  

Védelem IP 44 

Működési magasság Tengerszint feletti 1000 m-ig, felette 100 méterenként 1,2% In 
csökkentéssel 

Megengedett hőmérséklet 
működés közben 

tárolásnál 
szállításnál 

 
0…+ 50°C 
-20…+55°C 
-20…+70°C 

Relatív páratartalom 
működés közben 

 
tárolásnál 

 
szállításnál 

5%…85%  
EN50178 szerinti 3K3 klímaosztály 
1g/m

3 
… 25g/m

3 
lecsapódás vagy jegesedés mentes  

5%…95% EN50178 szerinti 1K3 klímaosztály 
1g/m

3 
… 25g/m

3
 

95% max. rel. páratartalom, ha az eszközt 70°C-ról 15°C-ra visszük 
60g/m

3 
 

Rövid idejű páralecsapódás megengedett, ha az eszköz üzemen 
kívül van (EN50178 szerinti 2K3 klímaosztály) 

Légnyomás 
működés közben 

86…106 kPa (EN50178 szerinti 3K3 klímaosztály) 

 tárolásnál 86…106 kPa (EN50178 szerinti 1K4 klímaosztály) 

szállításnál 70…106 kPa (EN50178 szerinti 2K3 klímaosztály) 

Klímafeltételek IEC 68-2 Part 2, 3 szerinti 

Kúszóáram utak és távok EN50178 szerint 

Rázkódás IEC 68-2 Part 6 

EMC elektromágneses 
Kompatibilitás 

EN12015 és EN12016 szerinti (ld. a szabvány EMC Irányelvek 
fejezetét) 

Tanúsítványok CE 

 
 
2.5. ÁRTALMATLANÍTÁS LESZERELÉSNÉL 

 
A gyártó díjmentesen átveszi az üzemen kívül helyezett, leszerelt és a beküldő 
költségén mindenkori telephelyére szállított vezérlő szekrényeket.  

 
Ha a felhasználó önállóan kíván gondoskodni a leszerelés után a vezérlő szekrények, 
vagy elemeinek elhelyezéséről, a helyi hulladékkezelési- és hasznosítási 

rendelkezéseket kell figyelembe venni. A gyártó nem vállal felelősséget a nem 
előírásszerűen kezelt eszközért vagy annak elemeiért!  
 

Az alábbiakat célszerű figyelembe venni a leszerelés utáni hulladékkezelésnél:  
 
- a vezérlő szekrény általában festett acéllemezből készül 

 
- a szerelőlap általában felületkezelés nélküli acél- ,vagy alumínium lemez 
 

- elektronikus nyomtatott áramkörökre, alkatrészekre és LCD kijelzőkre vonatkozó 
helyi és nemzetközi előírások 
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3. ÜZEMBEHELYEZÉSI ELVEK 

 
3.1. MECHANIKAI ADATOK 

 
 

Vezérlő panel és rögzítő furatainak méretei    3.1.1. ábra 
 

A vezérlő szekrény ajtója lehet balos vagy jobbos 

 
Vezérlő szekrény méretek (információ a felirati táblán).  

 700x 
500x 
200 mm 

700x 
500x 
250 mm 

800x 
600x 
200 mm 

800x 
600x 
250 mm 

800x 
600x 
300 mm 

1000x 
600x 
250 mm 

1000x 
600x 
300 mm 

1000x 
600x 
350 mm 

900x 
800x 
350 mm 

A mm 500 500 600 600 600 600 600 600 800 

B mm 700 700 800 800 800 1000 1000 1000 900 

C mm 200 250 200 250 300 250 300 350 350 

D1 mm 450 450 550 550 550 550 550 550 700 

D1 mm 650 650 750 750 750 950 950 950 870 

E1 mm 107,5 107,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 150 

E2 mm 285 285  285  285 285 285 285 285 500 

E3 mm 107,5 107,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 150 

F1 mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

F2 mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

G fi mm 10 10 10 10 10 10 10 10 8 

 
 

MEGJEGYZÉS 

Ha elektronikus hajtásszabályozót (VVVF frekvenciaváltó) alkalmazunk, a fékező ellenállás a 
vezérlő szekrénybe szerelt. A fékező ellenállás méretei és villamos terhelhetősége a típustól, 
a motorteljesítménytől és a gyártótól függő adatok. A fékező ellenállást lehet a szekrény felső 
részébe, vagy annak jobboldalára rögzíteni.  
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3.2. BIZTONSÁGI TÁVOLSÁGOK BESZERELÉSKOR 

 
MEGJEGYZÉS A felszereléskor figyelembe kell venni ebben a kézikönyvben megadott 

berendezés méreteket és tömegeket. A szereléshez megfelelő (terhek 
emelésére alkalmas) segédeszközt kell használni. Szakszerűtlen kezelés 
és nem megfelelő szerszámok alkalmazása balesetet, és a berendezés 

károsodását okozhatja.  

        3.2.1. ábra 

 
MEGJEGYZÉS Szerelésnél függőlegestől való maximális eltérés 30º. 
 

MEGJEGYZÉS A vezérlő szekrényeket úgy kell szerelni, hogy körülöttük a levegő 
szabadon áramolhasson. A szabadon hagyott távolság legalább 150 mm 
legyen. A berendezés előtt legalább 50 mm szabad hely legyen. A vezérlő 
közvetlen közelébe nem szerelhetők nagymennyiségű hőt termelő 
alkatrészek.  

 

 

 
3.2.2. ábra 
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4. KÁBELEZÉSI ÚTMUTATÓ 

 
4.1. VÁLTAKOZÓFESZÜLTSGÉGŰ BEMENET CSATLAKOZTATÁSA 
 

A vezérlő szekrény bekötésénél először az érintésvédelmi földelővezetőt kell 
csatlakoztatni, leszerelésnél pedig ezt a vezetőt kell utoljára lekötni. A főáramkör 
bekötésénél hajlékony, Class/CAT 5 0V5-K típusú vörösréz erű kábel alkalmazandó. A 

főáramkör kábelét külső biztosítóval biztosítani kell. Kombinált ún. motor védelem 
(differenciális hő- és áramkioldó) megfelelő erre a célra. 
 

MEGJEGYZÉS Ha a rendszer menetszabályozót (VVF vagy ACVV) is tartalmaz, akkor 
hibaáram-védelem (FI relé) alkalmazása esetén előfordulhat, hogy a 
szabályozó egységek szűrői miatt a hibaáram védelem leold. Ezekben az 
esetekben csak impulzustűrő FI relét tartalmazó hibaáram védelem 
alkalmazható.  

 
A bekötő kábelek keresztmetszete 400 VAC (415 AC) bemenetnél a 4.4.4. pont 
szerinti, 230 VAC (240 AC) pedig 4.4.5 táblázat szerinti legyen. 

 
 

BEMENETI FESZÜLTSÉG 400 VAC 

P  kW 3 4 5,5 7,5 10 11 15 18,5 22 25 30 37 45 

In  A 8,6 10,5 13,5 17,5 20,5 24 32 39 46 54 62 72 87 

Ci  mm
2
 2,5 2,5 4 6 6 10 16 16 25 25 35 50 50 

Cl  mm
2
 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

S1  A 16 16 20 25 32 32 40 50 63 80 80 100 125 

S2  A 25 25 25 40 40 40 63 63 80 100 100 125 160 

S3  A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

S4  A 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 
 

BEMENETI FESZÜLTSÉG 230 VAC 

P   kW 3 4 5,5 7,5 10 11 15 18,5 22 25 

In  A 13,3 16,5 22 29 37 41 54 66 77 87 

Ci  mm
2
 4 4 6 10 16 25 25 35 50 50 

Cl  mm
2
 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

S1  A 20 20 32 40 63 63 80 100 100 125 

S2  A 25 25 40 63 63 80 100 125 125 160 

S3  A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

S4  A 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 
 
Ahol:  

P névleges teljesítmény 
In névleges áram  
Ci fő betápláló villamos vezető keresztmetszet mm2 

Cl világítási hálózati betáplálás keresztmetszet mm2  
S1 C karakterisztikájú motorvédelem áramterhelhetősége (rövidzárlati áram)  
S2 Főáramkör hibaáram védelem (FI) áramterhelhetősége (300 mA érzékenység) 

S3 Világítási betáplálás védelem (C karakterisztikájú) áramterhelhetősége 
S4 Világítási áramkör hibaáram védelem (FI) áramterhelhetősége (30 mA érz.) 
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Háromfázisú betáplálás bekötése:       4.1.1. ábra 

 

 
 
Háromfázisú betáplálás bekötése, fülkevilágítással:     4.1.2. ábra 

 
 
 

Egyfázisú betáplálás bekötése:        4.1.3. ábra 

 
 

 

Egyfázisú betáplálás bekötése, fülkevilágítással:     4.1.4. ábra 

 
 

 
Ahol:  

0 érintésvédelmi föld 
1 L1 fázis 
2 L2 fázis 
3 L3 fázis 
4 nullavezető 

 

Ahol:  

 0 érintésvédelmi föld 
 1 L1 fázis 
 2 L2 fázis  
 3 L3 fázis 
 4 nullavezető 
11 fülkevilágítás 
 

Ahol: 

0 érintésvédelmi föld 
1 L1 fázis 
4 nullavezető 

 

Ahol: 

0 érintésvédelmi föld 
1 L1 fázis 
4 nullavezető 
11 fülkevilágítás 
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4.2. HAJTÓMOTOR FŐÁRAMKÖR 

 
A főáramkör kábelezését az alábbi táblázat adatainak megfelelően kell elvégezni 
(400 VAC illetve 230 VAC bemeneti feszültség esetén). 

 
BEMENETI FESZÜLTSÉG 400 VAC 

P   kW 3 4 5,5 7,5 10 11 15 18,5 22 25 30 37 45 

In   A 8,6 10,5 13,5 17,5 20,5 24 32 39 46 54 62 72 87 

Isd  A    10 12 14 19 23 27 31 36 42 50 

Cm mm
2
 2,5 2,5 4 4 6 6 10 16 25 25 35 35 50 

Csd mm
2
    2,5 2,5 4 6 10 10 16 16 25 25 

 

 
BEMENETI FESZÜLTSÉG 230 VAC 

P   kW 3 4 5,5 7,5 10 11 15 18,5 22 25 

In   A 13,3 16,5 22 29 37 41 54 66 77 87 

Isd  A 7,8 10 13 17 22 24 28 33 45 50 

Cm mm
2
 4 4 6 10 16 16 25 35 50 50 

Csd mm
2
 2,5 2,5 4 4 6 10 16 16 25 25 

 
Ahol:  

P névleges teljesítmény 
In névleges áram 
Isd csillag / delta áram 

Cm hajtómotor bekötő vezeték keresztmetszete (mm2) 
Csd vezeték keresztmetszet csillag / delta bekötéshez (mm2) 
 

 
Egysebességes hajtómotor (hidraulikus, közvetlen indítású, köteles felvonó, 
egysebességes motor, szabályozott hajtás VVVF vagy ACVV) bekötése: 

4.2.1. ábra 

 
 
 

Kétsebességes motor (kétsebességes köteles felvonó) bekötése  4.2.2. ábra 

 

Ahol: 

5 motor U1 
6 motor V1 
7 motor W1 

 

Ahol: 

 5 motor U1 gyors 
 6 motor V1 gyors 
 7 motor W1 gyors 
 8 motor U2 lassú 
 9 motor V2 lassú 

10 motor W2 lassú 
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Egysebességes motor 6 vezetékkel (csillag delta hidraulikus felvonó) bekötése 

           4.2.3. ábra 

 
 
 

4.3. AJTÓSZERELVÉNYEK CSATLAKOZTATÁSA  
 

Egy ajtó, 3 fázisú ajtónyitó motor bekötése     4.3.1. ábra 

     
 
 

Két ajtó, 3 fázisú ajtónyitó motorok bekötése     4.3.2. ábra 

 
 

12 „A” ajtónyitó motor U1 
13 „A” ajtónyitó motor V1 
14 „A” ajtónyitó motor W1 
15 „B” ajtónyitó motor U1 
16 „B” ajtónyitó motor V1 
16 „B” ajtónyitó motor W1 
45A „A” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 

46A „A” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
47A „A” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
48A „A” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
45B „B” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
46B „B” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
47B „B” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
48B „B” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló

 
 

Egy ajtó, egyfázisú ajtónyitó motor bekötése     4.3.3. ábra 

 
12 ajtó nyitás (előre forgás) 
13 ajtó zárás (hátra forgás) 
14 ajtó közös (nullavezető) 
45 ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 

46 ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
47 ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
48 ajtó zárt véghelyzet kapcsoló

 5 motor U1 gyors 
 6 motor V1 gyors 
 7 motor W1 gyors 
 8 motor U2 lassú 
 9 motor V2 lassú 
10 motor W2 lassú 

 

12 ajtónyitó motor U1 
13 ajtónyitó motor V1 
14 ajtónyitó motor W1 
45 ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
46 ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
47 ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
48 ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
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Két ajtó, egyfázisú ajtónyitó motorok bekötése     4.3.4. ábra 

 
12 „A” ajtó nyitás (előre forgás) 
13 „A” ajtó zárás (hátra forgás) 
14 „A” ajtó közös (nullavezető) 
15 „B” ajtó nyitás (előre forgás) 
16 „B” ajtó zárás (hátra forgás) 
17 „B” ajtó közös (nullavezető) 
45A „A” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
 

46A „A” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
47A „A” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
48A „A” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
45B „B” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
46B „B” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
47B „B” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
48B „B” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 

 

Egy ajtó, egyenáramú ajtónyitó motor bekötése    4.3.5. ábra 

 
12 DC ajtónyitó motor + 
13 DC ajtónyitó motor - 
45 ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
 

46 ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
47 ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
48 ajtó zárt véghelyzet kapcsoló

 

Két ajtó, egyenáramú ajtónyitó motorok bekötése    4.3.6. ábra 

12 „A” ajtó DC ajtónyitó motor + 
13 „A” ajtó DC ajtónyitó motor – 
15 „B” ajtó DC ajtónyitó motor + 
16 „B” ajtó DC ajtónyitó motor – 
45A „A” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
46A „A” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
 

47A „A” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
48A „A” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
45B „B” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
46B „B” ajtó nyitott véghelyzet kapcsoló 
47B „B” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 
48B „B” ajtó zárt véghelyzet kapcsoló 

 

Egy ajtó, VVVF (frekvenciaváltós) szabályozott ajtónyitó bekötése   4.3.7. ábra 
 
 
41 Vezérlőjel közös ág 
42 Ajtó nyitás 
43 Ajtó zárás 
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Két ajtó, VVVF (frekvenciaváltós) szabályozott ajtónyitók bekötése  4.3.8. ábra 

 
41A „A” ajtó, vezérlőjel közös ág 
42A „A” ajtó, ajtó nyitás 
43A „A” ajtó, ajtó zárás 

41B „B” ajtó, vezérlőjel közös ág 
42B „B” ajtó, ajtó nyitás 
43B „B” ajtó, ajtó zárás

 
MEGJEGYZÉS Az ajtó nyitott- és zárt véghelyzet kapcsolókon hálózati feszültség van!  

 
 

4.4. SZELLŐZŐMOTOR CSATLAKOZTATÁSA 
 

Hajtómotor (háromfázisú) szellőzőmotorjának bekötés    4.4.1. ábra 

 
18 szellőzőmotor U1 
19 szellőzőmotor V1 
20 szellőzőmotor W1 

23 hajtómotor hőmérséklet érzékelő  
24 hajtómotor hőmérséklet érzékelő 
 

 
MEGJEGYZÉS A hajtómotor hőmérsékletérzékelőn üzem közben hálózati feszültség van 

jelen!  
 
 

4.5. OLAJ FŰTŐBETÉT CSATLAKOZTATÁSA (hidraulikus felvonó) 
 

Olajfűtő betét bekötése        4.5.1. ábra 

 
MEGJEGYZÉS Az olajfűtő betéten üzem közben hálózati feszültség van! 

 

22 olajfűtő betét 230 VAC (fázis) 
 4 olajfűtő betét nullavezető 
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4.6. FÜLKE SZELLŐZTETÉS CSATLAKOZTATÁSA  
 

Fülke szellőzőmotor bekötése       4.6.1. ábra 

 
 

 
4.7. ÜZEMI FÉK CSATLAKOZTATÁSA  
 

Független transzformátor tekercsről táplált fékmágnes csatlakoztatása 4.7.1. ábra 

 
Hálózattól galvanikusan nem leválasztott fékmágnes csatlakoztatása 4.7.2. ábra 
 

 
 
 
4.8. AJTÓNYITÓ RETESZ (ZÁRNYITÓ MÁGNES) CSATLAKOZTATÁSA  

 
Független transzformátor tekercsről táplált, alacsonyfeszültségű zárnyitó működtetés  

4.8.1. ábra 

 
 

 

21 fülke szellőzőmotor 230 VAC 
4 fülke szellőzőmotor nullavezető 
0 érintésvédelmi föld 

 

25 fékmágnes működtetés 
 0 érintésvédelmi föld 

 

25 fékmágnes működtetés + 
25A fékmágnes működtetés - 

 
 

26 zárnyitó 
0 érintésvédelmi föld 
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Hálózattól galvanikusan nem leválasztott zárnyitó bekötése   4.8.2. ábra 

 
 
4.9. HIDRAULIKA SZELEPVEZÉRLÉS CSATLAKOZTATÁSA  
 

Független transzformátor tekercsről táplált, kisfesz. szelepműködtetés 4.9.1. ábra 

 
56 LE irány szelep 
57  FEL irány szelep 
58 LE GYORS szelep 

59 FEL GYORS szelep 
0 érintésvédelmi föld 
 

 

 
Hálózattól galvanikusan nem leválasztott szelepvezérlés bekötése  4.9.2. ábra 

 
56 LE irány szelep 
57  FEL irány szelep 
58 LE GYORS szelep 

59 FEL GYORS szelep 
4 nullavezető 

 
MEGJEGYZÉS Egyetlen GYORS szelepes tápegységnél (GMV) az 58 és 59 közösítendő 

 

 

4.10. SZÉLSŐ SZINTET ÉRZÉKELŐ KAPCSOLÓK CSATLAKOZTATÁSA  
 
A rendszer két szélső szintet érzékelő kapcsolót tartalmaz. A legalsó megállóban felszerelt kapcsoló 
csak akkor KI állású (bontott), ha a felvonó az alsó szint lassú sebességű zónájában van. A legfelső 
szintet érzékelő kapcsoló csak akkor KI állású (bontott), ha a felvonó a legfelső szint lassú sebességű 
zónájában van. 

  4.10.1. ábra 
 
 
27 + tápfeszültség 
28 alsó szélső szint kapcsoló 
29 felső szélső szint kapcsoló 

 
 

MEGJEGYZÉS Normál felvonó üzemben a legalsó szélső szinti kapcsoló feltétlen kell, hogy 

működjön, mert bekapcsoláskor ennek jelét használjuk a szintérzékelés 
referenciájaként. Továbbá a szélső szinti kapcsolók bontják a karbantartás 
menetet a szélső megállóknál. 

26 zárnyitó működtetés + 
26A zárnyitó működtetés - 
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4.11. BIZTONSÁGI VONAL CSATLAKOZTATÁSA    4.11.1 ábra 

 
31 biztonsági vonal (BV) + tápfeszültség 
31a fülkei STOP kapcsoló utáni BV pont 
32 a karbantartási vezérlő STOP és BE kapcsolója utáni BV pont 
33 kötélfeszítés érzékelő utáni BV pont 
34 fogókészülék érzékelő utáni BV pont 
35 akna süllyeszték STOP kapcsoló utáni BV pont 
35a biztonsági végállás kapcsoló(k) utáni BV pont 
36 sebességhatároló utáni BV pont 
37 aknaajtók kapcsolói utáni BV pont 
38 fülkeajtó(k) kapcsolói utáni BV pont 
39 akna ajtó reteszek (biztonsági zár) kapcsolói utáni BV pont 
 

MEGJEGYZÉS Ha a biztonsági vonalban a felsorolt elemek közül valamelyik nem szerepel, 
annak pontjait rövidre kell zárni. 

 

 
4.12. POZÍCIÓ ÉRZÉKELŐ BEMENETEK 
 

A „D” típusú felvonóvezérlő programja 8 különféle aknai pozícióérzékelő rendszert 
képes kezelni. A pozíció érzékelő rendszer típusának kiválasztása a vezérlő 32-es 
paraméterével történik: a paraméter értéke megegyezik a pozícióérzékelő rendszer 

típusszámával.  
 
1-es érzékelő rendszer (négy PM-es) (32-es paraméter = 1)   4.12.1 ábra 

 
40 érzékelő kapcsolók közös + tápfeszültsége 
61 megállító STOP kapcsoló FEL irányban 
62 megállító STOP kapcsoló LE irányban 
65 alacsony sebességre váltó kapcsoló FEL irányban 
66 alacsony sebességre váltó kapcsoló LE irányban 
 
 

2-es érzékelő rendszer (32-es paraméter = 2) 
 

 (tartalék, nem használt)  
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3-as, 4-es és 5-ös (három PM-es) érzékelő rendszer (32-es paraméter = 3,.4, vagy 5) 

 
40 érzékelő kapcsolók közös + tápfeszültsége 
61 megállító STOP kapcsoló FEL irányban 
62 megállító STOP kapcsoló LE irányban 
65 alacsony sebességre váltó kapcsoló (mindkét irányban) 

 

 
6-os érzékelő rendszer (hat PM-es) (32-es paraméter = 6)   4.12.3 ábra 

 
40 érzékelők közös + tápfeszültsége 
51 „A” zóna kapcsoló 
52 „B” zóna kapcsoló 
63 szintkorrekció LE irányban  

64 szintkorrekció FEL irányban  
65 alacsony sebességre váltó kapcsoló FEL 
66 alacsony sebességre váltó kapcsoló LE  

 

 
 

7-es és 8-as érzékelő rendszer (öt PM-es) (32-es par.= 7 vagy 8)  4.12.4 ábra 

 
40 érzékelők közös + tápfeszültsége 
51 „A” zóna kapcsoló 
52 „B” zóna kapcsoló 

63 szintkorrekció LE irányban  
64 szintkorrekció FEL irányban  
65 alacsony sebességre váltó kapcsoló  

 

 
MEGJEGYZÉS Az 51, 52, 61, 62, 63, 64, és 65 bemenetek 48VDC (vagy 60VDC) 

érzékenységűek. 

   4.12.2 ábra 

HCA által javasolt típus! 

HCA által javasolt típus! 
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4.13. EGYÉB FUNKCIONÁLIS BEMENETEK     

 
67 fülke teljes terhelés bemenet (80%) 
68 fülke túlterhelt bemenet (100%) 
69 karbantartási vezérlés BE (bekapcs.) 
70 karbantartási vezérlés FEL 
71 karbantartási vezérlés LE 
72      fülkeajtó zárás nyomógomb 
73 prioritás bemenet (sürgősségi kapcsoló.) 
74 fülkeajtó fotocella bemenet 
75 fülkeajtó nyitás nyomógomb 
76 fülkeajtó akadály (szorításgátló) 
307 tűzeseti kapcsoló bemenet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEGJEGYZÉS A 67, 68, 69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 és 307 bemenetek 48 VDC (vagy 
60VDC) érzékenységűek 

 

 

 
4.14. VÉSZLEERESZTÉS BEKÖTÉSE  
 

A hidraulikus vezérlő szekrényeknél a vészleeresztés és a vészhelyzeti ajtónyitási 

funkció is megvalósítható. Ezek bekötése az alábbi:  
4.14.1. ábra 

 
360 vészleeresztő szelep kimenet (12VDC) 
351 
352 vészleeresztés kapcsoló 
558 vészhelyzeti ajtónyitás kimenet (12VDC) 
 

   4.13.1 ábra 
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4.15. VÉSZJELZÉS CSATLAKOZTATÁSA  

 
A szükségvilágítás és a vészjelzés kimenetei az alábbiak:   4.15.1. ábra  

 
 
 

4.16. HAJTÓMOTOR BELSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ BEKÖTÉSE  
 
A hajtómotor belső termisztorának vagy védelmi kapcsolójának bekötése az alábbi: 

 
 

 

4.17. HÍVÁS / PARANCS BEMENETEK CSATLAKOZTATÁSA 
 
A „D” típusú felvonóvezérlő 16 hívás/parancs bemenettel rendelkeznek, melyek a 

vezérlő panel 31-es táblázatának paraméterével kiválasztható módon 
konfigurálhatók. A „D” típusú felvonóvezérlő alapvetően az alábbi üzemmódokat 
képes vezérelni: 

 
- 6 megállóig FEL és LE irányú, szelektív gyűjtő algoritmus szerint 
- 8 megállóig LE irányú szelektív gyűjtő algoritmus szerint 
- 9 megállóig LE irányú szelektív gyűjtő algoritmus (ez esetben a fülkei szint 1. és 9. szinti 

hívás azonos) 
- 15 megállóig LE irányú szelektív gyűjtő algoritmus („D” típusú kiegészítő kapcsoló panellel)  
- 16 megállós APB rendszer („egyparancsos”) 

 
Az egyes bemenetek különféle konfigurációi az alábbi ábrákon láthatók. 

371 vészjelzés kimenet (12 VDC) 
372 fülkei szükségvilágítás kimenet (12 VDC) 

 
 

4.16.1. ábra 
 
 
383  
384 hajtómotor termisztor (vagy kapcsoló) 
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FEL és LE irányú, szelektív gyűjtő rendszer, max. 6 megállóig (31-es paraméter = 1) 

4.17.1. ábra 

 
 

LE irányú, szelektív gyűjtő rendszer max. 8 megállóig (31-es paraméter = 2, 3, 4) 

4.17.2. ábra 

 
 

LE irányú, szelektív gyűjtő rendszer max. 9 megállóig (31-es paraméter = 5) 
4.17.3. ábra 
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LE irányú, szelektív gyűjtő rendszer „D” kiegészítő kapcsoló panellel  

max. 15 megállóig (31-es paraméter = 6) 
4.17.4. ábra 

 
 
 
APB („egyparancsos”) rendszer max. 16 megállóig (31-es paraméter = 7) 

4.17.5. ábra 

 
 
 
4.18. JELZÉSI ÉS EGYÉB KIMENETEK CSATLAKOZTATÁSA  

 
A „D” típusú vezérlések 13 relés kimenettel rendelkeznek. Ebből 8 relé szolgálja a 
pozíciójelzést, 5 pedig további funkciókkal rendelkezik. Egy további tranzisztoros, 

soros kimenet is van a vezérlő panelen. Ez kompatibilis a PK95 és PK96 típusú 
kijelzőkkel, és a VM95 hangbemondó modullal. A soros adatkimenet pozíció, irány, 
„fülke túlterhelés”, „szintbeérkezés” és „üzemen kívül” információkat közöl. A kime-

netek különféle konfigurációi az alábbiak: 
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„1 az N-ből” típusú pozíció kijelzéshez: 

4.18.1. ábra 

 
 

 
 
SEC típusú bináris kódolású kijelzőhöz (bemenetek negatív jellel)  

4.18.2. ábra 
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SEC típusú bináris kódolású kijelzőhöz (bemenetek pozitív jellel) 

4.18.3. ábra 

 
 

 
Kimenetek sorkapocs szerinti magyarázata:  
 

100 pozíciójelzés és egyéb kimenetek közös pozitív pontja  
101 1. pozíció kimenet („1 az n-ből”) vagy bináris kódolt pozíció „A” vonal 
102 2. pozíció kimenet („1 az n-ből”) vagy bináris kódolt pozíció „B” vonal 

103 3. pozíció kimenet („1 az n-ből”) vagy bináris kódolt pozíció „C” vonal 
104 4. pozíció kimenet („1 az n-ből”) vagy bináris kódolt pozíció „D” vonal 
105 5. pozíció kimenet („1 az n-ből”)  

106 6. pozíció kimenet („1 az n-ből”)  
107 7. pozíció kimenet („1 az n-ből”)  
108 8. pozíció kimenet („1 az n-ből”)  

121 túlterhelt jelzés 
122 szintbeérkezés (gong) jelzés 
123 felvonó üzemen kívül jelzés 

 
130 irány jelző kimenetek közös pozitív pontja 
131 LE  irány jelzés 

132 FEL irány jelzés 
 
221 soros adatvonal GND (jelföld) pont  

222 soros adatvonal  
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4.19. DUPLEX VEZÉRLÉS KIALAKÍTÁSA  

 
A „D” típusú vezérlő panel alkalmas két azonos felvonóvezérlő duplex vezérléssé 
történő összekapcsolásra. 

 
MEGJEGYZÉS A duplex kapcsolat létrehozása a V 2.01, vagy annál újabb verziójú vezérlő 

programmal lehetséges. Az összekapcsolás az alábbi ábrán látható módon, 
a panelek baloldalán található moduláris csatlakozók speciális kábellel 
történő összekötésével lehetséges.  

 

     
4.19.1. ábra 

 
A kimeneti hívásokat beköthetjük párhuzamosan mindkét panelhez, vagy csak az 

egyikhez. Ha csak egyikhez kötjük be, a soros adatátvitel segítségével mindkét 
panel kimeneti hívásai azonosak lesznek.  
 

MEGJEGYZÉS Ha a választott rendszer 15 megállós, LE gyűjtő típusú, akkor a kimeneti 
hívások csak az egyik panelhez kötendők be.  

 
Ha a soros összekötő kábelt lecsatlakoztatjuk, a két vezérlő azonnal szimplex 

üzemmódra tér át. Ha ezután ugyanehhez a csatlakozóhoz programozó készüléket 
kapcsolunk, ezt a vezérlő azonnal felismeri, és a programozóval felveszi a 
kapcsolatot. Ehhez nem szükséges kikapcsolás vagy a rendszer újraindítása.  

 
MEGJEGYZÉS Ha a duplex összeköttetést biztosító kábelt lecsatlakoztatjuk, ügyeljünk arra, 

hogy szabadon maradt vége ne érintkezzen idegen áramkörökkel!  

 

A megbízható működés érdekében csak a gyártó által szolgáltatott eredeti duplex 
kábelt használjunk az összeköttetéshez!  A duplex kábelt az egyéb huzalozástól 
függetlenül kell vezetni. Nyomvonala legalább 10 cm-re legyen egyéb kábelektől. Ha 

keresztezés elkerülhetetlen, az 90°-os szögben történjen. A duplex kábel maximális 
hosszúsága 5 m.  
 

MEGJEGYZÉS Ha két felvonó vezérlőt összekapcsolunk, a programverzióknak azonosnak 
kell lenniük!  
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5. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

5.1. VEZÉRLŐ SZEKRÉNY SORKAPCSOK  
 
0 föld, érintésvédelmi föld 
1 L1 háromfázisú főáramkör betáplálás 
2 L2 háromfázisú főáramkör betáplálás 
3 L3 háromfázisú főáramkör betáplálás 
4 nullavezető 
 
5 U1 főáramkör motor (nagysebességű tekercs) 
6 V1 főáramkör motor (nagysebességű tekercs) 
7 W1 főáramkör motor (nagysebességű tekercs) 
8 U1 főáramkör motor (kissebességű tekercs) 
9 V1 főáramkör motor (kissebességű tekercs) 
10 W1 főáramkör motor (kissebességű tekercs) 
 
11 L világítási fázis bemenet, elválasztó transzformátor bemenet 
 
12 U1 (háromfázisú) ajtó nyitó motor  „A” ajtó 
13 V1 (háromfázisú) ajtó nyitó motor 
14 W1 (háromfázisú) ajtó nyitó motor 
 
15 U1 (háromfázisú) ajtó nyitó motor  „B” ajtó 
16 V1 (háromfázisú) ajtó nyitó motor 
17 W1 (háromfázisú) ajtó nyitó motor 
 
18 U1 szellőző motor (köteles felvonó hajtómotort hűtő) 
19 V1 szellőző motor 
20 W1 szellőző motor 
 
21 fülke szellőzőmotor 230 VAC 
22 olaj fűtőbetét  
 
23 hőkapcsoló a szellőzőmotorhoz (csak köteles felvonónál) 
24 hőkapcsoló a szellőzőmotorhoz 
25 fék (csak köteles felvonónál) 
25a fékmágnes másik kivezetés (ha a fék nem szigetelt tekercsről működik) 
26 zárnyitó mágnes (csak félautomata ajtónál)  
26a zárnyitó mágnes másik kivezetés (ha a zárnyitó nem szigetelt tekercsről működik) 
27 +48V DC  
28 lassú sebességre váltó kapcsoló LE irány 
29  lassú sebességre váltó kapcsoló FEL irány 
 
31 biztonság vonal (BV) kezdete (+ tápfeszültség) 
31a fülkei STOP kapcsoló utáni BV pont 
32 a karbantartási vezérlő STOP és BE kapcsolója utáni BV pont 
33 kötélfeszítés érzékelő utáni BV pont 
34 fogókészülék érintkező utáni BV pont 
35 akna süllyeszték STOP kapcsoló utáni BV pont 
35a biztonsági végállás kapcsoló(k) utáni BV pont 
36 sebességhatároló érintkező utáni BV pont 
37 aknaajtó érintkezők utáni BV pont 
38 fülkeajtó(k) érintkezők utáni BV pont 
39 akna ajtó biztonsági reteszek érintkezői utáni BV pont 



Üzembehelyezési kézikönyv.  HCA_SEC_ D típusú felvonóvezérlő      SCHINDLER HUNGÁRIA                                  60987-88  

    V1.0 291 801 100 33 

40 +48V DC 
41 ajtóvezérlés közös ága 
42 ajtóvezérlés nyitás 
43 ajtóvezérlés zárás 
45 
46 végállás kapcsoló ajtó nyitott véghelyzet 
47 
48 végállás kapcsoló ajtó zárt véghelyzet 
 
51 „A” zóna kapcsoló 
52 „B” zóna kapcsoló 
 
56 LE irány szelep (hidraulikus felvonónál)  
57 FEL irány szelep 
58 GYORS LE irány szelep  
59 GYORS FEL irány szelep 
 
61 FEL irányú leállító (pontos szint) kapcsoló  
62 LE irányú leállító (pontos szint) kapcsoló 
63 LE irányú szintkorrekció kapcsoló 
64 FEL irányú szintkorrekció kapcsoló 
65 FEL irányú sebességváltás (lassú sebesség) kapcsoló 
66 LE irányú sebességváltás (lassú sebesség) kapcsoló 
67 fülke teljes terhelés kapcsoló 
68 fülke túlterhelt kapcsoló 
69 karbantartási vezérlő BE kapcsoló 
70 karbantartási FEL nyomógomb 
71 karbantartási LE nyomógomb 
72 ajtó zárás nyomógomb 
73 sürgősségi (Tűzoltó) menet kapcsoló 
74 ajtó fotocella (fényfüggöny) 
75 ajtó nyitás nyomógomb 
76 ajtó szorításgátló kapcsoló 
 
77 0V (jelföld) fülkei hívógombok közös ága 
78 0V (jelföld) szinti hívógombok közös ág 
79 +24V fülkei parancsnyugtázó jelzések közös ág 
80 +24V szint hívás nyugtázás jelzések közös ága 
 
81 fülkei parancs 1-es szintre 
82 fülkei parancs 2-es szintre 
83 fülkei parancs 3-as szintre 
84 fülkei parancs 4-es szintre 
85  fülkei parancs 5-ös szintre 
86  fülkei parancs 6-os szintre 
87  fülkei parancs 7-es szintre 
88  fülkei parancs 8-as szintre 
89 külső hívás 1-es szinten 
90 külső hívás 2-es szinten 
91 külső hívás 3-as szinten 
92 külső hívás 4-es szinten 
93 külső hívás 5-ös szinten 
94 külső hívás 6-os szinten 
95 külső hívás 7-es szinten 
96 külső hívás 8-as szinten 
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101 1-es szint jelzés kimenet 
102 2-es szint jelzés kimenet 
103 3-as szint jelzés kimenet 
104 4-es szint jelzés kimenet 
105 5-ös szint jelzés kimenet 
106 6-os szint jelzés kimenet 
107 7-es szint jelzés kimenet 
108 8-as szint jelzés kimenet 
 
121  fülke túlterhelt kimenet 
122 érkezés hangjelzés (gong) kimenet 
123 üzemen kívül jelzés kimenet 
 
131 FEL irány jelzés kimenet 
132 LE irány jelzés kimenet 
 
221 jelzések soros adatvonala  
222 jelföld, a jelzések soros adatvonalhoz 
 
276 LE irány szelep Beringer hidraulikus tápegység, ELRV modullal 
276a  
 
277 FEL irány szelep Beringer hidraulikus tápegység, ELRV modullal 
277a  
 
351 vészleeresztés *** kapcsoló  
352 vészleeresztés *** kapcsoló 
 
538 vészhelyzet ajtó nyitás kimenet 
 
360 vészleeresztő hidraulika szelep (12V) működtetés 
 
371 vészjelzés kimenet (12V) 
372 vészhelyzet világítás (12V) 
373 ajtózóna jelzés (12V) 
 
383 hajtómotor vagy hidraulikus szivattyú motor termisztor 
384 
 
 
 

5.2. VEZÉRLŐ SZEKRÉNY ALKATRÉSZEINEK TERVJELEI  
 
K1 FEL irány mágneskapcsoló 
K2 LE irány mágneskapcsoló 
K3 GYORS menetsebesség mágneskapcsoló 
K4 LASSÚ menetsebesség mágneskapcsoló 
K6 Motor mágneskapcsoló (VVVF frekvenciaváltós menetszabályzó esetén) 
K6A Motor mágneskapcsoló (VVVF frekvenciaváltós menetszabályzó esetén) 2 
K18 zárnyitó működtető mágneskapcsoló 
K31 Hidraulika szivattyú CSILLAG mágneskapcsoló 
K32 Hidraulika szivattyú BE mágneskapcsoló 
K33 Hidraulika szivattyú DELTA mágneskapcsoló 
 
K20 hajtómotor szellőző motor mágneskapcsoló 
K21 ajtó NYITÁS mágneskapcsoló 
K22 ajtó ZÁRÁS mágneskapcsoló 
 
K61 mágneskapcsoló a biztonsági áramkörben ajtó előnyitáshoz és szintkorrekcióhoz 
K62 mágneskapcsoló a biztonsági áramkörben ajtó előnyitáshoz és szintkorrekcióhoz 2 
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K63 mágneskapcsoló a biztonsági áramkörben ajtó előnyitáshoz és szintkorrekcióhoz 3 
K64 mágneskapcsoló a biztonsági áramkörben ajtó előnyitáshoz és szintkorrekcióhoz 4 
 
R1 biztonsági relé a „185 jelű” biztonsági kapcsolás modulban 
R2 biztonsági relé a „185 jelű” biztonsági kapcsolás modulban 2 
R3 biztonsági relé a „185 jelű” biztonsági kapcsolás modulban 3 
R4 biztonsági relé a „185 jelű” biztonsági kapcsolás modulban 4 
R10 fülkevilágítás relé 
R11 LE irány segédrelé  
R12 FEL irány segédrelé 
R13 FEL és LE irány segédrelé  
R14 biztonsági vonal fülkeajtó utáni pont segédreléje 
R17 GYORS sebesség segédrelé 
R18 ZÁRNYITÓ segédrelé 
R30 vészleeresztés segédrelé 
R31 vészleeresztés segédrelé 
R32 vészhelyzet ajtó nyitás segédrelé 
R91 LE irány segédrelé – hidraulikus Beringer ELRV modulhoz 
R92 FEL irány segédrelé – hidraulikus Beringer ELRV modulhoz 
R93 KARBANTARTÁS segédrelé – hidraulikus Beringer ELRV modulhoz 
 
F1 „Doppler LC” elektronikus panel olvadóbiztosíték 
F2 3F biztosító az ajtómotorhoz 
F4 transzformátor biztosító 
F5 transzformátor biztosító 
F6 24V biztosító 
F7 48V biztosító 
F8 biztosító a 230VAC mágneskapcsolókhoz 
F31 3F biztosító a hajtómotorhoz 
 
V1 LE irányú mágnesszelep hidraulikus felvonónál 
V2 FEL irányú mágnesszelep hidraulikus felvonónál 
V3 LASSÚ sebesség mágnesszelep hidraulikus felvonónál 
V4 GYORS sebesség mágnesszelep hidraulikus felvonónál 
V9 vészleeresztő mágnesszelep hidraulikus felvonónál 
 
RE1 LE irány relé 
RE2 FEL irány relé 
RE3 GYORS sebesség relé 
RE4 hidraulikai szivattyú BE relé 
RE5 hidraulika szivattyú motor DELTA relé 
RE6 hidraulika szivattyú motor CSILLAG relé 
RE7 ajtó ZÁRÁS relé 
RE8 ajtó NYITÁS relé 
RE9 fülkeszellőztetés relé 
RE10 1-es szintjelzés relé 
RE12 2-es szintjelzés relé 
RE11 3-as szintjelzés relé 
RE13 4-es szintjelzés relé 
RE14 5-ös szintjelzés relé 
RE18 6-os szintjelzés relé 
RE17 7-es szintjelzés relé 
RE22 8-as szintjelzés relé 
 
RE16 fülke túlterhelt relé 
RE15 szintbeérkezés hangjelzés (gong) relé 
RE21 ÜZEMEN KÍVÜL jelzés relé 
RE19 FEL irány jelzés relé 
RE20 LE irány jelzés relé 
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6. POZÍCIÓ ÉRZÉKELŐ RENDSZEREK ÉS BEKÖTÉSEIK 
 

A „D” típusú vezérlő panel 7 különféle pozícióérzékelő rendszerrel képes működni. A 
megfelelő érzékelő rendszer kiválasztása az „1”-es programlap „32”-es 
paraméterével állítható be (ld. jelen leírás 9.1. pontjában leírtakat a 68. oldalon).  

  
A pozíció érzékeléshez használt bemenetek mindegyike szabadon programozható 
NO (nyugalmi nyitó) vagy NC (nyugalmi záró) típusú jeladókhoz. 

 
Megjegyzések a jeladók szereléséhez, üzembe helyezéséhez: 
 
MEGJEGYZÉS: a bistabil érzékelőket helyesen kell felszerelni – kábel a kapcsolón alul! 
 
MEGJEGYZÉS: Helyes működéshez 10 mm távolság legyen a jeladó és a mágnes között! 

 

6.0.1. ábra 
 
 
 
 
 

 
MEGJEGYZÉS: A kapcsoló/jeladó típusnak megfelelően 90 fokos szögben kell szerelni!  

 

 
6.0.2. ábra 

 
 
MEGJEGYZÉS: Nem szabad a jeladókat alkatrészek (pl. szegecs, idom) közelébe szerelni!  

 

 
6.0.3. ábra 

 
MEGJEGYZÉS: A  reed jeladókat helyesen kell felszerelni!( Diódás védelem miatt )  
 

 
MEGJEGYZÉS: A jelen leírásban ismertetett szélső szinti jeladók görgős kivitelűek,  – különösen 

1m/s feletti menetsebességek esetén. Ilyen esetekben a szélső szint jeladóknak 
(hasonlóan a végállás kapcsolóhoz) mechanikus kivitelűeknek kell lenniük. 

 
MEGJEGYZÉS: A biztonsági végállás kapcsolók jelen leírásban nem szerepelnek – de kötelezőek!  

 

CORRECT: HELYES 
 

WRONG: HIBÁS 
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6.5. 5 –ÖS TÍPUSÚ POZÍCIÓ ÉRZÉKELŐ RENDSZER (32-es paraméter = 5) 

 (külön pontos szint – leállító – mágnesekkel) 

Jelmagyarázat:          6.5.1. ábra 
 

Nr. Kapcsoló-érzékelő-jeladó megnevezése Kapocspont Érzékelő típusa 

S1 Gyors seb. határ kapcsoló alsó szinten 27, 28 Görgős bontó 

S2 Gyors seb. határ kapcsoló felső szinten 27, 29 Görgős bontó 

S7 Lassú sebességre váltás (Le/Fel irány) 40, 65 REED záró 

S6 Leállító kapcsoló LE irány 40, 62 REED záró 

S5 Leállító kapcsoló FEL irány 40, 61 REED záró 

 

Köteles felvonó esetén.
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6.8. 8 -AS TÍPUSÚ POZÍCIÓ ÉRZÉKELŐ RENDSZER (32-es paraméter = 8) 
 

 Jelmagyarázat:          6.8.1. ábra 
 

Nr. Kapcsoló-érzékelő-jeladó megnevezése Kapocspont Érzékelő típusa 

S1 Gyors seb. határ kapcsoló alsó szinten 27, 28 Görgős bontó 

S2 Gyors seb. határ kapcsoló felső szinten 27, 29 Görgős bontó 

S7 Lassú sebességre váltás kapcsoló (Le/Fel) 40, 65 REED záró 

S5 Szintkorrekció LE irány kapcsoló 40, 63 REED záró 

S3 „A” zóna kapcsoló 40, 51 / 61 REED záró 

S4 „B” zóna kapcsoló 40, 52 / 62 REED záró 

S6 Szintkorrekció FEL irány kapcsoló 40, 64 REED záró 
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6.9. 8 -AS TÍPUSÚ POZÍCIÓ ÉRZÉKELŐ RENDSZER (32-es paraméter = 8) 

 (külön pontos szint – leállító – mágnesekkel) 

 
Jelmagyarázat:          6.9.1. ábra 
 

Nr. Kapcsoló-érzékelő-jeladó megnevezése Kapocspont Érzékelő típusa 

S1 Gyors seb. határ kapcsoló alsó szinten 27, 28 Görgős bontó 

S2 Gyors seb. határ kapcsoló felső szinten 27, 29 Görgős bontó 

S7 Lassú sebességre váltás kapcsoló (Le/Fel) 40, 65 REED záró 

S5 Szintkorrekció LE irány kapcsoló 40, 63 REED záró 

S3 „A” zóna kapcsoló 40, 61 (51) REED záró 

S4 „B” zóna kapcsoló 40, 62 (52) REED záró 

S6 Szintkorrekció FEL irány kapcsoló 40, 64 REED záró 

 
HIDRAULIKUS felvonó esetén
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6.10. VÉSZLE. ÜZEM MINDEN POZÍCIÓÉRZÉKELŐ RENDSZERHEZ  

 (megállás a legalsó állomáson) 

 Jelmagyarázat:         6.10.1. ábra 
 
Nr. Kapcsoló-érzékelő-jeladó megnevezése Kapocspont Érzékelő típusa 

1 Vészleeresztés és ajtónyitás kapcsoló  351, 352  REED bontó 

 
 
Switch for emergency lowering: vészleeresztés kapcsoló 
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6.11. VÉSZLE. ÜZEM MINDEN POZÍCIÓÉRZÉKELŐ RENDSZERHEZ  

 (megállás minden állomáson) 

 Jelmagyarázat:         6.11.1. ábra 
 
Figyelem: A vészleeresztés monostabil jeladója, nyugalmi záró típusú (NC) ! 

 
Nr. Kapcsoló-érzékelő-jeladó megnevezése Kapocspont Érzékelő típusa 

1 Vészleeresztés és ajtónyitás kapcsoló  351, 352  STEM C123 1P DA 
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7. BEKÖTÉS AZ ÜZEMBEHELYEZÉSI FÁZISBAN 
 

VIGYÁZAT – FIGYELEM: a következőkben ismertetésre kerülő bekötés ideiglenes jellegű és 
csak az üzembe helyezés idejére létesítendő! A felvonó működtetése 
ezzel az ideiglenes huzalozással csak szakképzett személyzet 
számára megengedett! Csak szakképzett személy hozhatja 
mozgásba a felvonót! A munka végeztével a felvonót ki kell 
kapcsolni! Az üzembehelyezés munkafázis végén az ideiglenes 
huzalozást le kell bontani, és a végleges, érvényes bekötéssel kell 
helyettesíteni!  

 
VIGYÁZAT – FIGYELEM: az érintett személyeket tájékoztatni kell arról, hogy az 

üzembehelyezéshez használt ideiglenes bekötés esetén a felvonó 
megállításához az egyetlen biztonsági elem a STOP kapcsoló! Az 
üzembe helyezés során más biztonsági eszköz nincs a felvonóhoz 
kapcsolva! 

 
VIGYÁZAT – FIGYELEM: az ideiglenes huzalozásnál alkalmazott összes átkötést el kell 

távolítani, és a végleges bekötéssel kell helyettesíteni az üzembe 
helyezés végén! 

 
VIGYÁZAT – FIGYELEM: a következőkben ismertetett ideiglenes, üzembehelyezési huzalozás 

nem minden országban megengedett! Ezekben az esetekben a helyi 
szabványokat és felvonós előírásokat kell figyelembe venni! 

 

 
7.1. TÁPFESZÜLTSÉG 
 

A vezérlő panelre a tápfeszültséget az alábbi kapcsokon kell bekötni:  
 
0 érintésvédelmi föld 

1 L1 fázis 
2 L2 fázis 
3 L3 fázis 

4 nullavezető 
 
11 1-es kapocshoz átkötés 

 
7.1.1. ábra 

 
 
MEGJEGYZÉS Bekapcsolás után ellenőrizzük a fázissorrendet a sorrendet jelző 

áramkörön! Mindkét LED-nek világítania kell! Ha nem így van, 

kapcsoljuk ki a felvonót a főkapcsolónál, és a helyes 
fázissorrendhez cseréljünk fel két fázist a betáplálásnál!  

Main switch: főkapcsoló 
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Kössük be a hajtómotort a 19. és 20. oldalakon található leírásnak megfelelően  

(4.2 Hajtómotor főáramkör).  
 
Ha a karbantartási üzem kapcsolója nyugalmi záró (a programtáblázat 69-es 

paramétere 1), akkor az alábbi bekötést alkalmazzuk:  

 
ahol: Up: FEL Down: LE        7.1.2. ábra 
 

 
Ha a karbantartási üzem kapcsolója nyugalmi bontó (a programtáblázat 69-es 

paramétere 0), akkor az alábbi bekötést alkalmazzuk: 

 
ahol: Up: FEL Down: LE        7.1.3. ábra 

 
 

VIGYÁZAT – FIGYELEM:  a szélső szinti kapcsolók és a biztonsági végállás 
kapcsolók az üzembe helyezés ezen fázisában még 
nincsenek bekötve, ezért a felvonót a túlszaladás ellen 

semmi nem védi!  
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8. ÜZEMBEHELYEZÉS 

 
8.1. TÁPFESZÜLTSÉG BEKAPCSOLÁSA ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK 
 

Mielőtt a tápfeszültséget bekapcsolnánk, az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni a 
vezérlő szekrényen : 
 

Érintésvédelmi földelések 
 
- Ellenőrizzük a vezérlőszekrény és a hajtómotor közötti, valamint a vezérlőszekrény és a fülkei 

egység közötti érintésvédelmi földvezetőt! 
- ellenőrizzük a vezérlő szekrény bemenetén az érintésvédelmi föld bekötését! 
- ellenőrizzük a háromfázisú bemenet, a háromfázisú kimenet földzárlat mentességét!  
 

Összeköttetések ellenőrzése:  
 
Ellenőrizzük a háromfázisú bemenet bekötését  (0, 1, 2, 3, 4, 11) 
Ellenőrizzük a főáramkör bekötését   (5, 6, 7, 8, 9, 10) 
Ellenőrizzük a szélső szinti kapcsolók bekötését (27, 28, 29) 
Ellenőrizzük a biztonsági vonal bekötését  (31, 32, 33, 34, 34A, 35, 35A, 36, 37, 38, 39)  
Ellenőrizzük a szintek sebességváltási zóna,  
illetve pontos szint kapcsolóinak bekötését  (51, 52, 61, 62, 63, 64) 
Ellenőrizzük a karbantartási BE kapcsoló bekötését (69) 
 

VIGYÁZAT – FIGYELEM: az első bekapcsolásnál a vezérlő szekrénynek 
karbantartás üzemmódban kell lennie!  

 

 
8.2. FESZÜLTSÉGEK ÉS VEZÉRLŐELEMEK ELLENŐRZÉSE 
 

Az első bekapcsolást követően az alábbi feszültségeket kell ellenőrizni:  
 
Mérjük meg a 48V DC feszültséget a 40-es kapcson. Értékének 40…50V DC között 

kell lennie.  
 
MEGJEGYZÉS A 48 VDC feszültségen nincs szűrőkondenzátor.  

 
Mérjük meg a 24V DC feszültséget a 80-as kapcson. Értékének 16…23V DC között 
kell lennie.  

 
MEGJEGYZÉS A 24 VDC feszültségen nincs szűrőkondenzátor.  
 

Mérjük meg a 12 VDC feszültséget az akkumulátor eltávolításával az akkumulátor-
töltőtől jövő sarus csatlakozón. Értékének 13…15V DC között kell lennie.  
 

MEGJEGYZÉS Az akkumulátor csatlakoztatásakor ez a feszültség 13V-ra 
csökken.  

 
Ellenőrizzük a fázissorrendet a sorrend jelző áramkörön! Mindkét LED-nek világítania kell! Ha nem 
így van, kapcsoljuk ki a felvonót a főkapcsolónál, és a helyes fázissorrendhez cseréljünk fel két fázist 
a betáplálásnál! 
 
Ellenőrizzük a PTC modult (termisztor – hőérzékelő). A LED PTC OK –ek világítania kell. Ha nem, 
ellenőrizzük a termisztorokat, hőkapcsolókat a 281, 282, 283 és 284 pontokon. 
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8.3. KARBANTARTÁS ÜZEMMÓD 

 
Mozgassuk FEL irányban a felvonót a karbantartási FEL aktivizálásával (70 kapocs). 
A fülkének meg kell állnia a felső szintet érzékelő kapcsolónál (29 kapocspont), a 

megállás jelzi a szélső szintet érzékelő kapcsoló helyes működését. A szélső szintet 
érzékelő működését nyomon követhetjük a „FAST SPEED LIMIT SWITCH UP” 

GYORS HATÁR FEL LED segítségével : világít, ha szélső szintet érzékelő jelez.  

 
Mozgassuk LE irányban a felvonót a karbantartási LE aktivizálásával (71 kapocs). A 
fülkének meg kell állnia az alsó szintet érzékelő kapcsolónál (28 kapocspont), a 

megállás jelzi a szélső szintet érzékelő kapcsoló helyes működését. A szélső szintet 
érzékelő működését nyomon követhetjük a „FAST SPEED LIMIT SWITCH DOWN”  

GYORS HATÁR LE LED segítségével : világít, ha szélső szintet érzékelő jelez. 

 
Ellenőrizzük az alsó és felső biztonsági végállás kapcsoló működését is. 
 

Karbantartás üzemben az alábbi ajtóműködés ellenőrzésére van lehetőség: 
 
Az „1”-es fülkei parancs (81 kapocs) aktivizálásával az ajtó nyílik, a „2”-es fülkei 

parancs (82 kapocs) aktivizálásával az ajtó záródik. 
 
VIGYÁZAT! A karbantartási FEL aktivizálásakor a fülkének FEL irányban kell 

mozognia. Ha a fülke lefelé mozogna, fel kell cserélni a hajtómotor 
gyors sebességű tekercsének két vezetékét.  

 

VIGYÁZAT! Hidraulikus felvonóknál is ellenőrizni kell a szivattyúmotor helyes 

forgásirányát. Nem megfelelő irány esetén a szivattyúmotor két 
vezetékének felcserélésével kell beállítani a helyes irányt.  

 

 

8.4. NORMÁL ÜZEM  
 
Ha a felvonót karbantartás üzemben kipróbáltuk, és működése megfelelő, akkor 

átkapcsolhatunk normál felvonó üzemre.  
 
Ha az alsó szélső szintet érzékelő kapcsoló BE állásban van 

(a fülke nincs a legalsó szinten), akkor a felvonó GYORS LE mozgásba kezd, majd 
az alsó szélső szintet érzékelő kapcsoló elérésekor LASSÚ sebességre vált. Ha ezt 
követően a leállító LE irányú kapcsoló is BE kapcsol, a szinten megáll a fülke.  

 
Ha az alsó szélső szintet érzékelő kapcsoló KI állásban van 
(a fülke a legalsó szint zónájában van), akkor a felvonó GYORS sebességgel FEL 

irányú mozgásba kezd, majd a következő LASSÚ SEBESSÉGRE VÁLTÁS FEL 
kapcsolónál LASSÚ sebességre vált. Ha ezt követően a soron következő állomás 
leállító kapcsoló FEL irány is BE kapcsol, akkor a szinten megáll a fülke.  

 
A fülke megállását követően a felvonó működés minden funkciója normálisan 
működik. Az ajtók nyitnak, a felvonó üzemkész.  

 
MEGJEGYZÉS Ha a fülke a szintben megállt, a „ELEMENTS CHECK” 

ELLENŐRZÉS LED-nek világítani kell. Ez a LED jelzi a relék, 

mágneskapcsolók, hőkapcsolók és termisztorok ellenőrzését. 
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A „D” típusú felvonó vezérlő panel bemeneteinek állapotát LED-ek jelzik. Ha egy 

bemenethez tartozó LED világít, a hozzá tartózó kapcsoló bekapcsolt állapotú.  
 

 
 

8.4.1. ábra 
 
MEGJEGYZÉS Az „5V DC” LED a belső Vcc=5V-os feszültség meglétét jelzi, de a 

feszültség értéke nem biztos, hogy megfelelő.  
 

MEGJEGYZÉS Az „24V DC” LED a 24V-os vezérlő/jelzési feszültség meglétét jelzi, 
de a feszültség értéke nem biztos, hogy megfelelő. 

Jelmagyarázat:  
ELEMENTS CHECK  ELLENŐRZÉS 
FIRE DRIVE   TŰZESET 

SAFETY CKT 39  BIZT. VONAL 39 

SAFETY CKT 38  BIZT. VONAL 38 

SAFETY CKT 37  BIZT. VONAL 37 

SAFETY CKT 36 BIZT. VONAL 36 

FAST SPEED LIM. UP GYORS HATÁR FEL 

FAST SPEED LIM. DO  GYORS HATÁR LE 

 

POSITION INDICAT.  POZÍCIÓ JELZÉS 

ERROR TABLE INDIC. HIBATÁBLA JELZÉS 

5V DC    5V TÁPFESZ 

 

DOOR STUCK  AJTÓ SZORUL 

DOOR OPENING AJTÓ NYIT 

DOOR PHOTOCELL AJTÓ FOTOCELLA 

PRIORITY DRIVE SÜRGŐS MENET 

DOOR CLOSING AJTÓ ZÁRÁS 

MAINTENANCE DOW KARBANTARTÁS LE 
MAINTENANCE UP KARBANTARTÁS FEL 

MAINTENANCE ON KARBANTARTÁS BE 

CAB. OVERLOAD  FÜLKE TÚLTERHELT 

CAB. FULL LOAD FÜLKE MEGTELT 

SLOW SPEED DOWN  LASSÚ LE 

SLOW SPEED UP  LASSÚ FEL 

RELEVELLING UP  SZINTKORREKCIÓ FEL 

RELEVELLING DOWN  SZINTKORREKCIÓ LE 

STOP DOWN „B” ZON LE STOP / „B” ZÓNA 

STOP UP „A” ZONE FEL STOP / „A” ZÓNA 

 

STAT.CALL 8 / UP 5 HÍVÁS 8    vagy FEL 5 

STAT.CALL 7 / UP 4 HÍVÁS 7    vagy FEL 4 

STAT.CALL 6 / UP 3 HÍVÁS 6    vagy FEL 3 
STAT.CALL 5 / UP 2 HÍVÁS 5    vagy FEL 2 

STAT.CALL 4 / UP 1 HÍVÁS 4    vagy FEL 1 

STAT.CALL 3 / DO 6 HÍVÁS 3    vagy  LE 6 
STAT.CALL 2 / DO 5 HÍVÁS 2    vagy  LE 5 

STAT.CALL 1 / DO 4 HÍVÁS 1    vagy  LE 4 

CAB.CALL 8 / DO 3 PARANCS 8 vagy  LE 3 

CABIN CALL 7 / DO 2 PARANCS 7 vagy  LE 2 

CABIN CALL 6   PARANCS 6      

CABIN CALL 5   PARANCS 5  

CABIN CALL 4  PARANCS 4 

CABIN CALL 3  PARANCS 3 

CABIN CALL 2  PARANCS 2 

CABIN CALL 1  PARANCS 1 
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8.5. HIBAKERESÉS 

 
Hibajelenség : A FELVONÓ NEM MŰKÖDIK KARBANTARTÁS ÜZEMBEN 
 
- Ellenőrizzük az 1, 2, 3 bemeneti feszültségeket, ellenőrizzük a 4-es pont nullavezető feszültségét, 

valamint a 11-es pontot (ha van ilyen). 
 
- Ellenőrizzük a fázissorrend/fáziskimaradás modult, normál üzemben mindkét LED-nek világítani 

kell. 
 
- Ellenőrizzük a biztosítok és a motorvédő kapcsolók állapotát. 
 
- Ellenőrizzük a vezérlési rendszer feszültségeinek állapotát  
  48VDC 40-es ponton (40…50V egyenfeszültség) 
  24VDC 80-as ponton (16…23V egyenfeszültség) 
  5 VDC a nyomtatott áramkör „5VDC” merőpontján  
 
- Ellenőrizzük a biztonsági vonal 31, 36, 37, 38, 39 pontjait (először a nyomtatott vezérlő áramkör 

„BIZT. VONAL (SAFETY CIRCUIT) 36, 37, 38, 39” LED-ek állapotát), majd mérjük meg a 31, 36, 
37, 38, és 39 pontokon a feszültséget. Az egyes biztonsági vonal pontok feszültségének 40…50 
VDC között kell lennie. A LED-ek csak jelzés értékűek, a pontos feszültséget mérni kell. Lehet, 
hogy a LED jelez, de a feszültség túl alacsony és emiatt nem megfelelő. 

 
- Ellenőrizzük a vezérlő processzor működését – karbantartás üzemmódban a normál működést az 

„HIBATÁBLA JELZÉS (ERROR TABLE INDICATOR)” LED folyamatos villogása jelzi. 
 
- Ellenőrizzük a paramétereket és a bemenetek hozzárendeléseit (ld. 9. fejezet „Paraméterek 

beállítása …” az 59. oldalon). Különösen a karbantartás üzemmóddal kapcsolatos alábbi 
paraméterek beállítása fontos:  

  - 50-es bemenet meghatározása: karbantartási sebesség 
  - 69-es bemenet meghatározása karbantartás BE vezérlő jel  
  - 70-es bemenet meghatározása: karbantartás FEL vezérlő jel  
  - 71-es bemenet meghatározása: karbantartási LE vezérlő jel  
  - 81-es bemenet maghatározása:  Parancs 1-es bemenet (karbantartásnál ajtó nyitás)  
  - 82-es bemenet maghatározása:  Parancs 2-es bemenet (karbantartásnál ajtó zárás)  
 
- Ellenőrizzük a programozó készülékkel a „6-os oldal” kijelzését (ld. 9. fejezet „Paraméterek 

beállítása …” az 59. oldalon). Ha itt egy (lassú) vagy két (gyors) szegmens látszik a legkisebb 
helyiértéken a FEL illetve a LE irányban, akkor a processzor jól működik, a probléma valószínűleg a 
tápellátási vagy a teljesítmény részekben van.  

 

 
Hibajelenség : KARBANTARTÁS ÜZEM „LE” IRÁNYÚ MOZGÁS NEM MŰKÖDIK 
 
- Ellenőrizzük a programozó készülékkel a „6-os oldal” kijelzéseit (ld. 9. fejezet „Paraméterek 

beállítása …” az 59. oldalon). Ha itt egy (lassú) vagy két (gyors) szegmens látszik a legkisebb 
helyiértéken LE irányban (alul), akkor a processzor jól működik, a probléma valószínűleg a 
tápellátási vagy teljesítmény részekben van.  

  - Ellenőrizzük a hajtómotort és a féket, hidraulikus felvonónál a szelepeket. 
  - Ellenőrizzük a reléket és a mágneskapcsolókat. 
 
- Ha a programozó készülék nem működik, ellenőrizzük az alsó szélső szint „GYORS HATÁR LE” 

bemenet (28 kapocs) feszültségét. Ennek 40…50V között kell lennie. Lehet, hogy a LED jelez, de a 
feszültség túl alacsony, mely nem megfelelő.  
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Hibajelenség : KARBANTARTÁS ÜZEM „FEL” IRÁNYÚ MOZGÁS NEM 

MŰKÖDIK 
 
- Ellenőrizzük a programozó készülékkel a „6-os oldal” kijelzéseit (ld. 9. fejezet „Paraméterek 

beállítása …” az 59. oldalon). Ha itt egy (lassú) vagy két (gyors) szegmens látszik a legkisebb 
helyiértéken FEL irányban (felül), akkor a processzor jól működik, a probléma valószínűleg a 
tápellátási vagy teljesítmény részekben van.  

  - Ellenőrizzük a hajtómotort és a féket, hidraulikus felvonónál a szelepeket. 
  - Ellenőrizzük a reléket és a mágneskapcsolókat. 

- Ha a programozó készülék nem működik, ellenőrizzük a felső szélső szint „GYORS HATÁR FEL” 
bemenet (29 kapocs) feszültségét. Ennek 40…50V között kell lennie. Lehet, hogy a LED jelez, de a 
feszültség túl alacsony, mely nem megfelelő.  

 
 
Hibajelenség : A FELVONÓ NEM MŰKÖDIK NORMÁL ÜZEMBEN 
 
- Ellenőrizzük, hogy működik-e a felvonó karbantartási üzemben? Karbantartási üzemben mindkét 

irányban jól kell működnie a felvonónak.  

- Ellenőrizzük a vezérlő panel „HIBATÁBLA JELZÉS (ERROR TABLE INCDICATOR)” LED-jét: 
ennek nem szabad villognia. Ha mégis villog, a normál üzem valamelyik feltétele még hiányzik.  

- Ellenőrizzük az ajtóműködést. Az ajtóknak záródni kell (biztonsági vonal 39-es sorkapocs). Ha nem 
záródik, ellenőrizzük az alábbi feltételeket:  

  - 76-os bemenet:  ajtó szorul (szorításgátló)  
  - 74-es bemenet: ajtó fotocella (fényfüggöny) 
  - 75-ös bemenet: ajtó nyit nyomógomb 
 Ellenőrizzük a fenti bemenetekhez tartozó hozzárendeléseket is (74, 75, 76) (ld. 9. fejezet 

„Paraméterek beállítása…” az 59. oldalon).  
 
- Ellenőrizzük a normál üzemet esetleg megakadályozó feltételeket:  
  - 68-as bemenet:  fülke túlterhelt 
  - 73-as bemenet:  sürgősségi menet  (Fülkei TŰZOLTÓ KAPCSOLÓ) 
  - 307-es bemenet:  tűzeseti vezérlés bemenet 
 Ellenőrizzük a fenti bemenetekhez tartozó hozzárendeléseket is (68, 73) (ld. 9. fejezet 

„Paraméterek beállítása …” az 59. oldalon). 
 
- Ellenőrizzük a programozó készülékkel a „6-os oldal” kijelzéseit (ld. 9. fejezet „Paraméterek 

beállítása …” az 59. oldalon). Ha itt egy (lassú) vagy két (gyors) szegmens látszik a legkisebb 
helyiértéken, akkor a processzor jól működik, a probléma valószínűleg a teljesítmény részekben 
van.  

- Ellenőrizzük a hajtómotort és a féket, hidraulikus felvonónál a szelepeket. 
- Ellenőrizzük a reléket és a mágneskapcsolókat, különösen a GYORS menethez tartozó 

áramkört. 
  
- Ellenőrizzük az általános vezérlő paramétereket és hozzárendeléseket (ld. 9. fejezet „Paraméterek 

beállítása …” az 59. oldalon), olvassuk ki és értelmezzük a hibatáblázatot, a legutóbbi esemény 
táblázatot a probléma körülhatárolásához.  

JAVASLATOK: - Töröljük ki a hibatáblázatot (ld. 9. „Programozás…” fejezet).  
 - Kapcsoljuk ki a vezérlést, várjunk fél percet, majd kapcsoljuk ismét be. 
 - Ha a felvonó továbbra sem indul, olvassuk ki a hibatáblázatot. 
 - Legalább egy hiba kell hogy szerepeljen a hibatáblázatban. 

- Ha a hibatáblázat mégis üres, olvassuk ki a legutóbbi esemény táblázatot 
(ld. 9. Programozás… fejezet, 4. oldal.) 

 
 

Hibajelenség : A FELVONÓ NEM ÁLL MEG SZINTBEN A BEKAPCSOLÁS UTÁN 
 
- Ellenőrizzük a szinten a zóna és pontos szint (STOP) érzékelőket (51, 52, 61, 62, 63, 64  sorkapocs 

pont). Mérjük meg a feszültséget, melynek 40…50V között kell lennie. 
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- Ellenőrizzük a 61, 62, 63, és 64 bemenetek hozzárendeléseit a programtáblázatokban ((ld. 9. 
fejezet „Paraméterek beállítása …” az 59. oldalon) 

 

Hibajelenség : A FELVONÓ MEGÁLL SZINTBEN, DE NEM HAJT VÉGRE 
PARANCSOT 

 
- Nézzük meg az „ELLENŐRZÉS (ELEMENETS CHECK)” bemenetet (308-as sorkapocs) és LED-et. A LED-

nek jelezni kell, ha a fülke pontos szintben van és alapállapotban vannak a kontaktorok.  
 
- Ellenőrizzük a „TŰZESET (FIRE DRIVE)” bemenetet (307 sorkapocs). A LED-nek nem szabad jeleznie, ha a 

fülke pontos szintben van.  
 
- Ellenőrizzük a „185 típusú” biztonsági kapcsolást, a SAFETY OK LED-nek világítani kell. Ha nem világít, akkor 

biztonsági kapcsolás vagy a zóna érzékelők nem működnek helyesen (ld. 11. fejezet: „185 TÍPUSÚ” 
BIZTONSÁGI KAPCSOLÁS)  

 
 

Hibajelenség : A FELVONÓ MENET KÖZBEN EGY SZINT HELYETT KETTŐT 
SZÁMLÁL („DUPLÁZ”) 

 
- Ellenőrizzük a jeladók (permanens mágneses kapcsolók) működését (szélső szinti kapcsolók, sebességváltási 

kapcsolók, pontos szint leállító (STOP) kapcsolók, zóna kapcsolók).  
 
- Ellenőrizzük a bistabil jeladókat, a jeladók és a mágnesek között a távolság 1 cm kell, hogy legyen.  
 
- Ellenőrizzük a jeladók és mágnesek közelében a ferromágneses fém alkatrészeket (szegecsek, csavarok). 

Ezek mágnesként működhetnek és duplázást okozhatnak, ha túl közel vannak a mágnesekhez. 
 
- Ha a mágnesek a vezetősínre szereltek, akkor a vezetősín külső felületén kell hogy legyenek, ellenkező 

esetben a jeladók nem működnek rendesen.  
 
 

Hibajelenség : A FELVONÓ INDUL, DE AZONNAL MEGÁLL 
 
- Ellenőrizzük a leállító (FEL STOP és LE STOP) jeladókat és a bemenetek állapotát, illetve az 

ezekhez tartozó LED-eket. Ha a felvonó pontos szintben van, akkor mindkét LED-nek világítani kell.  
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8.6. POZÍCIÓ JELZŐ SEGÍTSÉGÉVEL MEGÁLLAPÍTHATÓ HIBAKÓDOK 

 
Ha a felvonó nem működik helyesen, a pozíciójelzés segítségével hibakódok 
állapíthatók meg a következőkben ismertetett módszerrel. 

 
A hibajelző funkció csak akkor működik, ha a párhuzamos kimenetekre (101…108 
sorkapcsok) a pozíciójelzés rá van kapcsolva. A kijelző típusa 0-s vagy 2-es lehet 

(ennek megfelelően az 54-es paraméter 0 vagy 2).  
 
Ha a felvonó nem működik, a pozíciójelző ki van kapcsolva, sötét (egyetlen kimenet 

sem aktív).  
 
Ha bármely hívógombot megnyomjuk, a felvonóvezérlő a pozíciójelző villogásával 

közli a hibakódot az alábbi módon: A hívó gombnyomás hatására először az 1-es 
állomás pozíciójával villog 1…5 alkalommal, majd ezt követően a 2-es állomás 
pozíciójával villog 1…5 alkalommal. Ezután 1 percig nem jelez semmit – ennek 

leteltével a hibakód lekérdezés megismételhető.  
 
Nem a kijelzett érték a lényeges, hanem a villogások darabszáma a két ciklusban. A 

hibakód megállapításához a következőket kell tenni:  
 
Az első darabszámot megszorozzuk öttel, és az eredményhez hozzáadjuk a  

második darabszámot. Ha tehát pl.  

 
első villogások  = 2 (2 alkalommal villan fel az első csoportban a kijelző) 

második villogások:  = 4 (4 alkalommal villan fel az első csoportban a kijelző) 
 
akkor a hibakód = 2*5 + 4 = 14 

 
A hibakód számértékének jelentése a 9.4. pontban („PAGE5 hibakódok táblázata”) a 
77. oldalon található. A fenti példa esetében hibakód = 14, ami „Error input 308” 
„ELLENŐRZÉS (ELEMENETS CHECK)” bemenetet (308-as kapocs) hibát jelez.  

 
MEGJEGYZÉS: nem a villogó kijelzőn látszó érték a lényeges, hanem a villogások 

darabszáma.  
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9. PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA KÉZI PROGRAMOZÓ KÉSZÜLÉKKEL  

 
A kézi programozó készülék speciálisan a „D” típusú felvonóvezérlők beállítására 
készült. Működéséhez nincs szükség külső tápfeszültségre. A programozó készülék 

azonnal működni kezd, amint csatlakoztattuk a „D” vezérlő panelhez. Először rövid 
önellenőrzést hajt végre, majd ezt követően üzemkész.  
 

 
A programozón hét nyomógomb található:  
 
READ   olvasás 

WRITE   írás 
PAGE UP   oldal lépés előre 
PARAMETER UP  paraméterek között lépés előre – következő paraméter 

PARAMETER DOWN paraméterek között lépés hátra – előző paraméter 
VALUE UP   érték lépés fel – érték növelés eggyel 
VALUE DOWN    érték lépés le – érték csökkentés eggyel 

 
Továbbá három különböző kijelző is van a programozón:  
 

PAGE (baloldali)   egy számjegy, az aktuális programozási oldal kijelzésére 
PARAMETER (középső) két számjegy, a paraméterszám, vagy hibakód kijelzésére 
VALUE (jobboldali)  két számjegy, a paraméterérték, vagy hibakód kijelzésére 

 
 
MEGJEGYZÉS: Ne csatlakoztassuk a programozót, ha a felvonó működik és 

menetet teljesít!  
 
MEGJEGYZÉS: Csak akkor csatlakoztassuk le a programozó készüléket a vezérlő 

panelről, ha paraméter beállítást, vagy a monitorozást teljesen 

befejeztük!  
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A programozó készülék megőrzi az adatokat a belső memóriájában akkor is, ha 

lekapcsoltuk a tápfeszültségről, azaz a vezérlő panelről. Így a programozó 
használható arra is, hogy egyik vezérlésből adatokat, paraméter beállításokat 
vigyünk át egy másik vezérlőbe. A programozó az adatokat 6 oldalon tárolja. Az 

egyes oldalak a PAGE UP gomb megnyomásával sorban kiválaszthatók.  

 
 
PAGE 1 – felvonó paraméterek 
 

Ha a felvonóvezérlőből kívánunk adatokat kiolvasni, csatlakoztassuk a programozó 
készüléket, majd a PAGE UP oldalválasztó gombbal lépjünk az 1-es oldalra. 
Nyomjuk meg a programozón a READ olvasás gombot, csak az 1-es oldal adatai 

kerülnek kiolvasásra. Ezen az oldalon vannak a felvonóvezérlő beállítási 
paraméterei. Külön kijelzőn látható az aktuális paraméter sorszáma, és külön a 
paraméter értéke. A paraméter sorszám kiválasztását az adott oldalon belül a PAR 

UP és PAR DOWN gombokkal végezhetjük. 
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A paraméter értékét a VALUE UP és VALUE DOWN gombokkal növelhetjük, illetve 

csökkenthetjük. Ha a paramétert beállítottuk, a WRITE, majd a PAGE UP gomb 
megnyomásával az adatot átküldhetjük a felvonó vezérlő panelbe. Az átvitel csak 
akkor lehetséges, ha a vezérlő panelen a karbantartási üzem aktív (69 bemeneti 

kapocs). Átküldéskor az 1. oldal minden paramétere átvitelre kerül.  

 
PAGE 2 – bemeneti fokozatok beállítása 

 
Ha a felvonóvezérlőből kívánunk adatokat kiolvasni, csatlakoztassuk a programozó 
készüléket, majd a PAGE UP oldalválasztó gombbal lépjünk az 2-es oldalra. 

Nyomjuk meg a programozón a READ olvasás gombot, ekkor csak a 2-es oldal 
adatai kerülnek kiolvasásra. Ezen az oldalon állíthatók be az egyes bemenetek 
funkcionalitása – minden bemenet programozható NO (alaphelyzetben nyitott, azaz 

záró) és NC (alaphelyzetben zárt, azaz bontó) típusú jeladó fogadására. A 
paraméter 0 értéke NO (záró) típust, 1-es értéke pedig NC (bontó) típust állít be.  
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A paraméterek értékét a VALUE UP és VALUE DOWN gombokkal növelhetjük, 

illetve csökkenthetjük. Ha a paramétert beállítottuk, a WRITE, majd a PAGE UP 
gomb megnyomásával az adatot átküldhetjük a felvonó vezérlő panelbe. Az átvitel 
csak akkor lehetséges, ha a vezérlő panelen a karbantartási üzem aktív (69 

bemeneti kapocs). Átküldéskor a 2. oldal minden paramétere átvitelre kerül.  

  
 

PAGE 4 – legutolsó események táblázata 
 
Ha a felvonóvezérlőből kívánunk adatokat kiolvasni, csatlakoztassuk a programozó 

készüléket, majd a PAGE UP oldalválasztó gombbal lépjünk a 4-es oldalra. Nyomjuk 
meg a programozón a READ olvasás gombot, ekkor csak a 4-es oldal adatai 
kerülnek kiolvasásra. A legutóbbi esemény a 10-es sorszámú, majd az azt megelőző 

9-es, és így tovább. A paraméter mutatja, hogy melyik eseményt elemezzük. A PAR 
UP és PAR DOWN gombokkal lehet lépegetni az események között. A VALUE 
kijelzőn az esemény kódja látható, ezt a 4 fejezetben található kódtáblával 

értelmezhetjük. 
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A VALUE UP vagy VALUE DOWN gombok közül bármelyiknek megnyomásával a 

VALU kijelzőn megjeleníthetjük az eseménnyel kapcsolatos megálló számát.  

 
 
PAGE 5 – HIBATÁBLÁZAT 
 

Az adatok kiolvasásához, csatlakoztassuk a programozó készüléket, majd a PAGE 
UP oldalválasztó gombbal lépjünk a 5-ös oldalra. Nyomjuk meg a programozón a 
READ olvasás gombot, ekkor csak a 5-ös oldal adatai kerülnek kiolvasásra. A 

legutóbbi hibaesemény sorszáma látszik a kijelzőn. A PAR UP és PAR DOWN 
gombokkal lehet lépegetni a hibaesemények között, maximálisan 80 hiba tárolására 
van lehetőség. A VALUE kijelzőn a hiba kódja látható, ezt az 5 fejezetben található 

hibakód táblával értelmezhetjük.*** 
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A VALUE UP vagy VALUE DOWN gombok közül bármelyiknek megnyomásával a 

VALU kijelzőn megjeleníthetjük a hibaeseménnyel kapcsolatos megálló számát.  

 
 
 
Hibatáblázat törlése (csak a teljes táblázat törölhető, részei nem) 

A hibatáblázat törléséhez nyomjuk meg a WRITE és PAGE UP gombokat egyszerre, 
ezzel a hibatáblázatot a programozó készülékben is, és a felvonó vezérlőben is 
töröltük.  
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PAGE 6 – felvonó pozíció és menet 

 
A 6. oldalon lehet monitorozni a felvonó helyzetét, mozgásának irányát és a 
sebességét. A programozó készülék csatlakoztatásakor a működését automatikusan 

a 6. oldalon kezdi. A PAR kétszámjegyű kijelzőn a felvonó aknai pozícióját, a VAL 
kijelző az alábbi ábrán látható szimbólumokkal a mozgás irányát és sebességét  jelzi 
:  
 
- ha a kijelző üres = a fülke a 2. szinten pontos szintben áll 

 
 
- alul egy vonal látszik = a fülke a 2. szintről lassú sebességgel mozog LE irányban  

 
 
- alul két vonal látszik = a fülke 2. szintről gyors sebességgel mozog LE irányban 

 
 
- felül egy vonal látszik = a fülke a 2. szintről lassú sebességgel mozog FEL irányban 

 
 
- felül két vonal látszik = a fülke a 2. szintről gyors sebességgel mozog FEL irányban 

 
 
A programozó készülék minden másodpercben egyszer kiolvassa és megjeleníti a 
fülkepozíció és sebességadatokat. Ha a programozó és a felvonóvezérlő panel 

között nem működik a kommunikáció, akkor az alábbi alakú ERR (hiba) kijelzés 
látható:  

 
 

 
MEGJEGYÉZS A FELVONÓVEZÉRLŐNEK KARBANTARTÁS ÜZEMMÓDBAN KELL 

LENNIA AHHOZ, HOGY A PROGRAMOZÓVAL ADATOKAT 
TÖLTHESSÜNK ÁT A WRITE (ÍRÁS) MŰVELETTEL! 
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9.1. PAGE1  PARAMÉTEREK  

 
01 AJTÓ NYITVATARTÁSI IDŐ (3) 1…60 mperc  
Az időzítés másodpercekben megadja, hogy egy szinten a felvonó ajtó meddig legyen nyitott 
állapotban. 

 
02 AJTÓ NYITVATARTÁSI IDŐ HOSSZABBÍTÁS (1) 1…60 mperc 
Az időzítés másodpercekben megadja, hogy a felvonó egy szinten a normál nyitvatartási időn (01 
paraméter) túl mennyi ideig legyen nyitva a fotocella (fényfüggöny) 76-os bemenet aktivizálását 
követően. 

 
03 AJTÓ TARTÁSI IDŐ  (1) 1…90 mperc 
Ez az időzítő csak akkor érvényes, ha a 48-as paraméterben 5-ös vagy 8-as ajtótípus van beállítva. 
Ebben az esetben az időzítés lejárta után az ajtó kimenetek törölt állapotban vannak egészen addig, 
amíg a fülke a szintben tartózkodik. *** 
1-es érték esetén vandálbiztos működés kiiktatva. (Folyamatosan zárt ajtó mellett beadott 3-nál több 
hívás esetén nem törli ki az összes hívást.) 

 
04 AJTÓ ZÁRÁSI IDŐ  (10) 1…20 mperc 
Azt az időt adja meg, melyen belül az ajtóknak záródni kell – a 305-ös bemenetnek aktívnak kell 
lenni. Ha ez a bemenet nem aktív, amikor az időzítés lejár, akkor az ajtók ismét nyitnak. Három ilyen 
sikertelen zárási kísérlet után beindul a 07 AJTÓ HIBA IDŐZÍTÉS, majd ha az is lejárt, még egy 
további ajtó zárási kísérletet végez a vezérlés. A hibatáblázatba az ajtó zárási hiba beíródik. 

 
05 BIZTONSÁGI RETESZ IDŐ (3) 1…20 mperc 
Azt az időt adja meg, melyen belül az ajtók záródása után a biztonsági retesz is zárt helyzetet kell 
hogy jelezzen – a 306-os bemenetnek aktívnak kell lenni. Ha ez a bemenet nem aktív, mikor az 
időzítés lejár, akkor az ajtók ismét nyitnak. Három ilyen sikertelen zárási kísérlet után beindul a 07 
AJTÓ HIBA IDŐZÍTÉS, majd ha az is lejárt, még egy további ajtó zárási kísérletet végez a vezérlés. A 
hibatáblázatba az ajtó zárás hiba beíródik.  

 
06 AJTÓ ZÁRÁS – NYITÁS IDŐKÉSLELTETÉSE (0,5) 0,1…9 mperc 
Megadja az AJTÓ ZÁRÁS relé elengedése és az AJTÓ NYITÁS relé meghúzása közötti 
időkésleltetést.  
 

07 AJTÓ HIBA IDŐZÍTÉS  (1) 1…10 perc 
Az ajtó zárás és ajtó reteszelési kísérletek utáni idő, melynek elteltével a vezérlő egység még egy 
alkalommal megkísérli a zárás vagy a reteszelés műveletet. Ha ez az időzítés aktivizálódik, akkor a 
felvonó vezérlőben minden egyéb parancs törlődik.  
 

08 PARKOLÁSI IDŐ 1.   (1) 1…60 perc 
Az az idő, melynek leteltével a fülke a belső parancs vagy külső hívás hiányában lemegy az 1.-es 
megadott parkolási szintre. Az 1.-es parkolási szint az 51. paraméterrel meghatározott.  

 
09 PARKOLÁSI IDŐ 2.   (1) 1…60 perc 
Az az idő, melynek leteltével a fülke a belső parancs vagy külső hívás hiányában lemegy a 2.-es 
megadott parkolási szintre. A 2.-es parkolási szint az 52. paraméterrel meghatározott. A 2.-es 
parkolási szintnek elsőbbsége van az 1.-es parkolási szinttel szemben. A 2.-es parkolási szintet 
általában hidraulikus felvonóknál alkalmazzák, amikor is a hívás vagy a belső parancs nélkül eltelt 15 
perc után a fülkét a legalsó szintre vezérlik.  
 

10 IRÁNYFORDULÁSI KÉSLELTETÉS  (2) 1…20 mperc 
Az az idő, melyen belül a szintbeérkezést követően a felvonóvezérlés megtartja a korábbi irányt (131 
és 132 kimenetek). A felvonó akkor is ebbe az irányba halad tovább, ha az időzítés lejártakor 
ugyanebbe az irányba eső aktív hívás van a rendszerben. 
 

11 ÉRKEZÉSJELZŐ IDŐ (3) 1…20 mperc 
A szintbeérkezési hangjelzés (gong) aktivizálásának ideje (122-es kimenet). 
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12 FÜLKE SZELLŐZTETÉSI IDŐ (20) 1…90 mperc 
Megadja, hogy az egyes menet teljesítések után mennyi ideig legyen a fülke szellőztetés aktív. (RE9 
relé, 419, 420 kimenetek). *** Ha ezt az időzítést 90 másodpercre állítjuk, ezzel az ún. BEMUTATÓ 
MENET (TESZT) opciót aktivizáljuk. Ezt azt jelenti, hogy a felvonóvezérlés folyamatosan 
véletlenszerűen hívásokat és parancsokat generál és ezeknek megfelelő meneteket hajt végre. Hogy 
a BEMUTATÓ MENET opciót kikapcsoljuk, ezt az időzítést valamilyen más értékre kell beállítanunk.  
 

13 CSILLAG – DELTA KÉSLELTETÉS (2) 1…20 mperc 
Hidraulikus felvonóknál a szivattyú csillag-delta átkapcsolás késleltetését adja meg. Indításnál a 
(RE4, 407 és 408 SZIVATTYÚ MOTOR BE) *** és az (RE6, 410 és 411 SZIVATTYÚ MOTOR 
CSILLAG) kimenetek aktivizálódnak. Az időzítés lejárta után a RE6 relé elenged, és a RE5 413, 414 
SZIVATTYÚMOTOR DELTA kimenet aktivizálódik. 
 

14 SZIVATTYÚMOTOR VAGY SZELEP KÉSLELTETÉS (1) 0…9,9 mperc 
Hidraulikus felvonóknál a FEL irányú menetek végétől számított idő, melynek leteltével lehetséges 
újabb szivattyú- vagy szelep vezérlés. Hogy szelepvezérlésről vagy szivattyúmotorról van szó, azt a 
30-as paraméterben adhatjuk meg (2-es vagy 4-es beállítás) 
 

15 KAPCSOLÓ PERGÉSMENTESITESI KÉSLELTETÉS (1) 0…9,9 mperc 
Általános, a 61, 62, 63, 64, 65, és 66 (permanens mágneses aknai jeladók) bemenetekre vonatkozó 
kapcsoló pergésmentesítési időzítés, mely megakadályozza a téves kettős számlálást. Az időzítés 
külön-külön működik a fent felsorolt bemenetekre. Ezen bemenetek valamelyikének 
állapotváltozásától számítva az adott bemenet az időzítés idejére engedélyezett. 
 

16 STABILIZÁCIÓS IDŐ (mozgás stabilizáció (1) 0…9,9 mperc 
Az időzítés a teljesített menet végén indul. Az időzítés tartama alatt minden aktivitás tiltott. Az időzítés 
letelte után engedélyeződik a felvonó további aktivitása (pl. ajtó nyitás, menet kis vagy nagy 
sebességgel).  
 

17 GYORS MENET IDŐ LIMIT (300) 0…450 mperc 
Biztonsági idő. Az időzítés a gyors menet kezdetén indul. A felvonónak meg kell állnia, vagy lassú 
sebességre kell váltania, mielőtt ez az időzítés lejár. Ha az időzítés lassú menet közben jár le, akkor a 
felvonó vezérlő minden kimenete tiltódik. Újraindítás csak a hálózat kikapcsolásával, majd kis idő 
múlva történő visszakapcsolásával lehetséges. Az időzítés 5 másodperces egységekben történik, 
tehát pl. ha 17 = 1 érték, akkor ez 5 másodperces, a 17 = 2 pedig 10 másodperces gyors idő limitet 
jelent. Ha a 17 = 00, akkor a számláló tiltott. 
 

18 LASSÚ MENET IDŐ LIMIT (300) 0…450 mperc 
Biztonsági idő. Az időzítés a lassú menet kezdetén indul. A felvonónak meg kell állnia, mielőtt ez az 
időzítés lejár. Ha az időzítés menet közben lejár, akkor a felvonó vezérlő minden kimenete tiltódik. 
Újraindítás csak a hálózat kikapcsolásával, majd kis idő múlva történő visszakapcsolásával 
lehetséges. Az időzítés 5 másodperces egységekben történik, tehát pl. ha 18 = 1 érték, akkor ez 5 
másodperces, a 18 = 2 pedig 10 másodperces lassú idő limitet jelent. Ha a 18 = 00, akkor a számláló 
tiltott. 
 

19 KARBANTARTÁSI MENET IDŐ LIMIT (0) 0…450 mperc 
Biztonsági idő. Az időzítés a karbantartási menet kezdetén indul. A felvonónak meg kell állnia, mielőtt 
ez az időzítés lejár. Ha az időzítés menet közben lejár, akkor a felvonó vezérlő minden kimenete 
tiltódik. Újraindítás csak a hálózat kikapcsolásával, majd kis idő múlva történő visszakapcsolásával 
lehetséges. Az időzítés 5 másodperces egységekben történik, tehát 1 érték 5 másodperces, 2 pedig 
10 másodperces idő limitet jelent. Ha a 19 = 00, akkor a számláló tiltott. 
 

30 FELVONÓ TÍPUS  (0) 0, 1, 2, 3, vagy 4 
 
0 villamos, köteles, egy-vagy kétsebességes felvonó 
1 villamos, köteles, hajtásszabályozott (frekvenciaváltós, VVVF) felvonó 
2 1-es típusú hidraulikus felvonó : FEL menetnél a szivattyú késleltetés a 14-es paraméterben 
3 2-es típusú hidraulikus felvonó : nincs szivattyú/szelepkésleltetés 
4 3-as típusú hidraulikus felvonó : FEL menetnél a szelep vezérlés késleltetés a 14-es 

paraméterben 
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31 FELVONÓ VEZÉRLÉS TÍPUSA  (2) 1 .. 9 
 (típuskód, bemenetek hozzárendelése) 
 
1 FEL- és LE gyűjtő, két hívógombos (szelektív híváskezelés) maximum 6 megállóig 

1-6 fülkei parancs bemenetek 81, 82, 83, 84, 85, 86 
2-6 LE irányú szinti hívógombok 87, 88, 89, 90, 91 
1-5 FEL irányú szinti hívógombok 92, 93, 94, 95, 96 
 
2 LE gyűjtő, egy hívógombos, maximum 8 megállóig 

1-8 fülkei parancs bemenetek 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 
1 FEL irányú hívógomb (az alsó szinten) 89 
2-8 LE irányú hívógombok (az összes többi szinten) 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 
 
3 LE gyűjtő minden szinten, + két szinten LE-FEL gyűjtő egygombos, maximum 8 

megállóig 

1-8 fülkei parancs bemenetek 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 
1 FEL irányú hívógomb (az alsó szinten) 89 
2 LE-FEL hívógomb 90 
3-8 LE irányú hívógombok (az összes többi szinten) 91, 92, 93, 94, 95, 96 
 
4 LE-FEL gyűjtő (egygombos) minden szinten, multiplex parancsbevitel, maximum 11 

megállóig  

1-11 fülkei/szint parancs bemenetek 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 
 Megjegyzés: kiegészítő „D” kapcsoló panel (MPX panel) szükséges hozzá. A fülkei parancs 

közös tápvezetéke a 141, 142. A szinti hívások közös tápvezetéke a 143, 144. 
 
5 LE gyűjtő minden szinten, egygombos, maximum 9 megállóig 

1-9 fülkei parancs bemenetek 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 
2-8  FEL irányú hívógomb 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 
 Megjegyzés: az 1 és 9. megállók szint hívógombjai közösek a fülke megfelelő gombjaival. 
 
6 LE gyűjtő minden szinten, multiplex parancsbevitel, maximum 15 megállóig 

1-15 fülkei / szint parancs bemenetek 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 
 Megjegyzés: kiegészítő „D” kapcsoló panel (MPX panel) szükséges hozzá. A fülkei parancs 

közös tápvezetéke a 141, 142. A LE szinti hívások közös tápvezetéke a 143, 144. 
 
7 APB ún. „egyparancsos”, közös szinti és fülkei gombokkal, maximum 16 megállóig  

 1-16 fülkei / szint parancs bemenetek 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 
 
8 16 megállós univerzális vezérlésként működik  

 1-16 fülkei / szint parancs bemenetek 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 
 
9 9 megállós FEL gyűjtő vezérlésként működik 

 1-9 fülkei / szint parancs bemenetek 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 
 
 

32   AKNAI JELADÓ RENDSZER  (4) 1 .. 8 
  (típuskód és bemenetek hozzárendelése)   
 
1 4 jeladós  

Leállító kapcsoló FEL irányban (STOP FEL, a pontos szintnél) 61 bemenet 
Leállító kapcsoló LE irányban (STOP LE, a pontos szintnél) 62 bemenet 
Lassú sebességre váltás FEL irányban 65 bemenet 
Lassú sebességre váltás LE irányban  66 bemenet 
 
2 2 előzóna kapcsolóval működik, és csak 1 monostabil kapcsolót alkalmaz a menethez 
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3 3 jeladós (szintkorrekció lehetséges zárt ajtókkal  (EU országokban NEM engedélyezett) 

Leállító kapcsoló FEL és LE irányban (STOP FEL és LE, a pontos szintnél) 61, 62, 64 bemenet 
Lassú sebességre váltás   65 bemenet 
 

4 3 jeladós 

Leállító kapcsoló FEL irányban (STOP FEL, a pontos szintnél) 61 bemenet 
Leállító kapcsoló LE irányban (STOP LE, a pontos szintnél) 62 bemenet 
Lassú sebességre váltás (bistabil jeladó – negált) 65 bemenet 
 
5 3 jeladós 

Leállító kapcsoló FEL és LE irányban (STOP FEL és LE, a pontos szintnél) 61 bemenet 
Leállító kapcsoló LE irányban (STOP LE, a pontos szintnél) 62 bemenet 
Lassú sebességre váltás    65 bemenet 
 
6 6 jeladós (mint az 1-es típus + „A” és „B” zóna jeladó) 

”A” zóna   61 bemenet 
„B” zóna  62 bemenet 
szintkorrekció LE  63 bemenet 
szintkorrekció FEL  64 bemenet 
Lassú sebességre váltás FEL  65 bemenet 
Lassú sebességre váltás LE  66 bemenet 
 
7 5 jeladós (mint az 4-es típus + „A” és „B” zóna jeladó) 

”A” zóna   61 bemenet 
„B” zóna  62 bemenet 
szintkorrekció LE  63 bemenet 
szintkorrekció FEL  64 bemenet 
Lassú sebességre váltás  65 bemenet 
 
8 5 jeladós (mint az 5-ös típus + „A” és „B” zóna jeladó) 

 
”A” zóna   61 bemenet 
„B” zóna  62 bemenet 
szintkorrekció LE  63 bemenet 
szintkorrekció FEL  64 bemenet 
Lassú sebességre váltás FEL  65 bemenet 
 
 

33  SZINTSZÁM   (8) 2 – 16 
Megadja a felvonó megállók számát. A paraméter csak a vezérlő panel újraindítása után lesz 
érvényes (tápfeszültség kikapcsolás, majd kis idő múlva történő bekapcsolás). 
 

34 AJTÓ NYITÁS 1-es szinten (0: nem, 1: igen) (1)  0 / 1  
 
35 AJTÓ NYITÁS 2-es szinten (0: nem, 1: igen)  (1) 0 / 1  
 
36 AJTÓ NYITÁS 3-as szinten (0: nem, 1: igen)  (1) 0 / 1  
 
37 AJTÓ NYITÁS 4-es szinten (0: nem, 1: igen) (1) 0 / 1  
 
38 AJTÓ NYITÁS 5-ös szinten (0: nem, 1: igen)  (1) 0 / 1  
 
39 AJTÓ NYITÁS 6-os szinten (0: nem, 1: igen)  (1) 0 / 1  
 
40 AJTÓ NYITÁS 7-es szinten (0: nem, 1: igen)  (1) 0 / 1  
 
41 AJTÓ NYITÁS 8-as szinten (0: nem, 1: igen) (1) 0 / 1  
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42  ÉRKEZÉS JELZŐ (jelentkező gong) KEZELÉS (1) 1, 2, 3 vagy 4 
1 Érkezés jelzés lassú sebességre váltáskor  

 A 122-es GONG kimenet lassú sebességre váltáskor aktivizálódik. Az aktivitás időtartama a 
11-es paraméterrel adható meg.  

2 Érkezés jelzés a szintben történő megálláskor 

 A 122-es GONG kimenet szintben megálláskor aktivizálódik. Az aktivitás időtartama a 11-es 
paraméterrel adható meg.  

3 Érkezés jelzés lassú sebességre váltáskor, de csak ha volt az illető szinten hívás 

 A 122-es GONG kimenet lassú sebességre váltáskor aktivizálódik, de csak akkor, ha az adott 
szinten volt hívás. Az aktivitás időtartama a 11-es paraméterrel adható meg.  

4 Érkezés jelzés szintben történő megálláskor, de csak ha volt az illető szinten hívás 

 A 122-es GONG kimenet szintben megálláskor aktivizálódik, de csak akkor, ha az adott 
szinten volt hívás. Az aktivitás időtartama a 11-es paraméterrel adható meg.  

 
 
 

43  IRÁNY JELZÉS KEZELÉS (1) 1, 2, 3 vagy 4 
 
1 Irányjelzés, ha a fülke halad, és azt követően irányfordulási időig 

 A felvonó irányjelzés (131 és 132) gyors és lassú menetben jelez, az irányjelzés megmarad 
az irányfordulási idő tartamára is. (10-es paraméterben megadható)  

 
2 Irányjelzés csak akkor, ha a fülke halad 

 A felvonó irányjelzés (131 és 132) gyors és lassú menetben jelez. 
 
3 Irányjelzés, ha a fülke lassú sebességgel halad, vagy szintben áll 

 A felvonó irányjelzés (131 és 132) a megfelelő irányú lassú menetben jelez, vagy akkor ha a 
fülke szintben áll. Ha a fülke utasítás nélkül szintben várakozik, mindkét irány kimenet (131 
és 132) egyszerre aktív.  

 
4 Irányjelzés, ha a fülke szintben áll 

 A megfelelő felvonó irány jelzés (131 és 132) akkor aktív, ha fülke szintben áll. Ha a fülke 
hívás nélkül szintben várakozik, mindkét irány kimenet (131 és 132) egyszerre aktív.  

 
 

44 TŰZESETI AJTÓKEZELÉS (nyitva 1 zárva 0) (0) 1 – 0  
Ez a paraméter határozza meg az ajtók kezelését abban az esetben, ha a TŰZESETI VEZÉRLÉS 
bemenet (307) aktív. A tűzeseti jelzés a távoli kontaktus zárásával is adható (N/O azaz záró típusú), 
nincs lehetőség a jelzőkontaktus N/C (nyitó) jellegűre történő változtatására.  

 

45 TŰZESETI VEZÉRLÉS TÍPUSA  (0) 0,1 vagy 2 
0 Normál üzem, ha a tűzeseti jelzés elmúlt 

 Ha a 307 tűzeseti jelzés bemenet aktivitása elmúlik, a felvonó vezérlés a normál üzemhez tér 
vissza.  

1 Tápfeszültség kikapcsolás szükséges, ha a tűzeseti jelzés elmúlt 

 Ha a 307 tűzeseti jelzés bemenet aktivitása elmúlik, a felvonó vezérlés teljes kikapcsolása, 
majd újra bekapcsolása szükséges ahhoz, hogy a normál üzem visszatérjen. 

3 Karbantartás üzem be-, majd kikapcsolás szükséges tűzeseti jelzés után 

 Ha a 307 tűzeseti jelzés bemenet aktivitása elmúlik, a felvonó vezérlés karbantartási 
bemenetét (69) be kell kapcsolni, majd ki kell kapcsolni, hogy a normál üzem visszatérjen. 

 
 

46 TŰZOLTÓ MENET (0 nem, 1 igen) (0) 0 - 1 
0 Tűzoltó menet nem engedélyezett 

1 Tűzoltó menet engedélyezett 

 Ha a „TŰZESET” 307 bemenete aktív, és a 73-as bemenetet (sürgősségi menet) bemenetet 
is aktivizálják, akkor ún. „tűzoltó menet” lehetséges. Ebben az üzemmódban csak a fülkei 
parancsok kerülnek végrehajtásra. Ha a tűzeseti jelzés bemenet aktivitása megszűnik, a 
felvonó a kiürítési állomásra megy.  
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47 Leállító kapcsoló (STOP JELADÓ) HIBA KEZELÉSE (1) 0 – 1 
 (0 nem, 1 igen) 
0 Ha a fülke szintbeni megállítása után a leállító kapcsoló (STOP jeladó) bemenet a 16-os 

paraméterrel megadott stabilizációs időn belül elejt, akkor a fülke gyors sebességgel tovább 
halad az irányba eső következő megállóhoz. 

1 Ha a fülke szintbeni megállítása után a leállító kapcsoló (STOP jeladó) bemenet a 16-os 

paraméterrel megadott stabilizációs időn belül elejt, akkor a fülke lassú sebességgel 
visszamegy az előző megállóhoz. 

 
 

48 AJTÓ TÍPUS    (6) 1…..8 
1 Fotocellás félautomata  (MEGJEGYZÉS: EU országokban NEM engedélyezett) 

 A fotocellát a 304 és 305 bemenetek közé kell bekötni. Az ajtó biztonsági zár retesz 
visszajelző kontaktusokat sorba kötve kell a 305 és 306 bemenetek közé kapcsolni. 

 Az RE7 jelű relé vezérli a zárnyitó mágnest. 
 
2 Kézi / félautomata – sürgősségi/elsőbbségi menet, ha a fülke üres  

 (MEGJEGYZÉS: EU országokban NEM engedélyezett) 
 A fotocellát a 304 és 305 bemenetek közé kell bekötni. Az ajtó biztonsági zár retesz 

visszajelző kontaktusokat sorba kötve kell a 305 és 306 bemenetek közé kapcsolni. 
 Az RE7 jelű relé vezérli a zárnyitó mágnest. A 73-as sürgősségi bemenetet kell aktivizálni, 

akkor, ha a fülke üres. Üres fülkénél a felvonó teljesíti a külső hívást akkor is, ha a fülkeajtó 
nincs zárva.  

 
3 Félautomata („busz ajtó”) 

 A fülkeajtó csukott állapotát visszajelző kontaktusokat a 304 és 305 bemenetek közé kell 
kötni. Az aknaajtók biztonsági zár retesz visszajelző kontaktusait sorba kötve a 305 és 306 
bemenetek közé kell kapcsolni. Az RE8 és RE7 relék vezérlik az ajtónyitást és -zárást. A 
felvonó nyitott ajtókkal várakozik a szinteken.  

 
4 Félautomata / automata 

 A fülkeajtó csukott állapotát visszajelző kontaktusokat a 304 és 305 bemenetek közé kell 
kötni. Az aknaajtók biztonsági zár retesz visszajelző kontaktusait sorba kötve a 305 és 306 
bemenetek közé kell kapcsolni. Az RE8 és RE7 relék vezérlik az ajtónyitást és – a zárást. A 
felvonó nyitott ajtókkal várakozik a szinteken.  

 
5 Automata ajtó végállás kapcsolók nélkül / félautomata ajtó 

 A fülkeajtó csukott állapotát visszajelző kontaktusokat a 304 és 305 bemenetek közé kell 
kötni. Az aknaajtók biztonsági zár retesz visszajelző kontaktusait sorba kötve a 305 és 306 
bemenetek közé kell kapcsolni. Az RE8 és RE7 relék vezérlik az ajtónyitást és – a zárást. A 
felvonó nyitott ajtókkal várakozik a szinteken. Ha a 03-as paraméterben megadott „AJTÓ 
TARTÁSI IDŐ” letelt, az RE8 ajtó nyitás relé kikapcsol.  

 
6 Automata ajtó 

 A fülkeajtó csukott állapotát visszajelző kontaktusokat a 304 és 305 bemenetek közé kell 
kötni. Az aknaajtók biztonsági zár retesz visszajelző kontaktusait sorba kötve a 305 és 306 
bemenetek közé kell kapcsolni. Az RE8 és RE7 relék vezérlik az ajtónyitást és –a zárást. A 
felvonó zárt ajtókkal várakozik a szinteken. 

 
7 Automata ajtó – nyitott ajtóval várakozó fülke (MEGJEGYZÉS: EU országokban NEM 

engedélyezett) 
 A fülkeajtó csukott állapotát visszajelző kontaktusokat a 304 és 305 bemenetek közé kell 

kötni. Az aknaajtók biztonsági zár retesz visszajelző kontaktusait sorba kötve a 305 és 306 
bemenetek közé kell kapcsolni. Az RE8 és RE7 relék vezérlik az ajtónyitást és –a zárást. A 
fülkeajtó nyitva marad, ha a fülke várakozik a szinteken. 

 
 
 
8 Automata ajtó végállás kapcsolók nélkül / félautomata ajtó 

 A fülkeajtó csukott állapotát visszajelző kontaktusokat a 304 és 305 bemenetek közé kell 
kötni. Az aknaajtók biztonsági zár retesz visszajelző kontaktusait sorba kötve a 305 és 306 
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bemenetek közé kell kapcsolni. Az RE8 és RE7 relék vezérlik az ajtónyitást és –a zárást. A 
felvonó zárt ajtókkal várakozik a szinteken. 

 
 

49 AJTÓ ELŐRENYITÁS (0) 1, 2 vagy 3 
 
0 ajtó előrenyitás tiltott (ajtónyitás csak a szintbeérkezés után lehet)  

1 (fejlesztéshez fenntartva)  

2 ajtó előrenyitás lehetséges, ha a szintkorrekció jeladók, és az „A” és „B” zóna jeladók is 
aktívak, akkor lassú sebességgel a szinthez közelítve az ajtó előrenyitás aktivizálódik. Ehhez 
az alábbi feltételek szükségesek:  

 FEL menetben aktív: 
 63 szintkorrekció LE 
 61 „A” zóna 
 62 „B” zóna 

 LE menetben aktív: 
 64 szintkorrekció FEL 
 61 „A” zóna 
 62 „B” zóna 
 
 

50 KARBANTARTÁSI SEBESSÉG (lassú 1 gyors 2) (1) 1 vagy 2  
 
 

51 1-es PARKOLÁSI SZINT (0) 1… szintszám 
Az 1-es parkolási szint kijelölése. Ha értéke 0, az 1-es parkolási szint nem engedélyezett. Az 1-es 
parkolási szintre akkor megy a felvonó, ha a 08-as paraméterben megadott parkolási idő, hívás vagy 
parancs nélkül eltelt. 
 
 

52 2-es PARKOLÁSI SZINT (0) 1… szintszám 
A 2-es parkolási szint kijelölése. Ha értéke 0, a 2-es parkolási szint nem engedélyezett. A 2-es 
parkolási szintre akkor megy a felvonó, ha a 09-es paraméterben megadott parkolási idő, hívás vagy 
parancs nélkül eltelt. 

 

53 TŰZESETI ÁLLOMÁS (1) 1… szintszám 
A paraméter a tűzeseti szintet határozza meg. A felvonó a tűzeseti szintre megy akkor, ha a 307 
tűzeseti bemenet aktivizálódik.  
 
 

54 POZÍCIÓ JELZŐ TÍPUSA  (0) 0 .. 6  
 
54=0 Szintenként egy kimenet helyzetjelzéshez („lineárisl” típus) 

Ebben az esetben az egyes szintekhez tartozó helyzetjelző kimenetek az alábbiak: 
 
1-es szint kimenet 101  
2-es szint kimenet 102 
3-as szint kimenet 103 
4-es szint kimenet 104 
5-ös szint kimenet 105 
6-os szint kimenet 106 
7-es szint kimenet 107 
8-as szint kimenet 108 
 
54=1 Négy kimenetes, binárisan kódolt helyzetjelzés (súlyok: A=1, B=2, C=4, D=8) 

Ebben az esetben a kódolt helyzetjelző kimenetek az alábbiak: 
 
A kimenet   101 
B kimenet   102 
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C kimenet  103 
D kimenet  104 
 
Kódhozzárendelési kombinációk (1 jelenti az aktív kimenetet):  
 

Szint  
 

A B C D 

1 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 

3 0 1 0 0 

4 1 1 0 0 

5 0 0 1 0 

6 1 0 1 0 

7 0 1 1 0 

8 1 1 1 0 

9 0 0 0 1 

10 1 0 0 1 

11 0 1 0 1 

12 1 1 0 0 

13 0 0 1 1 

14 1 0 1 1 

15 0 1 1 1 

16 1 1 1 1 

 
54=2 Öt kimenetes, binárisan kódolt helyzetjelzés (súlyok: A=1, B=2, C=4, D=8, E=16) 

Ebben az esetben a kódolt helyzetjelző kimenetek az alábbiak: 
 
A kimenet   101 
B kimenet   102 
C kimenet  103 
D kimenet  104 
E kimenet   105 
 
Kódhozzárendelési kombinációk (1 jelenti az aktív kimenetet):  
 
 
 
 

Szint: 
 

A B C D E 

1 1 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 

3 1 1 0 0 0 

4 0 0 1 0 0 

5 1 0 1 0 0 

6 0 1 1 0 0 

7 1 1 1 0 0 

8 0 0 0 1 0 

9 1 0 0 1 0 

10 0 1 0 1 0 

11 1 1 0 1 0 

12 0 0 1 1 0 

13 1 0 1 1 0 

14 0 1 1 1 0 

15 1 1 1 1 0 

16 0 0 0 0 1 



Üzembehelyezési kézikönyv.  HCA_SEC_ D típusú felvonóvezérlő      SCHINDLER HUNGÁRIA                                  60987-88  

    V1.0 291 801 100 66 

54=3 Hétszegmenses kimeneti vezérlés (A jelzés -2 kijelzéssel kezdődik) 

 

 Szegmensek Kijelzés 

Szint 1=a 2=b 3=c 4=d 5=e 6=f 7=g 8=-  

1 1 1  1 1  1 1 -2 

2  1 1     1 -1 

3 1 1 1 1 1 1   0 

4  1 1      1 

5 1 1  1 1  1  2 

6 1 1 1 1   1  3 

7  1 1   1 1  4 

8 1  1 1  1 1  5 

9 1  1 1 1 1 1  6 

10 1 1 1      7 

11 1 1 1 1 1 1 1  8 

12 1 1 1 1  1 1  9 

13          

14          

15          

16          
 

 

54=4 Hétszegmenses kimeneti vezérlés (A jelzés -1 kijelzéssel kezdődik) 

 

 
 Szegmensek Kijelzés 

Szint 1=a 2=b 3=c 4=d 5=e 6=f 7=g 8=-  

1  1 1     1 -1 

2 1 1 1 1 1 1   0 

3  1 1      1 

4 1 1  1 1  1  2 

5 1 1 1 1   1  3 

6  1 1   1 1  4 

7 1  1 1  1 1  5 

8 1  1 1 1 1 1  6 

9 1 1 1      7 

10 1 1 1 1 1 1 1  8 

11 1 1 1 1  1 1  9 

12          

13          

14          

15          

16          
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54=5 Hétszegmenses kimeneti vezérlés (A jelzés 0 kijelzéssel kezdődik) 

 

 Szegmensek Kijelzés 

Szint 1=a 2=b 3=c 4=d 5=e 6=f 7=g 8=-  

1 1 1 1 1 1 1   0 

2  1 1      1 

3 1 1  1 1  1  2 

4 1 1 1 1   1  3 

5  1 1   1 1  4 

6 1  1 1  1 1  5 

7 1  1 1 1 1 1  6 

8 1 1 1      7 

9 1 1 1 1 1 1 1  8 

10 1 1 1 1  1 1  9 

11 1 1 1 1 1 1  1 10 

12  1 1     1 11 

13 1 1  1 1  1 1 12 

14 1 1 1 1   1 1 13 

15  1 1   1 1 1 14 

16 1  1 1  1 1 1 15 

 
54=6 Hétszegmenses kimeneti vezérlés (A jelzés 1 kijelzéssel kezdődik) 

 

 Szegmensek Kijelzés 

Szint 1=a 2=b 3=c 4=d 5=e 6=f 7=g 8=-  

1  1 1      1 

2 1 1  1 1  1  2 

3 1 1 1 1   1  3 

4  1 1   1 1  4 

5 1  1 1  1 1  5 

6 1  1 1 1 1 1  6 

7 1 1 1      7 

8 1 1 1 1 1 1 1  8 

9 1 1 1 1  1 1  9 

10 1 1 1 1 1 1  1 10 

11  1 1     1 11 

12 1 1  1 1  1 1 12 

13 1 1 1 1   1 1 13 

14  1 1   1 1 1 14 

15 1  1 1  1 1 1 15 

16 1  1 1 1 1 1 1 16 
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9.2. PAGE2  BEMENETI VONALAK MEGHATÁROZÁSA 
 
 
A bemenetek a sorszámukkal azonos paraméterrel határozhatók meg, azaz hogy záró vagy nyitó 
típusú kontaktusos jeladókat képesek fogadni. 
 
Paraméter = 0  N/O jelentése: működtetéskor záró, nyugalomban nyitott érintkező 
Paraméter = 1 N/C jelentése: működtetéskor bontó, nyugalomban zárt érintkező 
 
 
61 61-es bemenet Leállító kapcsoló FEL irány ( „A” zóna)   0: NO 1: NC 
 
62 62-es bemenet Leállító kapcsoló LE irány ( „B” zóna)    0: NO 1: NC 
 
63 63-as bemenet Lassú sebességre váltás FEL – szintkorrekció FEL  0: NO 1: NC 
 
64 64-es bemenet Lassú sebességre váltás LE – szintkorrekció LE  0: NO 1: NC 
 
65 65-ös bemenet Lassú sebességre váltás FEL     0: NO 1: NC 
 
66 66-os bemenet Lassú sebességre váltás LE     0: NO 1: NC 
 
67 67-es bemenet Fülke megtelt       0: NO 1: NC 
 
68 68-as bemenet Fülke túlterhelt       0: NO 1: NC 
 
69 69-es bemenet Karbantartási üzem       0: NO 1: NC 
 
70 70-es bemenet Karbantartási menet FEL     0: NO 1: NC 
 
71 71-es bemenet Karbantartási menet LE     0: NO 1: NC 
 
72 72-es bemenet Ajtó záró gomb       0: NO 1: NC 
 
73 73-as bemenet Sürgősségi menet (Tűzoltó kapcsoló, mozgópadló)  0: NO 1: NC 
 
74 74-es bemenet Ajtó fotocella       0: NO 1: NC 
 
75 75-ös bemenet Ajtó nyitó gomb       0: NO 1: NC 
 
76 76-os bemenet Ajtó akadály (szorításgátló)      0: NO 1: NC 
 
 
 
81 81-es bemenet fülkei Parancs 1-es szintre      0: NO 1: NC 
 
82 82-es bemenet fülkei Parancs 2-es szintre      0: NO 1: NC 
 
83 83-as bemenet fülkei Parancs 3-as szintre      0: NO 1: NC 
 
84 84-es bemenet fülkei Parancs 4-es szintre      0: NO 1: NC 
 
85 85-ös bemenet fülkei Parancs 5-ös szintre      0: NO 1: NC 
 
86 86-os bemenet fülkei Parancs 6-os szintre – Hívás LE 1   0: NO 1: NC 
 
87 87-es bemenet fülkei Parancs 7-es szintre  - Hívás LE 2   0: NO 1: NC 
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88 88-as bemenet fülkei Parancs 8-as szintre - Hívás LE 3    0: NO 1: NC 
 
89 89-es bemenet Hívás 1 - Hívás LE 4       0: NO 1: NC 
 
90 90-es bemenet Hívás 2 – Hívás LE 5       0: NO 1: NC 
 
91 91-es bemenet Hívás 3 – Hívás LE 6       0: NO 1: NC 
 
92 92-es bemenet Hívás 4 – Hívás FEL 1     0: NO 1: NC 
 
93 93-as bemenet Hívás 5 – Hívás FEL 2     0: NO 1: NC 
 
94 94-es bemenet Hívás 6 – Hívás FEL 3     0: NO 1: NC 
 
95 95-es bemenet Hívás 7 – Hívás FEL 4     0: NO 1: NC 
 
96 96-es bemenet Hívás 8 – Hívás FEL 5     0: NO 1: NC 
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9.3. PAGE4  ESEMÉNYNAPLÓ (LEGUTOLSÓ ESEMÉNYEK TÁBLÁZATA) 
 
A programozó készülékkel a PAGE4 (4. memória oldalon) kiolvasható, jelen dokumentáció 62. 
oldalán leírt ún. eseménynapló a 10 legutóbbi felvonó művelet/esemény kódját tartalmazza. A 
paraméter értéke az alábbi táblázat szerinti számkódokkal azonosítja az „eseményt”: 
 
50 ajtó nyitás 
51 ajtó nyitás előfeltétel állapot *** 
52 Ajtó zárás 
53 Ajtó reteszelve 
54 Hiba ajtó zárási művelet közben 
55 Gyors menet FEL 
56 Lassú menet FEL 
57 Stabilizáció (induláskésleltetés) menet teljesítését követően  
58 Gyors menet LE 
59 Lassú menet LE 
 
60 Tűzoltó üzem 
61 Karbantartási menet 
62 Parkolási menet (menet parkolási szintre) 
63 Hívásra várakozás 
64 - 
65 36-os ponton a biztonsági vonal hiányzik 
66 Ajtó nincs reteszelve (reteszelés nem sikerült) 
67 Gyors menet limit idő elérve (ld. 67. oldal)  
68 Lassú menet limit idő elérve (ld. 67. oldal)  
69 Karbantartási menet limit idő elérve (ld. 67. oldal) 
 
70 Fülke túlterhelt 
71 Hővédelem jelzett 
72 Szintkorrekció FEL 
73 Szintkorrekció LE 
74 Hiba a felvonóvezérlő szekrény alkatrész ellenőrzésnél (308-as kapocs nincs rendben) 
75 Felvonó tartás *** 
76 Sürgősségi menet (TŰZOLTÓ kapcsoló) 
77 Ajtó fotocella jelzett 
78 - 
79 Karbantartási menet LE 
 
80 Karbantartási menet FEL 
81 Hidraulika szivattyú indítás 
82 Hiba az ajtónál 
83 Kötélcsúszás korrekció FEL 
84 Kötélcsúszás korrekció LE 
85 Tűzoltó menet *** 
86 Fülkeajtó nincs zárva 
87 Aknaajtó nincs zárva 
88 Paraméter hiba 
89 Alacsonysebességű sebességhatárolás*** 
 
90 - 
91 Hiba a szintkorrekciós menetben 
92 Ajtó szorulás hiba (szorításgátló) 
93 - 
94 Hiba a gyors sebesség határ kapcsolóknál (jeladóknál) a szélső szinteken 
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9.4. PAGE5  HIBAKÓDOK TÁBLÁZATA (lehetséges okok felsorolásával) 
 
A hibakódok táblázata a programozó készülékkel a PAGE4 (4. memória oldalon) kiolvasható. A jelen 
dokumentáció 63. oldalán leírt ún. hibanapló a legutóbbi felvonó hibák kódjait tartalmazza. A 
paraméter értéke az alábbi táblázat szerinti számkódokkal azonosítja az „eseményt”. A hibák 
kódjának megadása mellett rövid lehetséges hibaok leírást is találunk. 
 
01 Másodszori csúszás korrekció 

 A felvonó másodszor kísérelt meg sikertelenül megállás utáni un. kötélcsúszás korrekciót. 
 - mechanikus üzemi fék hiba, köteles felvonónál 

 - a köteles felvonónál a mechanikus üzemi fék működtetése-, a hidraulikus felvonónál a 
szelepkapcsolás késik  

 - a Leállító kapcsoló (STOP pontos szint) illetve a zóna mágnes túl rövid a megállóban 
 - a felvonó lassú menete túl gyors (hidraulikus- vagy VVVF hajtás esetében állítható) 
 - hiba a lassú sebességet vezérlő elemekben (felvonó gyors menetből próbál megállni) 
 
02 Első csúszás korrekció 

 A felvonó megállás után sikertelenül kísérelt meg csúszás korrekciót. Ez először nem 
sikerült, de másodszorra sikerült.  

 - mechanikus üzemi fék hiba köteles felvonónál 
- a köteles felvonónál a mechanikus üzemi fék működtetése-, hidraulikus felvonónál a 

szelepkapcsolás késik  
 - a Leállító kapcsoló (STOP pontos szint) illetve a zóna mágnes túl rövid a megállóban 
 - a felvonó lassú menete túl gyors (hidraulikus- vagy VVVF hajtás esetében állítható) 
 - hiba a lassú sebességet vezérlő elemekben (felvonó gyors menetből próbál megállni) 

 
03 Aknai jeladók hibája 

 A felvonó a legfelső- vagy legalsó szinthez téves fülkepozícióval közeledik.  
 - hibásan beállított vagy hibás Gyors sebességhatár kapcsoló (jeladó) az alsó szélső 

szinten (301 kapocs). Ennek kikapcsoltnak kell lenni, amikor a felvonó a legalsó szinten 
lassú sebességgel a lassú sebesség zónában mozog 

 - hibásan beállított vagy hibás Gyors sebességhatár kapcsoló (jeladó) a felső szélső 
szinten (302 kapocs). Ennek kikapcsoltnak kell lenni, mikor a felvonó a legfelső szinten 
lassú sebességgel a lassú sebesség zónában mozog.  

 - Gyors sebességhatár jeladók tápfeszültség hibája  
 - a bistabil Gyors sebességhatár jeladót működtető mágnes túl közel van a jeladóhoz, vagy 

a mágnes helytelen polaritással van elhelyezve – ez duplázást okozhat 
 - a 33-as paraméterben megadott szintszám nem helyes 
 
04 Hiba az ajtó előrenyitásban (nyitott ajtóval való szintbeérkezés hiba) 

 Hiba lépett fel a csak szigorú feltételekkel lehetséges ajtó előrenyitásban.  
 - a hármas bemeneti feltételek egyike hiányzott ajtó előrenyitáskor vagy nyitáskor  
  Ezek FEL menetben :  63 szintkorrekció LE,  61 „A” zóna,  62 „B” zóna jeladók 
  LE menetben :  64 szintkorrekció FEL,   61 „A” zóna,   62 „B” zóna jeladók 
 - a jeladók vagy a mágnesek hibás elhelyezése 
 - hiba a „185 típusú” biztonsági kapcsolásban, mely a nyitott ajtókkal történő 

szintbeérkezéshez szükséges 
 - a lassú sebességhez tartozó elemek hibája – a felvonó gyors sebességgel érkezik a 

szintbe és eközben próbál ajtót nyitni 
 
05 Fülkeajtó hiba 

 A fülkeajtó zárás közben hiba lépett fel. 
 - fülkeajtó érintkező hiba - ha az ajtó zárt, akkor a 304 és 305 bemeneteknek aktívnak kell 

lenni 
 - hiba az ajtómozgató motorban, vagy a vezérlő áramkörében 
 - a 4-es paraméter (ajtó zárási idő) túl rövid, az időzítés lejár, mielőtt az ajtó záródni tudna 
 - fülkeajtó érintkező tápfeszültség hiba 
 
06 (n.a.) 
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07 Aknaajtó biztonsági retesz hiba 

 A fülkeajtó zárása után hiba lépett fel az aknaajtó reteszelésénél 
 - aknaajtó biztonsági reteszérintkező hiba, ha az aknaajtó reteszelt, akkor a 304, 305 és 

306 bemeneteknek aktívnak kell lenni 
 - az 5-ös paraméter (aknaajtó biztonsági retesz idő) túl rövid, az időzítés lejár, mielőtt az 

aknaajtó reteszelődni tudna 
 - aknaajtó biztonsági reteszérintkező tápfeszültség hiba 
 
08 (n.a.) 

 
09 Hiba a Leállító (STOP pontos szint) FEL jeladónál 

 A Leállító FEL 61-es bemenetnél hiba lépett fel. 
 - hibásan elhelyezett vagy hibás jeladó illetve mágnes 

- hiba egyéb jeladóknál, Leállító (STOP pontos szint) vagy LASSÚ sebességre váltás 
jeladónál 

- bistabil jeladó esetén a mágnes túl közel van, ez duplázást okozhat 
 - jeladó tápfeszültség hiba 
 
10 Hiba a LASSÚ sebességre váltás FEL jeladónál 

 A sebességváltás LASSÚ FEL 65-es bemenetnél hiba lépett fel. 
 - hibásan elhelyezett vagy hibás jeladó vagy mágnes 

- hiba egyéb jeladóknál, Leállító (STOP pontos szint) vagy LASSÚ sebességre váltás 
jeladónál 

- bistabil jeladó esetén a mágnes túl közel van, ez duplázást okozhat 
 - jeladó tápfeszültség hiba 
 
11 Hiba a Leállító (STOP pontos szint) LE jeladónál 

 A Leállító LE 62-es bemenetnél hiba lépett fel. 
 - hibásan elhelyezett vagy hibás jeladó illetve mágnes 

- hiba egyéb jeladóknál, Leállító (STOP pontos szint) vagy LASSÚ sebességre váltás 
jeladónál 

- bistabil jeladó esetén a mágnes túl közel van, ez duplázást okozhat 
 - jeladó tápfeszültség hiba 
 
12 Hiba a LASSÚ sebességre váltás LE jeladónál 
 A sebességváltás LASSÚ LE 66-os bemenetnél hiba lépett fel. 
 - hibásan elhelyezett vagy hibás jeladó vagy mágnes 
 - hiba egyéb jeladóknál, Leállító (STOP pontos szint) vagy LASSÚ sebesség jeladónál 
 - bistabil jeladó esetén a mágnes túl közel van, ez duplázást okozhat 
 - jeladó tápfeszültség hiba 
 
13 (n.a.) 
 
14 Hiba a 308 alkatrészek ellenőrzése bemenetnél 

 A 308-as bemenet 5 másodpercnél hosszabb időre kikapcsolt, miközben a fülke szintben 
várakozott. A 308-as bemenet a kapcsolókészülékek segédérintkezőiből felépített áramutas 
logikával ellenőrzi az egyes elemek megfelelő működését. 

 - a menet végén a mágneskapcsolók vagy relék egyike nem engedett el  
  (K1, K2, K3, K4, K6, K7, K9, K31, K32, K33, R11, R12, R13, R17) 
 - „185 típusú” biztonsági kapcsolás hibája, amikor a fülke szintben állt 
 - motor túlmelegedés – a TH1 hőmérséklet ellenőrző áramkör jelzett 
 - hiba a TH1 hőmérséklet ellenőrző, vagy a fázissorrend figyelő áramkörnél 
 - hiba a vezérlőfeszültségben 
 
15 Gyors sebességű menet idő limit hiba  

 A vezérlés gyors menet idő limit hibát jelez.  
 - a gyors sebességű menet ideje meghaladta a 17-es paraméterben megadott korlátot, és 
  a felvonó nem állt meg, vagy nem váltott sebességet 
 - kötélfeszesség vagy olajnyomás hiba (csúszás, hidraulika késés) 
 - menetparancs elemek hibája (mágneskapcsoló, relé, hidraulika szelep)  
 - a 17-es paraméterben beállított időzítés túl rövid 
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16 Lassú sebességű menet idő limit hiba  
 

 A vezérlés lassú menet idő limit hibát jelez.  
 - a lassú sebességű menet ideje meghaladta a 18-as paraméterben megadott korlátot, és 
  a felvonó nem állt meg, vagy nem váltott sebességet 
 - kötélfeszesség vagy olajnyomás hiba (csúszás, hidraulika késés) 
 - menetparancs elemek hibája (mágneskapcsoló, relé, hidraulika szelep)  
 - a 18-as paraméterben beállított időzítés túl rövid 
 
17 Karbantartás menet idő limit hiba  
 

 A vezérlés karbantartás menetnél idő limit hibát jelez.  
 - a karbantartási menet időtartama meghaladta a 19-as paraméterben megadott korlátot, és 
  a felvonó nem állt meg, vagy nem váltott sebességet 
 - kötélfeszesség vagy olajnyomás hiba (csúszás, hidraulika késés) 
 - menetparancs elemek hibája (mágneskapcsoló, relé, hidraulika szelep)  
 - a 19-as paraméterben beállított időzítés túl rövid 
 
18 (n.a.) 
 
19 Paraméter hiba 
 

 A processzor a vezérlő panel memória áramkörében paraméter hibát észlelt. 
 - hiba a paraméterek helytelen beállítása, vagy elállítódása következtében 
 - a paraméterek közül egy vagy több a megadott lehetséges határon kívüli értékű 
 - vezérlő panel memória áramkör hiba 
 
MEGJEGYZÉS Ha paraméter hiba lép fel, az összes PAGE1 paramétert, az összes PAGE2 

bemeneti hozzárendelést ki kell olvasni a programozó készülékkel, ellenőrizni kell az 
adatok helyességét (a felvonónak ténylegesen megfelelnek-e, és a lehetséges 
határok közé esnek-e), majd WRITE – ÍRÁS művelettel vissza kell tölteni mindkét 
oldalt a felvon vezérlőbe. A visszatöltés után kapcsoljuk ki rövid időre a 
felvonóvezérlőt, majd kapcsoljuk be ismét.  

 
20 Gyors sebesség határ jeladók hibája 
 

 A két irányhoz gyors sebesség határ jeladók egyszerre kikapcsolt állapotban vannak.  
 - hiba a paraméterek helytelen beállítása, vagy elállítódása következtében 
 - hibásan beállított vagy hibás alsó szélső szint jeladó (301 kapocs). Ennek csak akkor kell 

kikapcsoltnak lenni, ha a felvonó a legalsó szinten lassú sebességgel a zónában mozog.  
 - hibásan beállított vagy hibás felső szélső szint jeladó (302 kapocs). Ennek csak akkor kell 

kikapcsoltnak lenni, ha a felvonó a legfelső szinten lassú sebességgel a zónában mozog. 
 - hiba a fenti jeladók tápfeszültségében 
 
21 (n.a.) 
 
22 Hiba szintkorrekciónál 

 Szintkorrekció közben a 61 vagy 62 („A” – „B” zóna) jeladók valamelyike kikapcsol 
 - hiba a paraméterek helytelen beállítása, vagy elállítódása következtében 
 - hibásan beállított vagy hibás jeladó 
 - menetparancs elemek hibája (mágneskapcsoló, relé, hidraulika szelep) 
 - a felvonó 2 percen belül több, mint 10 alkalommal hajtott végre szintkorrekciót 
 - szintkorrekcióhoz szükséges „185” típusú biztonsági áramkör hiba 
 
23 Hiba az ajtó fotocellánál  

 A 74-es bemenet több mint 1 perc időtartamra jelzett. A felvonó ezután a 74-es bemenet 
állapotától függetlenül teljesíti a parancsokat és hívásokat.  

 - 74-es bemenethez kapcsolt fotocella hibája (elállítódás, elszennyeződés, rongálás) 
 - 74-es paraméter hozzárendelési hiba (nem megfelelő NO/NC választása) 
 - 74-es bemenethez kapcsolt fotocella tápfeszültségének hibája 
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10. PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA SZÁMÍTÓGÉPPEL  
 
A felvonóvezérlőt megfelelő csatlakozó kábellel személyi számítógépről is lehet programozni. A „D” 
típusú vezérlő programozásához Microsoft Excel táblázatot használó alkalmazás szükséges. 
Általában három állományra van szükség a számítógépről történő programozáshoz:  
 
1. xxxxxx.XLS Microsoft Excel táblázat  
2. xxxxxx.DLL a számítógép soros vonalát kezelő, kapcsolatteremtő támogató DLL 
3. README.TXT a DLL állomány üzembehelyezését és a kapcsolatteremtést leíró 

szöveges fájl.  
A PC-ről a fenti programmal a kézi programozó készülékkel végezhető minden művelet elvégezhető, 
és ezen felül ún. „online” be- és kimenet monitorozás is lehetséges működő felvonónál.  
 

 
10.1. PAGE1 PARAMÉTER DEFINICIÓK  
 

Parameters     

Parameter érték  Parameter érték 

01 Ajtó nyitvatartási idő (* 1 - 60s *) 3  30 Felvonó típus (* 0-4 *) 0 

02 Ajtóidő hosszabbítás (* 1 - 60s *) 5  31 System type       (* 1-7 *) 7 

03 Ajtó tartási idő (* 1 - 60s *) 1  32 Aknai jeladó rendszer (* 1-8 *) 7 

04 Ajtó zárási idő (* 1 - 60s *) 10  33 Szintszám (* 2-6/8/16 *) 16 

05 Biztonsági retesz idő (* 1 - 20s *) 2  34 Nyitott ajtóval parkolás 1. szinten 1 

06 Ajtó zárás-nyitás késleltetés(* 0,1 - 9,9s *) 0,5  35 Nyitott ajtóval parkolás 2. szinten 1 

07 Ajtó hiba időzítés (* 1 - 10min *) 1  36 Nyitott ajtóval parkolás 3. szinten 1 

08 Parkolási idő 1 (* 1 - 60min *) 1  37 Nyitott ajtóval parkolás 4. szinten 1 

09 Parkolási idő 2 (* 1 - 60min *) 2  38 Nyitott ajtóval parkolás 5. szinten 1 

10 Irányfordítási késleltetés (* 1 - 20s *) 3  39 Nyitott ajtóval parkolás 6. szinten 1 

11 Érkezésjelző idő (* 1 - 20s *) 3  40 Nyitott ajtóval parkolás 7. szinten 1 

12 Fülkeszellőztetés idő (* 1 - 90s *) 20  41 Nyitott ajtóval parkolás 8. szinten 1 

13 Csillag-delta késleltetés (* 0 - 20s *) 1  42 Érkezésjelzés kezelés (* 1-4 *) 1 

14 Szivattyú/szelep késl. (* 0,0s - 9,9s *) 1  43 Irányjelzés kezelés (* 1-4 *) 1 

15 Kapcsoló pergésment. késl.(* 0,0 - 9,9s *) 0,5  44 Tűzeseti ajtókezelés (*0-1*) 1 

16 Induláskésleltetés (stabiliz.) (* 0 - 450s *) 1  45 Tűzeseti vezérlés típusa (*0-2*) 0 

17 Gyors menet idő limit (* 0 - 450s *) 10  46 Tűzoltó menet (*0-1*) 1 

18 Lassú menet idő limit (* 0 - 450s *) 35  47 STOP jeladó hiba kezelkés ***(* 
0-1 *) 

1 

19 Karbantartási menet idő limit (* 0 - 450s *) 5  48 Ajtó típus (* 1 - 8 *) 6 

   49 Ajtó előnyitás (* 0,1,2 *) 2 

   50 Karbantartási sebesség (* 1-2 *) 2 

   51 1-es parkolási szint (* 0-n *) 0 

   52 2-es parkolási szint (* 0-n *) 0 

   53 Tűzeseti állomás (* 1-n *) 2 

   54 Helyzetjelző típusa (* 0,2 *) 1 

     

 

A „Windows” és az „Excel” a Microsoft Inc. bejegyzett védjegye 
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10.2. PAGE2  BEMENETI VONALAK MEGHATÁROZÁSA 

 
A 9.2 fejezetben leírt módon a PAGE2 oldalon lehet a bemenetek polaritását megválasztani (jeladó 
NO (záró) = 0 vagy NC (bontó) = 1 típus. 
 
 

Bemenet típus, leírás       

Bemenet logikája (poz/neg=0/1)  érték  Input logic (pos/neg=0/1)  érték 

61 STOP FEL („A” zóna)  0  81 fülkei parancs 1-es szintre   0 

62 STOP (pontos szint) LE ( „B” zóna)  0  82 fülkei parancs 2-es szintre   0 

63 Seb.vált. FEL – szintkorrekció FEL  0  83 fülkei parancs 3-as szintre   0 

64 Seb.váltás LE – szintkorrekció LE  0  84 fülkei parancs 4-es szintre   0 

65 Sebességváltás FEL  0  85 fülkei parancs 5-ös szintre   0 

66 Sebességváltás LE  0  86 fülkei parancs 6-os szintre   0 

67 Fülke teljes terhelés  0  87 fülkei parancs 7-es szintre - 2. 
szint LE 

 0 

68 Fülke túlterhelt  0  88 fülkei parancs 8-es szintre - 3. 
szint LE  

 0 

69 Karbantartás üzem BE  0  89 bemenet 1. szint hívás – 4. 
szint LE 

 0 

70 Karbantartás menet FEL  0  90 bemenet: 2. szint hívás – 5. 
szint LE 

 0 

71 Karbantartás menet LE  0  91 bemenet: 3. szint hívás – 6. 
szint LE 

 0 

72 Ajtó zárás gomb  0  92 bemenet: 4. szint hívás – 1. 
szint FEL 

 0 

73 Sürgősségi menet (Tűzoltó kapcs.)  0  93 bemenet: 5. szint hívás – 2. 
szint FEL 

 0 

74 Ajtó fotocella  0  94 bemenet: 6. szint hívás – 3. 
szint FEL 

 0 

75 Ajtó nyitás gomb  0  95 Bemenet: 7. szint hívás – 4. 
szint FEL 

 0 

76 Ajtó akadály (szorításgátló)  0  96 Bemenet: 8. szint hívás – 5. 
szint FEL 

 0 
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10.3. PAGE3  „ONLINE” BEMENET ÉS KIMENET MONITOROZÁS 

 
A számítógépes kapcsolat többletszolgáltatása a felvonó vezérlő be- és kimeneteinek, valamint 
egyéb első állapotainak megjelenítése. Ezek rendezett táblázata a PAGE 3 oldalon olvasható ki.  
 

Be / Kimenet állapot 
        

Bemenet Áll. kimenet Áll. Bemenet Áll. Kimenet Áll. 

STOP FEL („A” zóna) 1 FEL kontaktor 0 FEL 1 0 FEL 1 0 

STOP LE ( „B” zóna) 1 LE kontaktor 1 FEL 2 0 FEL 2 0 

Szintkorrekció LE 1 GYORS 1 FEL 3 0 FEL 3 0 

Szintkorrekció FEL 1 Szivattyú delta 1 FEL 4 0 FEL 4 0 

Lassú seb. FEL 0 Szivattyú BE 1 FEL 5 0 FEL 5 0 

Lassú seb. LE 0 Fülke szellőzés 1 FEL 6 0 FEL 6 0 

Fülke teljes terhelés 0 Ajtó nyitás 0 FEL 7 0 FEL 7 0 

Fülke túlterhelt 0 Szivattyú csillag 0 FEL 8 0 FEL 8 0 

Krabantartás BE 0 Ajtó zárás 1 LE 1 0 LE 1 0 

Karbantartás FEL 0 FEL irányjelz. 1 LE 2 0 LE 2 0 

Karbantartás LE 0 LE irányjelz. 0 LE 3 0 LE 3 0 

Ajtó zárás 0 Hiba 0 LE 4 0 LE 4 0 

Sürgősségi menet 
(Tűzoltó kapcsoló) 

0 Hangjelzés (bip) 0 LE 5 0 LE 5 0 

Ajtó fotocella 0 Gong 0 LE 6 0 LE 6 0 

Ajtó nyitás gomb 0   LE 7 0 LE 7 0 

Ajtó akad. (szorításgátl.) 0   LE 8 0 LE 8 0 

Gyors LE végjeladó 1   Fülkei gomb 1 0 Fülkei kimenet 1 0 

Gyors FEL végjeladó 1   Fülkei gomb 2 1 Fülkei kimenet 2 1 

Védelmek**** 1   Fülkei gomb 3 0 Fülkei kimenet 3 0 

Aknaajtó zárás  1   Fülkei gomb 4 0 Fülkei kimenet 4 0 

Fülkeajtó zárás 1   Fülkei gomb 5 0 Fülkei kimenet 5 0 

Ajtó retesz zárás 1   Fülkei gomb 6 0 Fülkei kimenet 6 0 

Tűzeseti vezérlés 0   Fülkei gomb 7 0 Fülkei kimenet 7 0 

Alkatrész ellenőrzés 1   Fülkei gomb 8 0 Fülkei kimenet 8 0 
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10.4. PAGE4 ESEMÉNYNAPLÓ  

 
Legutóbbi események listája (maximálisan 10 esemény). Az alábbi táblázat egy mintapélda: 
 

 
 
 

 
Legkésőbbi 
esemény 

 
 

 
 
 

 
 
Legkorábbi 
esemény 

 

 
 

 

 
10.5. PAGE5 HIBAKÓDOK TÁBLÁZATA 
 
Legutóbb fellépett hibák táblázata (maximálisan 80). A kódok jelentése és részletes magyarázata 
jelen dokumentáció 9.3 és 9.4 fejezetben található. Az alábbi táblázat egy mintapélda: 
 
 
 

Hibatáblázat   

Hiba Hiba kód Állomás 

E4 számlálás 3 3 

E4 számlálás  3 1 

 ....           

            
 
 

Legutóbbi események   

Üzenet (FIFO) eseménykód Megálló 

Hívásra várakozás 63 1 

Ajtók záródnak - előfeltétel 52 1 

Ajtók nyílnak 50 1 

Hívásra várakozás 63 1 

Stabilizáció 57 1 

Lassú LE 59 16  

Gyors LE 58 16 

Ajtók záródnak 53 16 

 ....     16 
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11. „185 TÍPUSÚ” BIZTONSÁGI KAPCSOLÁS 

 
11.1 ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

A „185 típusú” áramkört a nyitott ajtóval történő fülke mozgatás biztonságos 
megoldásához fejlesztették ki.  
 

Áramköri panel:  95 x 100 mm max. 35 mm magas vezérlőszekrénybe szerelendő 
   4 db 3 mm furattal rendelkezik – távtartóval szerelendő 
 

Az alábbi felvonó műveletek hajthatók végre a biztonsági áramkörrel:  
 
   - ajtó előrenyitás (szintbeérkezés nyitott ajtókkal) 

   - FEL és LE irányú szintkorrekció nyitott ajtókkal 
 
Áramkör felépítése: - 4 db biztonsági relé, kényszermegszakítású érintkezőkkel 

   - 6 db állapotjelző LED  
   - 7 sorkapocs a felvonó vezérlőhöz való csatlakoztatásra 
 
 
 

 
 

11.1.1 ábra 
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11.2 RÉSZLETES ISMERTETÉS ÉS BEKÖTÉS 
 
A biztonsági kapcsolás felépítése az alábbi: 

 
11.2.1. ábra 

 
Az áramkör nem igényel semmilyen külön tápfeszültséget. Az áramkör összes reléje 48 VDC 
működtetésű, tápellátását a bemeneti feltételek, a jelek szolgálják.  
 
Működés magyarázata: - a felvonóvezérlő 48 VDC feszültséget ad a 4-es pontra a működés 

elindításához. Ennek a feszültségnek a működés végéig folyamatosan meg 
kell lennie 

 - „A” zóna jeladó 48 VDC-t ad a 2-es pontra 
 - „B” zóna jeladó 48 VDC-t ad az 1-es pontra 

 - ennek hatására a biztonsági kapcsolás reléi zárják a 3-as és 6-os közötti 
áramutat 

 - ha a fülke szintben áll, a felvonóvezérlő az 5. ponton 48 VDC-t észlelhet 
 - ha az 5. ponton nincs 48 VDC, a vezérlőnek nem szabad mozgást kezdeni.  
 
LED-ek magyarázata: - L1 R1-el párhuzamos (világít, ha R1 relé húz) 
 - L2 R2-el párhuzamos (világít, ha R2 relé húz) 
 - L3 R3-el párhuzamos (világít, ha R3 relé húz) 
 - L4 R4-el párhuzamos (világít, ha R4 relé húz) 
 - L5 világít, ha a biztonsági feltétel teljesül, 48 VDC van az 5. ponton 
 - L6 világít, ha a fülke zónában van (kézi fülkemozgatásnál).  
 
Kapocspontok: - 1 „B” zóna jeladót ide kell kötni 
 - 2 „A” zóna jeladót ide kell kötni 

 - 3 és 6 pontok : biztonsági kapcsok, ezek közötti áramutat zárja az áramkör, 
ha a biztonsági feltételek teljesülnek 

 - 4 a biztonsági kapcsolás működés kezdete bemeneti jel (48 VDC) 
 - 5 nyugtázás a vezérlőnek a biztonsági kapcsolás működésről (48 VDC OK) 
 - 10 negatív közös GND pont 0 VDC a reléknek 



Üzembehelyezési kézikönyv.  HCA_SEC_ D típusú felvonóvezérlő      SCHINDLER HUNGÁRIA                                  60987-88  

    V1.0 291 801 100 80 

A biztonsági kapcsolás és a „D” típusú felvonóvezérlő összekötése:  
 

 
Jelölések: 

 

A és B szintkorrekciós zóna, fülke szintben áll 
 
C maximális szintkorrekciós zóna LE irányú 
 

D maximális szintkorrekciós zóna FEL irányú 
 
E ajtóvonal áthidalási zóna  FEL irányban 

 ajtó előrenyitási zóna  FEL irányban 
 
F ajtóvonal áthidalási zóna  LE irányban 

 ajtó előrenyitási zóna  LE irányban 
 
Kimeneti pontok:   

 
5 + 48 VDC jelenik meg, ha az ajtóvonal áthidalt (E, F zóna) 
 

3 és 6 között biztonsági érintkező, ha a biztonsági vonal áthidalt 
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11.3. AZ ÜZEMBE HELYEZÉS FELÉTELEI 

 
A biztonsági kapcsolást legalább IP2X védettségű vezérlőszekrényben kell elhelyezni.  
 
A legnagyobb megengedett soros feszültség 60 VDC vagy 60 VAC.  
 
A biztonsági soros kapcsolás, melyet a 6. és 3. pontokhoz csatlakoztatunk, maximum 3 A-es 
olvadóbetéttel lehet csak biztosítva.  
 
A reléknél alkalmazott tápfeszültség (48 VDC) legfeljebb 6A-es olvadóbetéttel lehet csak biztosítva.  
 
A biztonsági kapcsolás működésének megfelelő környezeti hőmérséklettartomány: 0….55° .  
 
Ha a biztonsági kapcsolást beszereltük és üzembe helyeztük, teszt menetekkel ki kell próbálni a 
működését, mégpedig FEL és LE irányban is, minden felvonó megállóban, hogy a vezérlő panel 
ellenőrizhesse az áramkör helyes működését.  

 

 
 
JELADÓK, RELÉK ÉS ÉRINTKEZŐK ÁLLAPOTA AZ ÁRAMKÖR 

MŰKÖDÉSÉNÉL 
 

 
Magyarázat:  

 
Between landings fast speed:    állomások között, GYORS sebességnél 
Between landings slow speed:    állomások között, LASSÚ sebességnél 
Between landings slow speed zone A:  állomások között, LASSÚ sebességnél, „A” zónában 
Between landings slow speed zone A,B: állomások között, LASSÚ sebességnél, „A” és „B” 
      zónában 
In station and while relevelling:    szintben és szintkorrekció alatt 
 
OFF      Kikapcsolva (bont) 
ON      Bekapcsolva (zár) 
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11.4. LEHETSÉGES HIBÁK  

 
 A biztonsági kapcsolás működés közben elbont, vagy meg sem húz, 
 

- 2-es ponton („A” zóna jeladó bemenet) 48 VDC van, amikor a vezérlő lassú 
menetre vált, és emellett a 4-es ponton feszültség van (biztonsági kapcsolás 
start ki van adva) 

 
- 1-es ponton („B” zóna jeladó bemenet) 48 VDC van, amikor a vezérlő lassú 

menetre vált, és emellett a 4-es ponton feszültség van (biztonsági kapcsolás 

start ki van adva) 
 
- 2-es ponton („A” zóna jeladó bemenet) a jel több, mint 0,5 sec időre 

megszűnik, miközben a biztonsági kapcsolás működik (A biztonsági áramkör 
átkötés ki van adva).  

 

- 1-es ponton („B” zóna jeladó bemenet) a jel több, mint 0,5 sec időre 
megszűnik, miközben a biztonsági kapcsolás működik (A biztonsági áramkör 
átkötés ki van adva).  

 
- a 4-es ponton (biztonság kapcsolás működés start) jel akár csak egy 

pillanatra is megszűnik, miközben a biztonsági áramkör működik (A biztonsági 

áramkör átkötés ki van adva). 
 
- a 4-es ponton (biztonság kapcsolás működés start) jel akár csak egy 

pillanatra is megszűnik, miközben a 2-es ponton („A” zóna) már van jel.  
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12. KARBANTARTÁS  

 
12.1. MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS  
A vezérlő szekrényt a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell felszerelni. A vezérlő szekrény maga 
nem igényel semmilyen különösebb karbantartást. Semmiképpen nem szabad nedves eszközökkel 
tisztítani. Tisztítási művelet előtt a hálózati tápfeszültséget ki kell kapcsolni. 
 
 

12.2. SZERVIZ 
Szállítás után két héttel minden sorkapocs csavart meg kell húzni. Ezt a műveletet évente egy 
alkalommal meg kell ismételni.  

Ha a vezérlő szekrényeket több mint három évig tároltuk, a benne lévő kondenzátorok 
elöregedhettek. Ezért ajánlatos az ilyen áramköröket üzembehelyezés előtt bekötni, majd terhelés és 
működés engedélyezés nélkül 2 óra időtartamra villamosan bekapcsolni. Ezt követően a vezérlő 
szekrény minden korlátozás nélkül működtethető. 
 
 

12.3. JAVÍTÁSOK 
A vezérlő szekrényt csak szakképzett, a gyártó által minősített személy javíthatja. Ha önállóan 
javításokat végzünk a vezérlő szekrényen, akkor az alábbiakat tartsuk szem előtt: 
 
- tartalék alkatrész rendelésekor ne csak a vezérlő szekrény típusát adjuk meg, hanem a 

sorozatszámot is. Célszerű ezen felül a processzor panel sorozatszámát és abban a 
működtető program verziószámát is megadni. A panel sorszám, annak szélén olvasható, a 
program az U3 jelű alkatrész tetején lévő címkén van feltüntetve.  

 

TARTALÉK ALKATRÉSZEK 

Az alábbi alkatrészek rendelhetők a gyártónál, és cserélhetők a helyszínen: 
 
U3 28 lábú integrált áramkör memória, működtető programmal. Típusa 27C256 vagy 27C512, 

mely foglalatban van. Cserekor a régit óvatosan kihúzzuk, majd ügyelve a helyes irányra és a 
lábak egyenességére az újat behelyezzük. Kiemeléskor ügyelni kell a foglalat épségére! 

 
U9 Paramétereket tartalmazó 8 lábú integrált áramkör foglalatban, típusa 93C56. Behelyezéskor 

ügyelni kell a helyes irányra. Kiemeléskor ügyelni kell a foglalat épségére! 
 
U22 Az 1…8-as hívásvisszajelzőket meghajtó 18 lábú integrált áramkör foglalatban, típusa 

ULN2803. Behelyezéskor ügyelni kell a helyes irányra. Ha kiemeléskor segédeszközt 
használunk, ügyelni kell a foglalat épségére! 

 
U23 A 9…16-os hívásvisszajelzőket meghajtó 18 lábú integrált áramkör foglalatban, típusa 

ULN2803. Behelyezéskor ügyelni kell a helyes irányra. Ha kiemeléskor segédeszközt 
használunk, ügyelni kell a foglalat épségére! 

 
B1 12VDC tápfeszültséget előállító híd egyenirányító (Graetz egyenirányító). Típusa KBU6K, az 

áramköri panelbe beforrasztva. Kiforrasztását és cseréjét csak szakember végezheti.  
 
B2 24VDC tápfeszültséget előállító híd egyenirányító (Graetz egyenirányító). Típusa KBU6K, az 

áramköri panel szélén lévő csavarkötéses sorkapocsba van befogva. Cseréjekor ügyeljünk a 
helyes polaritásra!  

 
F1 A 12V-os tápfeszültséget biztosító 2A-es Wichmann 5x20mm (G20) olvadóbetét foglalatban. 

HELYTELEN ÉRTÉKŰ OLVADÓBETÉT A PANEL MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA ! 
 
F2 A 24V-os tápfeszültséget biztosító 3,15A-es Wichmann 5x20mm (G20) olvadóbetét 

foglalatban. HELYTELEN ÉRTÉKŰ OLVADÓBETÉT MEGHIBÁSODÁST OKOZHAT ! 
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12.3.1. ábra 

Magyarázat:  U3 programot tartalmazó integrált áramkör 
  U9 paramétereket tartalmazó integrált áramkör 
  U22 1…8 hívásvisszajelzés meghajtó áramköre 
  U23 9…16 hívásvisszajelzés meghajtó áramköre 
  B1 12V DC egyenirányító diódahíd 
  B2 24V DC egyenirányító diódahíd 
  F1 2A 12V processzor panel számára 
  F2 3,15A 24V számára 
  PRG programozó készülék / számítógép kapcsolat / duplex vezérlés aljzat 
 

 
12.4. GYÁRI SZERVIZ 
A gyártó szervizszolgáltatása, illetve a szerződéses partnereinek adatai a gyártó címén érhető el. 
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13. ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS – ZAVARVÉDELMI ELVEK 

 
13.1. ALKALMAZOTT EMC SZABVÁNYOK ÉS ELVEK 
Az Európai Unióban érvényes 89/336/EEC zavarvédelmi irányelv, valamint annak 91/263/EEC, 
92/31/EEC, 93/68/EEC és 93/97/EEC módosítása előírja, hogy a villamos berendezések 
telepítésének, mozgatásának és áthelyezésének szabadsága céljából, valamint az elektromágneses 
környezeti zavarok elfogadható értéken tartása érdekében minden ilyen berendezést úgy kell tervezni 
és kivitelezni, hogy ne okozzon zavart rádiókészülékek, egyéb telekommunikációs eszközök, 
csatlakozó kiegészítőik és a villamos energiaelosztási hálózatok üzemében. Tehát minden 
berendezésnek önállóan is kellő mértékben zavarvédettnek kell lennie, hogy a célnak megfelelően 
működhessen.  
 
A gyártó felvonó vezérlő szekrénye a „A 89/339/EEC irányelv alkalmazásának ajánlásai” 6.2.3.2. 
fejezetében meghatározott módon olyan termékek, melyek „közvetlen funkciót megvalósító 
alkatrészek, melyek nem végső felhasználó részére történő piaci értékesítésre szántak”.  
 
A gyártó álláspontja 
 
A felhasználó felelőssége, hogy a beszerzett terméket milyen céllal hasznosítja, a gyártó – a legtöbb 
előállítóhoz hasonlóan – jelen dokumentum létrehozásánál az alábbiakból indult ki:  
 
- az eszköz eladása korlátozott körű, disztribútori rendszerben valósul meg 
- sem a „CE” jelzés, sem „Declaration of Conformity” (szabványossági nyilatkozat) nem megengedett 

az EMC(elektromágneses kompatibilitás) irányelvek szerint.  
 
Jelen termék csak professzionális rendszerintegrátor által történő betervezésre és beépítésre szánt.  
 
Az EMC(elektromágneses kompatibilitás) elveinek megtartása üzembe helyezés közben az üzembe 
helyező és nem a gyártó feladata és felelőssége.  
 
A gyártó köteles az EMC(elektromágneses kompatibilitás) fenntartásának üzembe helyezés közben 
érvényes irányelveit megadni, és ez jelen dokumentációban megtörténik.  
 
A terméken szereplő „CE” jelzés és gyártói „Declaration of Conformity” (szabványossági nyilatkozat) 
csak az ún. „Low Voltage Directive” (kisfeszültségű irányelv) szempontoknak való megfelelésre 
vonatkozik.  
 
A felvonóvezérlésekre vonatkozó ipari EU szabvány zavarkibocsátás tekintetében az EN 12015, a 
zavarérzéktelenség tárgyában pedig az EN12016. Minden panel tesztelt a fenti szabványok szerinti 
különböző körülmények között.  
 
A gyártó az alábbi normatív referenciákat alkalmazza:  
 
EMC kibocsátás:   EN 55011 
    EN 55014 
 
EMC zavarérzéktelenség: EN 61000-4-2 
    EN 61000-4-3 
    EN 61000-4-4 
    EN 61000-4-11 
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13.2. VILLAMOS VEZÉRLŐSZEKRÉNY HUZALOZÁSI ELVEK 

 
Szerelőlapok, panelek és vezérlőszekrények:  

 
A szerelőlap és a vezérlőszekrény (az ajtókat is beleértve) földeléssel ellátott kell, hogy legyen. A 
földelő vezető közvetlenül az érintésvédelmi gyűjtősínre kell hogy csatlakozzon.  
 
Csatlakozó pontok festékrétegének eltávolítása 

 
Ahol villamos érintkezés szükséges, a festékréteget a szerelvényekről el kell távolítani.  
 
FIGYELEM: Az eloxált alumínium felületek fémes színűek, de erős szigetelő réteg van rajtuk! 

 
Vezérlőpanel föld csatlakozópontok 
 
A vezérlő szekrények két érintésvédelmi föld csatlakozóponttal készülnek: zöld-sárga O jelű pont, 
valamint többcsavaros földelő sín. Ezek egyikét kell az érintésvédelmi földhöz csatlakoztatni. 
 
Jelvezetékek és hálózati feszültségű főáramköri vezetékek minimális távolsága 

 
A külső kábelezésnél párhuzamosan futó automatikai jelvezetékek és a főáramköri vezetékek 
minimális távolsága 30 cm. Ha a keresztezés elkerülhetetlen, az 90 fokos szögben kell hogy 
történjen.  
 
Váltakozófeszültségű motorok vezetékének árnyékolása 

 
A váltakozófeszültségű motorokat négyeres, árnyékolt kábellel kell bekötni (három fázisvezető és 
zöld-sárga érintésvédelmi föld vezető). Lehetséges a bekötés négy külön árnyékolatlan érrel is, 
ebben az esetben mind a négy eret fém kábelcsatornában kell a vezérlő és a motor között vezetni. 
Lényeges, hogy a vezérlő földje és a motor fémháza között közvetlen összeköttetés legyen, és 
árnyékolás esetén a negyedik vezető is az árnyékoláson belül fusson. 
 
Árnyékolt kábel árnyékoló köpenyének mindkét oldali bekötése 

 
A körkörös árnyékolás megtartása érdekében az árnyékolt motor hozzávezetések árnyékolását 
(kábelt beszövő fémharisnya) mindkét oldalán földelni kell. Ez megfelelő, EMC elektromágneses 
kompatibilitásnak eleget tevő kábellel történhet, melynek mindkét végén préselt, 360 fokos körkörös 
csatlakozás van (motor felőli végen, és a vezérlőszekrény felőli végen is). Ha ilyen préselt kábelvég 
nem alakítható ki, akkor az árnyékolt kábelt be kell vezetni a vezérlőszekrény belsejébe, ott a 
lecsupaszított árnyékolást fémes „U” bilinccsel rögzíteni kell a fémes szerelőlaphoz, hogy a fémes 
érintkezés körkörösen megvalósuljon. Ugyanígy a motor felőli végen is „U” bilinccsel kell a 
lecsupaszított kábelárnyékolást rögzíteni a motor fémtestéhez. Fémes kábelcsatorna alkalmazása 
esetén ennek ahol csak lehet, körkörösen körül kell ölelni a vezérlőszekrény-motor vezeték ereket. 
 
Árnyékolás toldatvég érkivezetés kerülendő 

 
Az árnyékolt főáramköri kábelek szerelése során csak körkörös 360 fokos csatlakozókat (ún. Omega 
csatlakozó, vagy „U” fém leszorító) lehet alkalmazni. Mindenképpen kerülendő a „malacfarok” azaz az 
árnyékolás toldatvéggel történő kivezetését és összekötését, mert az ilyen megoldás több helyen is 
bizonytalan kapcsolati pontot tartalmaz.  
 
Egyenáramú motorok tápvezetékei 

 
Az egyenáramú motorok tápvezetékei nem igényelnek árnyékolást.  
 
Közvetlen összeköttetés a motor fémház és a földelő sín között  

 
Függetlenül az esetleg meglévő egyéb földeléstől (laposvas, épületszerkezeti, villámvédelmi stb.) a 
motor fémházát minden esetben megfelelő keresztmetszetű, külön zöld-sárga vezetővel össze kell 
kötni a vezérlőszekrény érintésvédelmi föld gyűjtősínjével.  
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Váltakozófeszültségű motorok kábelhossza a vezérlőszekrényen belül 

 
A vezérlőszekrénybe bejövő árnyékolt motor kábel beérkezési pontján lévő körkörös bilincses 
földeléstől számítva legfeljebb 30 cm hosszúak lehetnek az erek a csatlakozó kapcsolókészülékig. 
 
Jeladók – kód távadók kábelezése 
 
A motor forgásérzékeléshez alkalmazott kód távadó (encoder) vezetékének körkörösen árnyékoltnak 
kell lenni. A frekvenciaváltón alkalmazott csatlakozó ennek megfelelően kiképzett, az árnyékolást a 
kábelvégen lévő dugó fémházához kell kötni. A motor oldalon nem kell bekötni az árnyékolást! 
Ellenőrizzük a motor oldali kötetlenséget úgy, hogy kihúzzuk a csatlakozót a frekvenciaváltónál, és a 
dugó fémháza és a motor fémháza között szigetelést mérünk.  
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