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1 – Ismertető 

Az ECO-MPU egy olyan mikroprocesszoros rendszer melyet az SMS tervezett felvonó vezérlésekhez. 

Alkalmas köteles, egy és kétsebességes, szabályozott hajtás, és hidraulikus felvonó vezérlésére, kézi vagy 
automata ajtó esetében. Az ECO-MPU A.P.B (automata nyomógombos) működésű, legfeljebb 8 megállós, 
egyoldali bejáratú liftek működtetéséhez megfelelő. 

 

2-Általános leírás  

Az ECO-MPU egy mikroprocesszorból áll, ami a rendszer irányítója, ellátja a fülke és az akna áramköreit. 

Az áramkörök a következők: 
 16-bites mikroprocesszor, integrált program memóriával  

 E
2

PROM memória tartalmazza a rendszer programozható paramétereit (pl. megállók száma, ajtó 

típusa, stb.) a hibakódokat. Paraméterek változtathatók és a hibakódok kiolvashatók az MPU 

PROGRAMMER készülék segítségével. Az adatok melyet az E
2

PROM áramszünet vagy kikapcsolás 
után is megmaradnak.  

  
Az ECO-MPU panelt 3 ~18 VAC kell ellátni, a 24 VDC az interfészhez, az egyéb áramkörökhöz és az 5 

VDC a mikroprocesszorhoz a kártya állítja elő. 

 

A kártyának 3 fázisú 18 VAC feszültségre van szüksége, ami ellenőrzi a fő áramellátás 3 fázisát. Egyébként 
lehetséges az egyfázisos működtetés 18VAC (terminálok 18R-18S), de ilyenkor a fázisellenőrzést le kell 
tiltani az MPU-programozóval, és üzembe kell helyezni egy elkülönített fázisellenőrzőt szabályzókártyán. 

 
FIGYELEM: más feszültséget kapcsolni a készülékhez tilos, a negatív 24 

VDC feszültséget (csatlakozó 0 pontja) földelni tilos!!! 

 

Az ECO-MPU kártyának a következő funkciói és összetevői vannak:  
  

 Fázis sorrend és állapot figyelés.  

 Motor PTC, melyet közvetlen a kártyába kell bekötni.  

 Biztonsági áramkör megfigyelése,  5 opto-csatoló bemeneten keresztül az így megfelel a  EN81 
HARMONISED NORMS -nak 

 9 interfész relé a vezérléshez: 

  − motor kontaktor (4 relé)  
  − ajtó motor kontaktor (1 vagy 2 fülke bejárat) (2+2 relé)  
  − zárnyitó mágnes kontaktor  
  − "Foglalt" jelzés − figyelő relé (biztonsági relé) a "szabad" érintkezői az interfész reléknek a     
  csatlakozókhoz van kivezetve.   
  
A biztonsági vonalak, szigetelése, és távolsága megfelel az EN81 HARMONISEDNORMS -nak. A 
kontaktort működtető relék érintkezői a tekercstől elektromosan elkülönítve, szigetelve. 
  

 24 db 24 V-s bemenet a jelzések a fülkétől és az aknai nyomógomboktól, , karbantartás, ajtó 
véghelyzet kapcsolók, fotocellák, stb. (nézd 3-as fejezet). Minden bemeneti áramkör védve van 
interferenciától és túlfeszültségtől.  

 8 tranzisztor kimenet(24 V 250mA) fülkejelzés szabályzásra(3.fejezet).Minden kimeneti tranzisztort PCT 
véd a a rövidrezárástól. Max 250mA! 

   

 4 tranzisztor kimenet opcionális funkciókhoz(gong,túlterhelés,fülkevilágítás,karbantartási sebesség,M1 
terminál kártyán lehet elérni lsd. 3.fejezet) A külső relék 24 VDC, maximum 50 mA, a külső relék 
tekercseit a 24, V –és a meghatározott csatlakozóra kell kötni. 1.példa mutatja a gong csatlakozását. A 
tekercsel párhuzamosan diódát, kell kötni. 
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Figyelem: Az M1-be csatlakoztatott kimeneteknekrövidre zárási védelme, tehát rossz 
csatlakoztatás károkat okozhatnak vezérlőkártyában, a programkártyában. 

 Fülkemozgás szabályozás a panelról(BEX) gomb és a két nyomógomb (UP, DOWN)fel, le    

használásával közvetlenül a kártyáról Ez működési mód letiltja a hívásokat és engedélyezi a fülkének 2 
vagy több szint megtételét (nézd fejezet 5).  

 Az összes be és kimenet állapotának jelzése LED-ek által.  

 

 A fülke pozícióját 2-digit kijelző mutatja a kártya tetején. A hibakód olvasása a DGN gomb 
átkapcsolásával és a fel, illetve le nyomógombok segítségével lehet kiolvasni. 

 
 Konnektor CN4 (9 pin) csatlakozó MPU PROGRAMMER csatlakozó, amely programozásra és 

diagnosztikára használható 
  
 
 
 
2.1-EGYÉB INFORMÁCIÓK  

A kártyán van egy egy jumper és néhány forrasztópont, azért hogy néhány funkciót könnyen lehessen 
módosítani.A teljes lista a következő:  

J1 = Mindig pozícióban 1SP1 = MPU CONSOLE-al való működesé esetén �mindig 1-es pozícióban ( 
7.fejezet )SP2 – SP3 = Tekercs relék csatlakozása (AU-AD) �lsd  3. és  4. ábra 4.fejezetben 

 

 
 
 

 

 

 

3 – KI/BE meneti jelek  

Csatlakozó 
jelzés  

Csatlakozó 
szám  Leirás M1 csatlakozó kimenet 

24  M1 – 1  24 VDC+):kimenet közös  

LC  M1 -2  Fülke világitás / szellőző motor 

MS  M1 -3  Közepes sebesség( szabályzott hajtás) 

OCO  M1 -4  Fülke túlterhelt jelzés 

GONG  M1 -5  Gong jelzés 

HSD  M1 – 6  Gyors sebesség átkapcsoló relé(egysebességesnél nem használjuk) 

HSU  M1 – 7  

AUP  M1 – 8  Irány relék lent,fent gőgős megszakitáshoz 

ADP  M1 – 9  

 
Csatlakozó 

jelzés 
Csatlakozó 

szám Leirás M2 csatlakozó bemenet 

EC  M2 -1  Minimál terhelés 

PE  M2 -2  Fotocella 

TDC  M2 -3  Kontaktor elengedés ellenőrzés 

OCI  M2 -4  Fülke túlterhelt 

ROP  M2 -5  Nem használjuk 

EA1  M2 -6  Külső csatlakozás Pl szabályzó ellenőrzés (Ha nincs rövidre kell zárni) 

EA2  M2  -7  Külső csatlakozás pl olajhömérséklet figyelés ( ha nincs rövidre kell zárni) 
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THM1  M2 -8  
Termisztor 

THM2  M2 -9  

 
Csatlakozó 

jelzés 

Csatlakozó 

szám Leírás M3 csatlakozó bemenet 

24  M3 -1  24VDC (+):   

DOL1  M3 -2  HAN 

DCL1  M3 -3  HAZ 

URI  M3 -4  Karbantartás fel NKF 

DRI  M3 -5  Karbantartás le NKL 

ULS  M3 -6  Biztonsági átkapcsoló fent 

DLS  M3 -7  Biztonsági átkapcsoló lent 

USS  M3 -8  PMF fel stop ( lefelé számoló) reed 

DSS  M3 -9  PML le stop ( felfelé számoló reed) 

 
Csatlakozó 

jelzés 

Csatlakozó 

szám Leírás M4 csatlakozó 

24  M4 -1  24VDC  (+):   

R0  M4 -2  Parancs és jelzése 0 

R1  M4 -3  Parancs és jelzése 1 

R2  M4 -4  Parancs és jelzése 

R3  M4 -5  Parancs és jelzése 3 

R4  M4 -6  Parancs és jelzése 4 

R5  M4 -7  Parancs és jelzése 5 

R6  M4 -8  Parancs és jelzése 6 

R7  M4 -9  Parancs és jelzése 7 

 
Csatlakozó 

jelzése 

Csatlakozó 

száma Leírás M5 csatlakozó 

SC1  M5 -1  
OPTO-csatoló bemenet első lekérdezési pont (feszültség fígyelő kismegszakitó után  

SC1C  M5 -2  Test bemenet 

SEX  M5 -3  
OPTO-csatoló bemenet lekérdezési pont végálláskapcsoló után 

SEXC  M5 -4  Test bemenet 

SC2  M5 -5  

OPTO-csatoló bemenet lekérdezési pont(sebhat,karbantartás) 

SC2C  M6 -1  Test bemenet 

SC3  M6 -2  

OPTO-csatoló bemenet (ajtó érintkező) 

SC3C  M6 -3  Test bemenet 

SC4  M6 -4  
Opto-csatoló bemenet (fülkeajtó és biztonságizár után) 

SC4C  M6 -5  Test bemenet 

 
Csatlakozó 

jelzés 

Csatlakozó 

szám Leírás M6 csatlakozó 

18R  M7 -1  

Panel táp 18VAC 3-phase trafóról 18VAC  18R – 18S  18S  M7 -2  

18T  M7 -3  

0  M7 – 4  
24VDC kmenet  

24  M7 – 5  

RC  M7 – 6  

Főkontaktor ellenőrzés 

 M7 – 7  Not connected  

OS2  M7 – 8  
Biztonsági relé, 

OS1  M7 -9  

 
Csatlakozó 

jelzés 

Csatlakozó 

szám 
Leírás M8 csatlakozó 

CA  M8 -1  Közös az irányokhoz 
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AD  M8 -2  Leírány 

AU  M8 -3  Felirány 

 M8 -4  Not connected  

CS  M8 -5  Közös a sebesség kontaktorhoz 

HS  M8 -6  Gyors sebesség 

LS  M8 -7  Lassú sebesség 

 M8 -8  Not connected  

CD  M8 -9  Ajtó és zárnyító közös 

DO  M8 -10  Ajtó nyít (RAN 

DC  M8 -11  Ajtó zár (RAZ) 

CAM  M8 -12  Zárnyító  

 
Csatlakozó 

jelzés 
Csatlakozó 

szám 
Leírás M9 csatlakozó 

 
CRE  M9 -1  

Hívó közös 
ECC  M9 -2  

ECL  M9 -3  Foglalt jelzés 

+S  M9 -4  Digit közös  

S7  M9 -5  Szint jelzés  7 

S6  M9 -6  Szint jelzés 6 

S5  M9 -7   Szint jelzés 5  

S4  M9 -8  Szint jelzés  4 

S3  M9 -9  Szint jelzés  3 

S2  M9 -10  Szint jelzés  2 

S1  M9 -11  Szint jelzés  1 

S0  M9 -12  Szint jelzés  0 

 
Az ECO-MPU képes az elektronikus szintválasztót és a liftet különböző módokban üzemeltetni:normál 
működés,vizsgálati működés, karbantartási működés. 

4-MŰKÖDÉS 
 
4.1 ELEKTRONIKUS SZINTVÁLASZTÁS 

  
Erre a célra a vezérlés  2 db reed érzékelőt használ amelyek a fülkén vannak elhelyezve és meghatározzák 
a fülke pozícióját működés közben (PMFés PML).Ezek a USS és a DSS bemenethez csatlakoznak. Az 
elektronika felfelé számol egyet ha a PML (DSS) kapcsol félirányú menet közben és PMF kapcsolásra a 
beindul a lassú menet. 

Ha mindkét kapcsoló nyitva van akkor a fülke megáll ha előtte megtörtént a lassítás. Ellenkező irányban 
fordítva működik .A fülke minden alkalommal a HL (ULS) HF (DLS) hatására belassít ha eléri a legalsó vagy 
a legfelső szintet és ha előtte pozíció vesztés történt akkor a pozíció felvétel megtörténik.  

A HL és a HF bontó kapcsolónak kell lenni. 

A ha fülke elveszti pozícióját  akkor azt felvenni a legalsó vagy a legfelső szintre megy . Pozíció vesztés az 
alábbi esetekben történik: Bekapcsolás esetén, ,vagy amikor a normál működés újra kezdődik (hiba, 
karbantartás stb) 

 Ha a fülke a lassító zónán kívül van ( nincs a görgős megbontva) akkor nagy sebességgel elindul le irányba 
és lassít ha a GL –t megbont és a szintben megáll a PML és a PMF együttes kapcsolására.  

Ha a fülke lassító zónában van ( a görgős bontva ) akkor lassú sebességgel  elindul a pontos szint irányába 
és PML és a PMF kapcsolására megáll. 

Ha  a normál üzem feltételei nem adottak akkor az elektronika 5.esetben próbálkozik, majd hiba üzenettel 
leáll  
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X1 = FEL lassítás X2 = FEL megáll  
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Fig. 3  Y1 = LE lassítás  Y2 = LE    megáll  

 Z1 – Z2 = ajtózóna  
 
 A fülke az alsó lassító zónán kívül van: egysebességesnél  elindul lefelé nagy 

sebességgel, és megáll, amikor a GL görgős kapcsolót eléri. Kétsebességesnél  GL-nél 
lelassít PML és PMF-nél megáll. 
 A fülke az alsó lassító zónán belül van, de nem egy meghatározott szinten:egy-  

vagy kétsebességesnél elindul felfelé  nagy sebességgel és megáll, ha a PML kapcsolót 
eléri(egysebességesnél), vagy lelassít, ha eléri a PML kapcsolót és megáll, ha eléri a 
PMF kapcsolót(kétsebeeségnél).Hidraulikus vagy sebességszabályozós lifteknél(ACVV 

vagy VVVF) elindul lefelé alacsony sebességgel, és megáll ,a legalsó szinten,amikor A 
PML és a PMF kapcsolót eléri. 
  

  
  
4.2-NORMÁL MŰKÖDÉS 

Egyparancsos (APB) .  

4.3-KARBANTARTÁSI VEZÉRLÉS  
 

A karbantartási vezérlés esetében a fülkét a fülkei elosztón kiépített karbantartási 
vezérlővel működtetjük. A karbantartási kapcsoló (PK) bekapcsolásával a vezérlés 
szabályozza  a nyomógombok segítségével a felvonó működését. Lehetséges egy olyan 

kiépítés is amikor nyomógomb segítségével az automata ajtókat nyitni lehet karbantartási 
üzemben. A karbantartási sebességet lehet programozni gyors, és lassú sebességre.( 
MPU programozóval ) Ha magas sebességű karbantartás van aktiválva akkor a fülke 
lassú sebességgel indul majd(3 s) átkapcsol gyors sebességre.  

4.4-VIZSGÁLATI VEZÉRLÉS  

 
A vizsgálati vezérlést a szerelő a vezérlő kártyán közvetlenül kapcsolja (BEX) kapcsoló 
bekapcsolásával. BEX bekapcsolása esetén (ON) a normál parancsok és hívások le 
vannak tiltva. 

A le (DOWN) és a (UP)  fel nyomógombokkal  a fülke vezérelhető. 

Ha menetközben kapcsoljuk vizsgálati üzemet akkor a fülke befejezi az előzőleg beadott 
utasításokat majd ezután lehetséges a vizsgálati üzemmód. Abban az esetben ha 
valamelyik nyomógombot nyomva tartjuk akkor gyors sebességgel halad a fülke, ha 

elengedjük a legközelebbi lassító zónánál belassít és a szinten megáll. Ha a mentiránnyal 
ellenkező gombbot nyomjuk meg akkor a fülke azonnal megáll.  
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Fig.4: Csatlakozások AUP, ADP, HSU, HSD és forrasztási pontok SP1 és SP3  2-
sebességeshez, sebességszabályzós vagy hidraulikus meghajtáshoz .  

 

5 – IDŐZÍTÉSEK  

A felvonó optimális működéséhez számos időzítő szükséges ezek közül néhány 
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működési szekvenseket szabályoznak, míg mások védelmi funkciókat látnak el vagyis 
megfigyelik és érzékelik  a hibákat amik sikeres működést akadályozzák. Néhányat MPU 
programozóval lehet állítani míg mások már eleve be vannak állítva a processor belső 
memóriájába.  

 

 

 

5.1 – Időzítések 

KÓD  Leírás IDŐ  TÍPUS  

TC  

 
 
Indulás késeltetés egyparancsos vezérlésnél 
 

0 ÷ 20 
sec  

PROGR  

TO  Foglalt késleltetés, kizár egyéb hívásokat  
1 ÷ 60 
sec  

PROGR  

TS  Megállás késleltetés , reed kapcsoló késleltetése 
0.0 ÷ 2.0 
sec  

PROGR  

TRPR  

 
 
Zárnyitó elejtése a kontaktorok kiejtése után  pl egysebességes esetében. 0.0 ÷ 2.0 

sec  
PROGR  

TAP  

 
 
Ajtó nyitás késleltetés 

0.0 ÷ 2.0 
sec  

PROGR  

TG  Gong késleltetés , gong késleltetés 
0.1 ÷ 3.0 
sec  

PROGR  

TFL  
Fülke szellőző, és fülke világítás időz sebességesnél nem csatlakoztassa – .A kimenet 
szabályozza , a foglalt jelzés utáni időt  

1 ÷ 255 
sec  

PROGR  

TAR  Automata visszatérési idő 
1 ÷ 15 
min  

PROGR  

TOC  
Contactor nyitás szabályozása (típus ACVV or VVVF)a motor megállása után enged 
kontaktort működtetni. 

0.0 ÷ 2.0 
sec  

PROGR  

TES  Vészműködés módban (ugyan az mint a TS) 
0.0 ÷ 2.0 
sec  

PROGR  
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5.2 – VÉDELMI IDŐZÍTÉSEK 

 

KÓD  Leírás  IDŐ  TÍPUS  

TDO  
Ajtó nyitás időzítése a ha beállított időn belül az ajtó nyitás nem megy végbe akkor az 
ajtó motor vezérlését letiltja 

1 ÷ 60 
sec  

PROG  

TDC  

 
Ajtó zárás időzítése. Ha az ajtó zárás a beállított idő alatt nem történik meg akkor 
egyparancsosnál a hívás és a parancs törölve, gyűjtősnél  a ajtózárást 5 alkalommal 
próbálja majd a vezérlés leáll.  

1 ÷ 60 
sec  

PROG  

THS  
Menetidő védelem gyors sebességben. A számláló minden megállásnál lenullázódik, 
ami biztosítja, hogy a beprogramozott idő nem függ a lift menetidejétől. 

1 ÷ 45 
sec  

PROG  

TLS  Menetidő védelem lassú sebességben. Hidraulikus lift szintkorrekciójakor is aktív. 
1 ÷ 45 
sec  

PROG  

TRO  Vész működés menetidő védelme  ha bemenet (ROP) aktív. (nem használjuk) 
2 ÷ 15 
min  

PROG  

TPE   Fotocella működése utáni blokkoló idő 20 sec  SET  

TRC  
Kontaktor nyitás kontrol RC bemenet (hajtás contactors) nem nyit 2 másodperc után a 
kimeneteket leállítja AU / AD). 

2 sec  SET  

TCB  
Fülkeajtó zárási idő ,míg a biztonsági zár kontaktus, megjön  SC3 bemenet  a DCL1 és 
a DCL2 nem aktív), SC4  bemenetnek 2 seconds alatt megkell jönni.. 

2 sec  SET  

TAC  Kontaktor zárási idő .  2 sec  SET  

TSM  Indítás szabályozás  
5 sec 8 
sec  

SET  

 
Védelmi időzítés esetén hibakód jelenik meg.  
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6 – HIBAKÓDOK 

 

  DGN CODE 
LED  

ALARM MESSAGE  DESCRIPTION  S7÷S0  

  S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0  

Fázis sorrend és fázis hiány jelzés 
A hibaüzenetkor a felvonó megáll. A hiba 
megszűnésekor a felvonó pozíciót vesz fel . Az 
előfordulást 31-ig számolja 

0 0 0 0 0 0 0 1  

Tápfesz. Hiány A hibaüzenetkor a felvonó megáll. A hiba 
megszűnésekor a felvonó pozíciót vesz fel . Az 
előfordulást 31-ig számolja 

--- 

Szabályzó letilt 1 
A hibaüzenetkor a felvonó megáll. A hiba 
megszűnésekor a felvonó pozíciót vesz fel . Az 

előfordulást 31-ig számolja 

--- 

Gyors sebesség menetidő túllépés 
Lassú sebesség menetidő túllépés 
hidraulikus szintkorrekciós idő lejárt 
contactor nyitás hiba  

Végállás kapcsoló  hiba 

Ez a hiba üzenet . Nem állítja le a működést a lift 
újból normál üzem behelyezése csak a kézi 
resettel lehetséges a kártyán a bex kapcsoló be és 
kikapcsolásával szükséges.   

 
0 0 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 1 1  
 
0 0 0 0 1 1 1 0  

Ajtó zárási idő lejárt 
Ajtó nyitási idő lejárt 

A pmf és a pml téveszt 
Tdc bemenet hibás hiba a ( acvv 
szabályzónál) 
Fotocella blokkol 20 seconds után újra 
indul 

 

A hiba nem állítja le a működést. A hibák számát 
31-ig számolja a hiba előfordulását (szint száma ) 
tárolja a memóriába  

0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
 
0 0 0 0 1 0 0 0 
 
--- 

Biztonsági zár hiba 
Ajtóérintkező hiba 
 
Kontaktor zárási hiba  

 

A hiba nem állitja le a működést. A hibák számát 
számolja 31-ig). A hiba előfordulását (szint száma 
) tárolja a memóriába 

 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0  
  

Thermistor hiba  

A hiba nem állija le a működést, a menetet 
befejezi ( mpu programmer –rel állítható) normál 

üzemre kapcsol ha a motor lehűlt a kézi reset a  
bex kapcsolóval történik 
A hiba számát számolja 31-ig és a memóriában 
tárolja. 

0 0 0 0 1 1 1 1  
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Külső hiba  2 When normal operating conditions are achieved 
the elevator returns to service automatically 
without running a reset cycle.  

--- 

Reset cycle failure  

This alarm signal indicates that the elevator cannot 
enter service because the reset cycle will not 

terminate successfully. To try again, it’s necessary 
to switch the power supply off and then on. The 
number of alarm events is counted (up to 31).  

-------- 

DGN KÓD mutatja hogy melyik LED-et kell figyelembe venni . 0=a LED nem világít 1= a LED világít 

Hidraulikus lift esetén fontos megjegyezni, hogy az automatikus visszatérés a legalsó szintre 15 percig aktív 
marad.  

 

 

 

 

 
 

11.1 -HYDRAULIC SYSTEM SWITCHES  

Elektromos rendszerekhez képest, a hidraulikus rendszerekben van egy reed kapcsoló ami szabályozza a 
szintkorrekciót egy biztonásgi áramkörrel.(RZS).A kapcsoló típusa N.O. (szinten zárva).  

USS               DSS                    ULS                  DLS                 RZS  
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X1 = UP deceleration  X2 = UP stop  
Y1 = DOWN deceleration  Y2 = DOWN stop  

Z1 – Z2 = door zone   
W1 – W2 = re-levelling zone   

Fig. 6  
 

 
 

 

 

 

 


