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Általános tanácsok 

Ez az útmutató az RST-Elektronik GmbH (Oedheim, Németország) gyártmányú IMD, FRC-F és FRC-Q 
típusú frekvenciaváltók üzembe helyezéséhez szolgáltat kiegészítő információt. Ez a leírás nem helyettesíti 
a frekvenciaváltókhoz mellékelt kézikönyvet. A kézikönyvben foglalt, szereléssel, üzembe helyezéssel, 
karbantartással és üzemeltetéssel kapcsolatos biztonsági utasítások kiemelten fontosak.  

Tanácsos a frekvenciaváltók üzembe helyezése során az alábbi munkamenetet követni.  
 
Ebben az útmutatóban a hivatkozások a 9.580.130-5 (német) jelű illetve                           jelű magyar 
frekvenciaváltó dokumentációra vonatkoznak.  
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1 Kezelés 

1.1 Általános kezelési útmutató 

Az egyes üzemmódok menüstruktúrái a frekvenciaváltó dokumentáció 9. fejezetében találhatók. 

Az előlap középső két nyomógombjával lehet a menüstruktúrában oldalirányban, illetve fel-és le irányban lépni. 

Paraméter menüponton estében ugyanezekkel a gombokkal az adott érték növelhető és csökkenthető.  

A „C“ jelű gombbal megszakítható az adatbevitel, illetve egy menüszinttel feljebb (vissza) lehet lépni.  

Az „E“ jelű gombbal egy menüszinttel lejjebb (előre) lehet lépni. Ha paraméter beállításról van szó, az „E” gombbal lehet 

engedélyezni a paraméterértékek változtatását (az aktuális érték másolása, majd a másolt értékek változtatása a nyíl 

gombokkal). Ugyancsak az „E” gombbal lehet az értékmódosítás végén érvényesíteni, azaz az új értéket végleges 

paraméterként alkalmazni.  

Az értékek módosítása a paraméterterületen dinamikusan történik, azaz ha tartósan nyomjuk az egyik nyíl gombot, akkor 

az adott irányban automatikusan változik a paraméter. Nyomva tartás közben a változási sebesség nő, így nagyobb 

értékváltozások is gyorsan elérhetők.  

1.2  Speciális különleges funkciók     

Az „E“ és „C“ gombok egyidejű megnyomásával kb. 1 másodperc múlva egy különleges funkciókat tartalmazó szerviz 

menü engedélyeződik:  Erweitert_Service XC164 (Bővített_Szerviz XC164). A menü bekapcsolását „Menü aktiviert” 

(Menü aktiválva) üzenet mutatja, mely a következő kikapcsolásig érvényes. Bizonyos különleges funkciók csak ebben a 

szervizmenüben érhetők el. Ezzel kapcsolatos részletes információk a frekvenciaváltó kézikönyv 8.11 fejezetében 

találhatók. 

2 Alapbeállítások   

2.1 Vezérlési mód 

A frekvenciaváltó helyes vezérlését be kell állítani a System_Ansteuerung (Rendszer_Vezérlés) menüpontban. 

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:  

 
• Klemmen (Sorkapocs) hagyományos: egy jelbemenet tartozik egy menetparancshoz 
• DCP 01 – soros parancsprotokoll 
• DCP 03 – soros parancsprotokoll, mint DCP1-nél, de megnövelt átviteli sebességgel  
• DCP 04 – soros parancsprotokoll, mint DCP3-nál, de bővített utasításkészlettel. Nem alkalmas Open Loop  
 (nyílt hurok) üzemmódra.  
 

2.2 Kijelzett üzemi paraméter mértékegységek 

A menetdiagram egyes paramétereit két különböző mértékegység rendszerben lehet kifejezni: U/min (motor ford/perc) 

és m/s (fülke menetsebesség). Kivétel a DCP04 vezérlési mód, ennél csak m/s lehetséges.  

A mértékegység kiválasztása a System_Einheiten (Rendszer_Egységek) menüben történik. 

Alapértelmezett beállítás az U/min. Ebben a beállításban a sebességek motor fordulatszámban kifejezettek, a gyorsulási 

és lassulási szakaszok pedig idődimenziójúak. 

Példa: gyors sebesség V4 = 1350 ford/perc, lassulási szakasz B_V4 = 2500 ms 

Ha m/s a választott mértékegység, akkor a sebesség a szabvány ISO-egységben kifejezett. A gyorsulási és lassulási 

szakaszok aknai úthossz értelmezésűek. 
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Példa: gyors sebesség V4 = 1600 mm/sec, lassulási szakasz B_V4 = 1500 mm 

m/s mértékegység esetén az alábbi hajtómű adatokat kötelező megadni: 

• Hajtómű áttétel (a műszaki adatot 100-al szorozva kell beírni a menü paraméterbe) 
1. példa: csigahajtómű á = 57/2 áttétellel, a beírandó paraméter: 2850 
2. példa: „gearless” szinkron hajtómű (á = 1:1) a beírandó paraméter: 100 

• Hajótárcsa átmérő „mm” mértékegységben  
• Fülke oldali felfüggesztési arány (Aufhängung)  

Példa: 4:1 felfüggesztésnél a beírandó érték: 4 

3   Üzemmód kiválasztása 

Az RST gyártmányú FRC-F, FRC-Q és IMD típusú frekvenciaváltóknál három üzemmód lehetséges:  

• Open-Loop 4 (nyílt hurok): jeladó nélküli aszinkron motorokhoz  
• Vektor aszinkron: jeladóval ellátott aszinkron motorokhoz 
• Vektor szinkron: jeladóval ellátott permanens mágneses szinkronmotorokhoz  

 

3.1  Open-Loop 4 (nyílt hurok) üzem  

Ez az üzemmód kizárólag jeladó nélküli aszinkronmotorokhoz és legfeljebb 1,0 m/sec menetsebességű 

felvonó berendezésekhez megengedett!   

• Üzemmód kiválasztása: System_Betriebsart (Rendszer_Üzemmód) _Open Loop 4  

 
• Motoradatok megadása: Einstellen_Anlagedaten ASM (Beállítás_Berendezésadatok ASM) 

 Az adatokat a motor adattábláról kell leolvasni.  

Az aszinkron motoroknál a névleges fordulatszám adat nem lehet az üresjárati ill. szinkron fordulatszám! (pl. nem 

lehet 1500 ford/perc 4-pólusú motornál és nem lehet 1000 ford/perc 6-pólusú motornál). A szokásos értékek:  

1380… 1420 ford/perc (920… 945 ford/perc) az átkapcsolható pólusszámú (kétsebességes felvonómotor) 

motoroknál, illetve 1440… 1460 ford/perc (960… 975 ford/perc) az egysebességes, frekvenciaváltó üzemre 

tervezett motorok esetén.  

A cos phi értéket a motor adattábla értéktől függetlenül mindig 80-ra (ami cos phi = 0,8-t jelent) kell beállítani. 

• Motor bemérés (Einmessen) elvégzése NAGYON FONTOS! Ehhez az Einstellen_Open Loop 4_R1MessEn 
(Beállítás_OpenLoop4_R1MessEn) paramétert állítsuk 1-re. Ezt követően egy felvonó menettel (pl. visszaállító 
menet) indítható a motor bemérés.  A sikeres bemérés végén a motor forogni kezd, és a R1MessEn paraméter 

visszaáll 0-ra.  

 
• További lépéseket lásd a jelen leírás 4. szakaszában. 
 

3.2  Vektor aszinkron üzemmód  

Ez az üzemmód kizárólag jeladóval ellátott aszinkron motoroknál megengedett!  

• Üzemmód kiválasztása: System_Betriebsart_Vektor Asynchron (Rendszer_Üzemmód_Vektor_Aszinkr.) 
 
• Motoradatok megadása: Einstellen_Anlagedaten ASM (Beállítás_Berendezés adatok ASM) 
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Az adatokat a motor adattábláról kell leolvasni.  

Az aszinkron motoroknál a névleges fordulatszám adat nem lehet az üresjárati ill. szinkron fordulatszám! A 
szokásos értékek: 1380…1420 ford/perc (920…945 ford/perc) az átkapcsolható pólusszámú (kétsebességes 
felvonómotor) motoroknál, illetve 1440…1460 ford/perc (960…975 ford/perc) az egysebességes, frekvenciaváltó 
üzemre tervezett motorok esetén. 

 

3.3  Vektor szinkron üzemmód  

Ez az üzemmód kizárólag jeladóval ellátott, szabályozott fordulatszámú szinkron motoroknál megengedett!  

• Üzemmód kiválasztása: System_Betriebsart_Vektor Synchron (Rendszer_Üzemmód_Vektor_Szinkr.) 
 
• Motoradatok megadása: Einstellen_Anlagedaten SM (Beállítás_Berendezés adatok SM) 

 Az adatokat a motor adattábláról kell leolvasni.  
 
• A Rho-Offset értéket NEM kell megadni, hanem az ún. "Befázisolás" (Einphasung) eljárással kell megállapítani.  
 

 A "Befázisolás" (Phase-In, Einphasung) alapvetően szabadon forgó, kötélzetterhelés nélküli hajtóművel kell, hogy 

történjen a frekvenciaváltó kézikönyv 8.9 fejezetben leírtak szerint. Alternatív megoldásként lehetséges befogott 

fékkel történő befázisolás, amennyiben annak megvalósítását a felvonóvezérlő támogatja.  

3.3.1  "Befázisolás" (Phase-In) szabadon forgó hajtóművel 

• A műveletet az Erweitert_Sonderfunktionen_EinphOn (Bővitett_Különl.funkc._EinphOn) paramétert állítsuk 

"1"-be, és indítsunk visszaállító menetet.  
 
• Az automatikusan megállapított Rho-Offset érték az „E“-gomb megnyomásával érvényesíthető. 
 
• A mérés végeztével menetparanccsal ellenőrizni kell a forgásirány helyességét. Ha nem helyes, a frekvenciaváltó 

kimeneten (!) két vezetéket fel kell cserélni, és a befázisolás műveletet meg kell ismételni. 
 
• További lépéseket lásd a jelen leírás 4. szakaszában.  
 
 

3.3.2 "Befázisolás" (Phase-In) befékezett hajtóművel  

A mérés alatt nincs motornyomaték, ezért kötelezően befékezett hajtóművel kell végrehajtani. Ha ezt az üzemet a 

felvonóvezérlő nem támogatja, akkor megfelelő intézkedéssel biztosítani kell, hogy a fék zárva (befékezve) 

maradjon és a frekvenciaváltó megfelelő menetparancsot kapjon (részletes leírását lásd a frekvenciaváltó 

dokumentáció 8.9.3.1. fejezetben).  

• A műveletet az Erweitert_Sonderfunktionen_RhoMessZB (Bővitett_Különl.funkc_RhoMessZB) "1"-be 
állításával aktiváljuk. Az aktiválást követően a paraméter automatikusan "2" értékre vált.  

 
• Ha garantálható, hogy a fék nem kap vezérlést (nem old ki), akkor a megjelenő biztonsági kérdést „E“-gombbal 

nyugtázzuk.  
 
• A menetparancs beadása rendszerint visszaállító menettel történik. Megjelenik a kijelzőn az "Einphasung aktiv" 

("Befázisolás aktív") üzenet. Maga a mérés két percig is eltarthat. Ez alatt a menetparancsnak folyamatosan fenn 
kell állni a frekvenciaváltó megfelelő bemenetein. Nem szabad a folyamatot megszakítani, pl. a felvonóvezérlő 
menetidő felügyeleti áramkörének!   

  
• Ha megjelenik a kijelzőn „Fahrb. wegnehmen“ (Menetpar.lekapcsolás), akkor le kell kapcsolni minden 

menetpancsot. 
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• A megállapított Rho-Offset érték a kijelzőn leolvasható, az „E“-gombbal nyugtázható és paraméterként eltárolható. 
 
• Ezt követően ellenőrizni kell, hogy lehetséges-e menet végrehajtása? Ha a belső forgásirány hozzárendelés jó, 

akkor menetparancsra a hajtómű rendes nyomatékkal forogni kezd. Ha nem jó a hozzárendelés, akkor a hajtómű 
állva marad, és nagy áramot vesz fel, megjelenik a „Kein Anlauf“ (Nem indul) ill. „Tacho verpolt“ (Jeladó polaritás) 
hibajelzés. Ebben az esetben az Erweitert_Ein-/Ausgänge_Gebereingang (Menü_Bővített_Be-
Kimenetek_Jeladó bemenet) menüpontban át kell váltani a jeladó polaritást (normal - invertiert), és a 
befázisolás műveletet újra el kell végezni.  

 
• A "befázisolás" végeztével ellenőrizni kell még külön a hajtómű forgásirány helyességet is. Ha ez nem helyes, 

akkor a frekvenciaváltó kimenetén két vezetéket fel kell cserélni, továbbá az Erweitert_Ein-
/Ausgänge_Gebereingang (Menü_Bővített_Be-Kimenetek_Jeladó bemenet) menüpontban át kell váltani a 
jeladó polaritást (normal - invertiert) 

 
• További lépéseket lásd a jelen leírás 4. szakaszában.  
 
 

4.   Menetdiagram beállítása 

A menetdiagramot legfőként öt paraméter határozza meg: a gyors sebesség (v4), a kúszó- vagy szintbeérkezési 

sebesség (V0), gyorsítási (HL_V4) és fékezési szakasz (B_V4), illetve a villamos megállás időzítés (EH).  

 
4.1  Menetsebességek beállítása  

 Ehhez a következő menüben kell megadni adatokat: Einstellen_Geschwindigkeiten (Beállítás_Sebességek) 

V4: a gyors menethez tartozó fordulatszám, illetve sebesség 

V0: a kúszó/szintbeérkezési szakaszhoz tartozó fordulatszám illetve sebesség (rendszerint V4-nek 10%-a) 

 További közbülső sebességek és egyéb speciális üzemmódhoz (pl. karbantartási, vizsgálati vagy korrekciós menet) 

tartozó menetsebességek állnak rendelkezésre a paraméterek között. 

Vizsgálati menethez V1 hozzárendelése és beállítása ajánlott. 

Korrekciós (utánszabályozó) menethez VN a szokásos paraméter. 

 A beépített standard fordulatszám felügyelet akkor jelez, ha a V4 gyors menetsebességet (fordulatszámot) a 

hajtómű 20%-al túllépi. Ezen felül speciálisan a szinkron, hajtómű nélküli (gearless) motorokhoz beállítható egy 

további felügyeleti korlát. Ezt az Erweitert_ServiceXC164_Fehlerauslösung_ 

(Bővitett_Service_XC1645_Hibafigyelés) menüpont VMax_Synch paraméterével lehet megadni. Erősen javasolt 

itt a szinkron hajtómű névleges sebessége felett kb. 10%-al korlátot beállítani. Ezáltal egyrészt sebességtúllépés 

esetén biztosítható a dinamikus szinkronhajtómű még gyorsabb leállítása, másrészt elkerülhető hibás illesztésnél 

az "n_Max_Synchron" típusú hibaleállás. 

 
4.2  Idők / úthosszak beállítása  

 Ehhez a következő menüben kell megadni adatokat: Einstellen_Zeiten/Wege (Beállítás_Idők/Utak) 

HL_V4: nyugalmi állapotból a gyors menetsebességre történő felgyorsulás szakasza (idő/út) 

B_V4: a gyors sebességű menetből a kúszó/szintbeérkezési sebességre történő lassítási szakasz (idő/út)  

 EH: villamos megállás időzítés, azaz a kúszó sebességről a nyugalmi helyzetig (0 ford/perc) történő lassulás 

szakasza 

 

 A HL_V4 paramétert általában nem kell állítgatni. Ha a gyorsulásra illetve menetkomfortra speciális 

követelmények vannak, akkor szükséges lehet HL_V4 beállítása. 
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 A lassulási szakasz B_V4 értékét ideális esetben úgy kell beállítani, hogy kényelmesen elviselhető fékezési hatást 

követően legalább 1 sec ideig haladjon még a felvonó kúszó/szintbeérkezési sebességgel. Újabban a pontos 

szintbeérkezést a felvonóvezérlés belső időzítéseivel állítják be, és nem a frekvenciaváltó EH paraméterével, mint 

ahogy az korábban szokás volt.  

 A menetdiagram beállításának további részleteivel kapcsolatos információkat a frekvenciaváltó kézikönyvének 

8.3 fejezetében találunk. 

 
5.  Szabályozó tulajdonságok beállítása 

5.1  Áramszabályozó beállítása  

A választott üzemmódtól függően alapbeállítások érvényesek az áramszabályozóra. Ezeket csak megfontoltan, 

és az RST-Elektronik GmbH gyártóval történő egyeztetés alapján célszerű megváltoztatni. Szokásos értékek:  

• aszinkronmotor esetén: Strom_P = 15, Strom_I = 4000  
• szinkronmotor/hajtómű esetén: Strom_P = 60, Strom_I = 4000  
 

Ha a menet "nyugtalan", különösen szinkronmotor esetében, akkor először az Erweitert_Regler 

(Bővített_Szabályozó) menüben található Strom_P paramétert kell kísérletileg megnövelni.  

Ha menet közben határozottan hallható "áramzaj" lép fel, akkor a Strom_P paramétert csökkenteni kell. Ha Strom_P 

értéke túl kicsi, akkor a szabályozó követési tulajdonságai romlanak, és a fordulatszám szabályozó beállításának 

optimalizálása csak korlátozottan lehetséges. 

 
5.2  Fordulatszám szabályozó beállítása  

A fordulatszám szabályozó beállítása az Einstellen_Regler (Beállítás_Szabályozó) menüben található n_P és n_I 

paraméterekkel történik. A jó szabályozási és követési tulajdonságokhoz javasolt értékek a kiválasztott üzemmódtól 

függően az alábbiak: 

• vektor aszinkron üzemmódhoz: n_P = 50 … 100, n_I = 50 … 200  
• vektor szinkron üzemmódhoz: n_P = 100 … 300, n_I = 5 … 10  
 

Ha a fenti értékekkel, illetve azok szélső határok között történő változtatásával (mindkét szélső érték minden 

kombinációját ki kell próbálni) nem sikerül kielégítő felvonó menetkomfortot beállítani, úgy további változtatásokat 

és eltéréseket a beállításokban az RST-Elektronik GmbH gyártóval egyeztetni kell. 

 
6.  Problémás esetek megoldása  

A kijelzőn megjelenő hibajelzések és figyelmeztetések részletes leírása a frekvenciaváltó dokumentáció 14. 

fejezetében találhatók. Itt csak azokat a hibajelenségeket írjuk le, melyek az üzembe helyezésnél a leggyakrabban 

előfordulnak. 

 
6.1  Hiányzó motor mérésadat (Keine Einmessung) hiba kezelése  

Ez a jelzés akkor jelentkezik, ha „Open-Loop 4“ üzemmódban nem végeztünk motoradat bemérést. A motoradat 

bemérés menetét lásd jelen leírás 3.1 pontjánál.  
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6.2  Motoradatok rendben vannak? (Motordaten OK?) figyelmeztetés kezelése  

Az Einstellen_Anlagedaten ASM (Beállítás_Berendezés adatok ASM) menüben az adatbevitelnél nem került 

figyelembevételre a motor szlip. Legvalószínűbb hiba ok az, hogy tévesen az aszinkronmotor adott pólusszámhoz 

tartozó üresjárati, szinkron fordulatszámát írtuk be a névleges fordulatszám paraméterbe. A helyes beállítás leírása és a 

szokásos értékek a 3.2. pontban találhatók.  

6.3  „Befázisolás” (Phase-In) hiba kezelése  

A szinkronmotoroknál szükséges "befázisolás" során hiba lépett fel. A leggyakoribb hiba okok az alábbiak:  

• A szabadon forgó hajtóművel végrehajtandó "befázisolás" során a forgórészt mégiscsak fékezi valami, pl. nem nyit 
megfelelően a fék, vagy nem megfelelő a tehermentesítés (a kiemelt kötelek valahol hozzáérnek a hajtótárcsához).  

• Az áramszabályozóban lengések léptek fel. Kísérletképpen az Erweitert_Regler (Bővített_Szabályozó) menüben 
a Strom_P paramétert meg kell felezni. A sikeres befázisolás végén a Strom_P visszaállítható eredeti értékére.  

• Hibásan adtuk meg a szinkronmotor póluspárok számát. A frekvenciaváltó dokumentáció 8.11. fejezetében leírás 
olvasható a póluspárok számának megállapításával/számításával kapcsolatban. 

 

6.4  „Nem indul” (Kein Anlauf) hiba kezelése  

Ez a hiba rendszerint akkor jelentkezik, ha:  

• nem megfelelően nyit a felvonó hajtómű fék (ellenőrizni kell a teljes fékvezérlési útvonalat)   
• szoruló mechanika (pl. hajtómű sérülés)  
• motorillesztés hibás (beállítást és tanácsokat lásd jelen leírás 3.2 és 3.3 pontoknál)  
• jeladó hibás vagy rosszul van bekötve  
 

A hibás vagy rosszul bekötött jeladókat az alábbi menüben lehet ellenőrizni: Anzeigen_Geberdiagnose 

(Kijelzés_Jeladó_Diagnosztika) Helyes működésnél - a kiválasztott jeladó típustól függően - a motortengely 

egy fordulata esetén ebben a menüpontban megjelenített jelek állapota változik.  

Az Anzeigen_Geberdiagnose (Kijelzés_Jeladó_Diagnosztika) menüpontban ábrázolt jelektől jobbra látszik 

a jeladó impulzusokat számláló értéke. Az értéket az „E“-gomb megnyomásával lehet nullázni. Nullázás után a 

számlálóval lehet megállapítani az egy motortengely fordulat alatt érkező impulzusokat (jeladó imp/ford 

paraméter). 

 
6.5 Jeladó polaritás („Tacho verpolt“) hiba kezelése 

 
Ha üzembe helyezésnél ez a hibajelzés jelentkezik, akkor az alábbiakat lehet tenni:  

 
• Szinuszos és abszolút forgási jeladóknál kizárólag az Erweitert_Ein-/Ausgänge_Gebereingang 

(Bővített_Be/Kimenetek_Jeladó bemenet) menüpontban lehet korrigálni, az alapbeállítás normal -ról invertiert 
állapotba történő váltásával.   

• Inkrementális jeladóknál vagy a fenti normal -ról invertiert állapotba történő váltást alkalmazzuk, vagy a jeladó két 

jelvezetékét felcseréljük a 27.-es és 28.-as sorkapcsokon.  
 

Ha a menetirány hozzárendelés nem helyes (FEL hívás esetén LE irányba indul a fülke), akkor a frekvenciaváltó 

kimenetén két motorvezetéket fel kell cserélni, továbbá vissza kell állítani az Erweitert_Ein-/Ausgänge_Gebereingang 

(Bővített_Be/Kimenetek_Jeladó bemenet) menüpontban végzett invertálást normálra. Szinkronmotor esetén ezen 
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felül újra végre kell hajtani a "befázisolást" is (lásd jelen leírás 3.3 pontját).  

Ha a fenti javítási kísérletek ellenére továbbra is jelentkezik a Jeladó polaritás („Tacho verpolt“) hiba, akkor további 

diagnosztika érdekében fel kell venni a kapcsolatot az RST-Elektronik GmbH gyártóval. Ilyen esetekben rendszerint 

további optimalizálás szükséges a névleges fordulatszámnál, illetve a "befázisolásnál" megállapított Rho-Offset 

értékében.  

 
6.6  „n-max_Synchron“ hiba kezelése  
 

A szinkronmotoroknál beállítható VMax_Synch fordulatszám korlátot a motor túllépte. A beállítást, illetve a fordulatszám 
figyelést illetően lásd jelen leírás 4.1 pontját.  

 
6.7  Ellenirányú mozgás indulásnál hiba kezelése 

 

Az Einstellen_Zeiten/Wege (Beállítás_Idők/Utak) menüben az SF (indítás késleltetés) paramétert 100 msec-es 

lépésekben fokozatosan kb. 1000 msec-ig növelni kell.  

Ha az SF paraméter növelése nem hoz eredményt, az Einstellen_Regler (Beállítás_Szabályozó) menüben 

található Halte_I paramétert (tartási szabályozó időállandó) az alábbiak szerint csökkenteni kell:  

aszinkron motoroknál Halte_I érték: 30 … 20 msec, 

szinkronmotoroknál (gearless hajtómű) Halte_I érték: < 10 msec 

Az értéket addig szabad csökkenteni, amíg az indulásnál érzékelhető szabályozási lengés nem jelentkezik. A Halte_I 

paramétert az ehhez tartozó érték kétszeresére kell növelni ahhoz, hogy a frekvenciaváltóban elegendő mértékű 

szabályozási tartalék álljon rendelkezésre. 

Sikeres beállítás végeztével az esetleg szükségtelenül megnövelt SF paramétert az eredeti, még helyes indulást 

biztosító értékre kell visszaállítani. Ezzel javul a felvonó menetidő dinamikája, és csökkenthető a frekvenciaváltó 

teljesítmény-félvezetők igénybevétele, különösen szinkronhajtómű esetén.  

6.8  Ellenirányú mozgás megállásnál hiba kezelése  

Ha a fülke megállásakor lép fel kismértékű ellenirányú mozgás, az rendszerint hibás időzítés beállítás miatt van, vagy 

a felvonó hajtómű fék nagyon lomha (lassan fog be).  

Elsőként az Einstellen_Zeiten/Wege (Beállítás_Idők/Utak) menüben növeljük a ZS paramétert 100 msec-es 

lépésenként kb. 1000 msec értékig.  

Ha a ZS paraméter növelése nem hoz eredményt, akkor valószínűleg a felvonóvezérlésnél van probléma: túl rövidre van 

állítva a mágneskapcsoló(k) elejtés vezérlési ideje. Ez normál esetben ne legyen 2 másodpercnél rövidebb. Javasolt, 

hogy az idő legyen nagyobb, mint az alábbi frekvenciaváltó részidőzítések összege: ZB_zu + ZS + EH + INull_aus.  

A ZB_zu; ZS. EH paraméterek az Einstellen_Zeiten/Wege (Beállítás_Idők/Utak) menüben, az INull_aus pedig az 

Erweitert_ServiceXC164_Fehlerauslösung (Bővitett_Service_XC164_Gearless) szervizmenüben található. Ha a 

mértékegységek beállítása (lásd jelen leírás 2.2 pontját) az alapértelmezett  „ford/perc“ helyett „m/s“, akkor az EH 

paraméter (villamos megállás idő) értékének idődimenzióban történő kiolvasása érdekében átmenetileg állítsuk a 

mértékegységet „ford/perc“-re. 

Sikeres beállítás végeztével az esetleg szükségtelenül megnövelt ZS paramétert az eredeti értékre kell 

visszaállítani. Ezzel javul a felvonó menetidő dinamikája, és csökkenthető a frekvenciaváltó teljesítmény-

félvezetők igénybevétele, különösen szinkronhajtómű esetén.  
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6.9  Lökésszerű megállás hiba kezelése 

Ha a megállásnál, a mechanikus fék befogása után, egy határozottan észlelhető zaj hallatszik, úgy az a frekvenciaváltó 

kimeneti fokozatának kikapcsolásából (motor áram-mentesítés) származhat. Ekkor a motor-hajtóműtengelyben a torziós 

nyomaték túl gyorsan szűnik meg. Ezt a zajhatást csökkenteni lehet az Erweitert_ServiceXC164_Fehlerauslösung 

(Bővitett_Service_XC164_Gearless) szervizmenüben található INull_aus áramkikapcsolási időzítés 100 msec-es 

fokozatokban történő növelésével. Ez a paraméter az újabb szoftver verzióknál az aszinkronmotorokra is hatásos.  

6.10  Befogott fülke kiszabadítása  

Az Erweitert_Sonderfunktionen (Bővített_Különl_Funkc.) menüben lévő V1MaxRuck paraméterrel a lehető 

legnagyobb indítási nyomaték hozható létre. Ha itt „1“-et írunk be, akkor egyetlen felvonó menet idejére a maximális 

indítónyomaték valósul meg, majd az érték visszaáll 0-ra. Ha ezzel a módszerrel sem sikerül a befogott fülkét 

kiszabadítani, akkor csak gépészeti / mechanikus megoldás lehetséges. 

vége bp-rst 


