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Álltalános panelrajz: Nem a helyszini bekötésekkel!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multifunkciós nyomógombok és kijelző 
 
 
 
Gomb funkciók 

Érték csökkentse 

Érték növelés 

Belépés/ jóváhagyás 

Kilépés/ 3sec nyomás blokkolás hiba reset 

8A. SZENZOROK 

ID, ha ID bekapcsolva; 
IS, ha IS bekapcsolva; 
RS, ha RS bekapcsolva; 
RD, ha RD bekapcsolva; 
R* ha RD és RS bekapcsolva; 
IZ, ha IZ bekapcsolva és RS 
és RD kikapcsolva 

. Dátum 

Szenzoros  
pozicionálás 

9 . Parancsok 
D Le irányú relé húz.  
S Fel irányú relé húz. 
G Gyors relé húz 
P Lassú relé húz; 
O Foglalt aktív 

4. microSD-CARD 

5. következő STOP 
2.. idő 

3. STÁTUSZ 

12, RENDSZER DIAGNOSZTIKA/ 
NYITOTT BIZTONSÁGI 
ÉRINTKEZŐK  

6. aktuális irány    

7. Aktuális szint 

•9. 

COMMANDS 

D if the relay D is ON; 

S if the relay S is ON; 

G if the relay G is ON; 

P if the relay P is ON; 

O if the relay OC is ON. 

16.ENCODER pozició 

17. Aktuális sebesség 

 

 

10. Aktuális művelet 

11. Utolsó hiba 

13. A-B-C Ajtó státusz 

14. Beírt szériaszám 
15. FIRMWARE VERSION 

Encoderes pozicionálás 

8B.Szenzorok 

S ha RS (GF) aktív. 
D ha RD (GL) aktív . 
* ha RS és RD együtt aktív. 
Z ha IZ (ajtózóna) aktív. 



 

Kijelző megjelenítések magyarázata: 

 

 
Pozíció 
 

Szöveg Leírás 

1.Dátum GG/MM/AA   

2. Idő hh/mm 
 

3.Státusz BSY Lift Foglalt 

3. Státusz EMG Vészüzem 

3. Státusz INS Karbantartás üzem 

3. Státusz MNG Építési üzemmód 

3. Státusz OOS Üzemen kívül (blocking alarm) 

3. Státusz PHS Hibás pozíció, szintkeresés 

3. Státusz RDY Lift alapon /utasítást vár 

3. Státusz SBY Készenlét 

3. Státusz STA Indítás (Panel bekapcsolás) 

3. Státusz STP Lift megállt, várakozás a tovább haladási feltételekre. 

3. Státusz UT UCMP teszt engedélyezve 

4.MICROSD CARD s "s": Micro-SD card üzemben 

5.Következő STOP XX Következő megálló száma 

6. Aktuális irány ↓/↑/- Le/Fel vagy - Áll 

7. Aktuális szint XX Aktuális szint száma 

8A. Szenzorok 
(Reed-es pozicionálásnál) 

ID ID szenzor PMF BE (zárt, ha NO)  

8A. Szenzorok 
(Reed-es pozicionálásnál) 

IS IS szenzor PML BE (zárt ha NO))  

8A. Szenzorok 
(Reed-es pozicionálásnál) 

RS/RD/R*/IZ 

"RS" (GF) ha RS BE (bont ha NC) és RD (GL) KI (bont ha NC)  
"RD" (GL) ha RD BE (bont ha NC) és RS (GF) KI (bont ha 
NC) 
 "R*" ha RS(GF)és RD(GL)mindkettő BE(bont ha NC)  
"IZ" (ajtó Zóna) IZ BE (zár ha NC) és RS(GF) és RD(GL) 
szenzor KI (Zár ha NO) 

8B. Szenzorok 
(Encoderes 
pozicionálásnál) 

Z  IZ (ajtó Z) be (zár ha NO) 

8B. Szenzorok 
(Encoderes 
pozicionálásnál) 

S/D/* 

"S" (GF) ha RS BE (bont ha NC) és RD (GL) KI (bont ha NC)  
"D" (GL) ha RD BE (bont ha NC) és RS (GF) KI (bont haNC)  
 "*" ha RS(GF)és RD(GL)mindkettő BE (bont, ha NC)  
 

9. Parancsok S Fel parancs Be 

9. Parancsok D Le parancs Be 

9. Parancsok G Gyors sebesség BE 

9. Parancsok P Lassú sebesség Be 

9. Parancsok O Foglalt Be 

10. Pillanatnyi tevékenység APG Alarm active Hiba üzenet: APG aktív (kontaktor kontroll hiba)  

10. Pillanatnyi tevékenység Car cmd with op door 
A kért parancsot nem lehet végrehajtani, mert az ajtók nyitva 
vannak 

10. Pillanatnyi tevékenység Cmd inser. in list A parancsot hozzáadta a listához 

10. Pillanatnyi tevékenység Cmd with CCC/CCO act 
A kért parancs nem hajtható végre, mert a CCC (megtelt) vagy 
a CCO (foglalt) bemenet aktív 

10. Pillanatnyi tevékenység Cmd with INT MAN act 
A kért parancs nem hajtható végre, mert a belső fenntartás 
INT aktív. 

10. Pillanatnyi tevékenység Command running 
A kért parancs nem hajtható végre, mert egy másik parancs 
már fut 



10. Pillanatnyi tevékenység Contr. valve oper. 
A kért parancs nem hajtható végre, mert az UCMP szelep 
tesztje folyamatban van (hidraulikus Lift)  

10. Pillanatnyi tevékenység CPP Alarm active Hiba üzenet: CPP aktív (kontaktor kontroll hiba)  

10. Pillanatnyi tevékenység Dest. flr reached Megérkezik a célállomásra  

10. Pillanatnyi tevékenység Doors open Az ajtók teljesen nyitottak 

10. Pillanatnyi tevékenység Door opening active A kért parancs nem hajtható végre, mert az ajtó nyitás aktív.  

10. Pillanatnyi tevékenység Doors Closing Ajtók záródnak 

10. Pillanatnyi tevékenység Eng.start phas.fault Hiba a motor indításakor, pozicionálásnál 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine start fault Hiba a motor indításakor 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =DW Appr Lefelé közelitő mozgás  

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =DW Emerg Lefelé vészüzemi mozgás  

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =DW Relev Lefelé szintkorrekciós mozgás 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =DW HI Spd Lefelé gyors sebességű mozgás 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =DW IM Spd Lefelé köztes sebességű mozgás 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =DW IN Spd Lefelé karbantartás sebességű mozgás  

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =DW LO Spd Lefelé lassú sebességű mozgás 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =Stop DW Megállás le irányban 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =Stop UP Megállás fel irányban 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =Stop SFTY Biztonsági stop 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =Stop WtCmd A lift áll, Parancsra vár 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine = UP Appr Felfelé közelitő(lassú) mozgás 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine = UP Emerg Felfelé vészüzemi mozgás 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine = UP Relev Felfelé szintkorrekciós mozgás 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine = UP HI Spd Felfelé gyors sebességű mozgás 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine = UP IM Spd Felfelé köztes sebességű mozgás 

10. Pillanatnyi tevékenység Engine = UP IN Spd Felfelé karbantartás sebességű mozgás  

10. Pillanatnyi tevékenység Engine =UP LO Spd Felfelé lassú sebességű mozgás 

10. Pillanatnyi tevékenység Floor cmd in emerg. 
A kért emeletiparancs nem hajtható végre, mert a vészhelyzeti 
üzemmód aktív 

10. Pillanatnyi tevékenység Invalid door A kért ajtó nem érhető el 

10. Pillanatnyi tevékenység Invalid floor A kért szint nem érhető el 

10. Pillanatnyi tevékenység Learn. dw completed Az öntanulás a lefelé irányuló mozgáshoz befejeződött 

10. Pillanatnyi tevékenység Learn. dw failed A lefelé irányuló mozgás öntanulása nem sikerült 

10. Pillanatnyi tevékenység Learn. dw VX compl. Leirányú lassítási sebesség öntanulása kész Vx sebességen  

10. Pillanatnyi tevékenység Learn. dw VX failed Leirányú lassítási sebesség öntanulási hiba Vx sebességen  

10. Pillanatnyi tevékenység Learn. up compl. Az őntanulás a felfelé irányuló mozgáshoz befejeződött 

10. Pillanatnyi tevékenység Learn. up failed A felfelé irányuló mozgás öntanulása nem sikerült 

10. Pillanatnyi tevékenység Learn. up VX compl. Felirányú lassítási sebesség öntanulása kész Vx sebességen  

10. Pillanatnyi tevékenység Learn. up VX failed Felirányú lassítási sebesség öntanulási hiba Vx sebességen  

10. Pillanatnyi tevékenység Lift busy A kért parancs nem hajtható végre, mert az kabin foglalt.  

10. Pillanatnyi tevékenység Lift moving 
A kért parancs nem hajtható végre, mert a felvonó mozgásban 
van. 

10. Pillanatnyi tevékenység Lift not ready A kért parancs nem hajtható végre, mert a lift nem áll készen.  

10. Pillanatnyi tevékenység Mplex num collision 
Két vagy több felvonó a csoportban azonos azonosítóval 
rendelkezik. 

10. Pillanatnyi tevékenység No floor quotes 
A kért parancs nem hajtható végre, mert nincs mentett pozíció 
adat (szükség van a szint tanulására)  

10. Pillanatnyi tevékenység Opening door X Az ajtó nyílik X oldalon (A/B/C) 

10. Pillanatnyi tevékenység Overload Túlterhelt 



10. Pillanatnyi tevékenység Overtemperature Figyelem: a hőmérséklet túl magas 

10. Pillanatnyi tevékenység Phas. or serv. fault Hiba a végszint érzékelőknél vagy szerviz panelon  

10. Pillanatnyi tevékenység Safety chain open 
A kért parancs nem hajtható végre, mert a biztonsági lánc 
bontva van. 

10. Pillanatnyi tevékenység Station. return Az lift a parkolószintre megy. 

10. Pillanatnyi tevékenység Test sldw VX OK A VX sebesség-lassítási teszt megfelelően végződött.  

10. Pillanatnyi tevékenység Test sldw VX failed A VX sebesség-lassítási teszt hibával végződött.  

10. Pillanatnyi tevékenység TSD Alarm active Hiba üzenet: TSD aktív  

10. Pillanatnyi tevékenység Unlock door X Az elektromos zár elenged az X oldalon (A/B/C)  

10. Pillanatnyi tevékenység Wait next cmd Várakozás a következő parancsra, a lift menetkész.  

11. Utolsó riasztás ALARMS Lásd: § 1 ALARMS 

11. Utolsó riasztás Call on floor XX Hívás a  XX szintre.  

11. Utolsó riasztás FIRE OPERATION Tűzeset működés aktív. 

11. Utolsó riasztás FIREFIGHTERS MODE A lift tűzoltó vezérléssel megy 

11. Utolsó riasztás Flr XX: Quote XXXXXX Az szint távolsága a szint-tanulás során mentett XX 

11. Utolsó riasztás INTERNAL MANEUVER A belső vezérlés üzemmód aktív (fenntartás üzem)  INT BEM 

12.Rendszer Diagnosztika/ 
Nyitott biztonsági érintkezők 

 

PXX-Y Hiányzik a hívótabló 

( nem található soros csatornán,  XX,emelet  Y oldalon ).  

12.Rendszer Diagnosztika/ 
Nyitott biztonsági érintkezők 

 

CAB-0 

CAB-1 

Hiányzó kabin periféria egy vagy kettő 

12.Rendszer Diagnosztika/ 
Nyitott biztonsági érintkezők 

 

CRB      Hiányzó fülke tető periféria  

12.Rendszer Diagnosztika/ 
Nyitott biztonsági érintkezők 

 

MAF    Sülly karb. bem. Hiányzik a süllyesztéki karbantartási perifériája  

12.Rendszer Diagnosztika/ 
Nyitott biztonsági érintkezők 

 

EXC    Végkapcs 
ALT     Bizt vonal 
CS      Ajtó vonal 

Biztonsági lánc nyitva az SIC1-ben. 
 Biztonsági lánc nyitva az SIC2-ben. 
 Biztonsági lánc nyitva van az SIC5-ben 

12.Rendszer Diagnosztika/ 
Nyitott biztonsági érintkezők 

 

MNG     építés bem 

BYP      rövidzár 

FLT      FRVhibabemenet 

FT1      HAN A 

FT2      HAZ B 

FT3      HAZ C 

CM1     Fénys A 

CM2     Fénys B 

CM3     Fénys C 

CCO     foglalt 

CCC     tulterhelt 

CCS      megtelt 

PAP      ajtónyit G 

PCP      ajtózár G 

Az adott bemenet bekapcsolva. 

 

 

 

 

 

 



 

I/O monitoring ablak 

A felügyeleti ablakok eléréséhez és görgetéséhez tartsa lenyomva az ENT gombot, és vele 
együtt nyomja meg a FEL és LE gombokat. 
A Kezdő ablakhoz való visszatéréshez görgessen tovább a rendelkezésre álló lehetőségek 
végéig. 
A különböző ablakokon a felső sor a lift pozicióját mutatja, a második pedig teszthívást tesz 
lehetővé (felengedett 
ENT gombbal, nyomja meg az UP vagy DOWN gombot a kívánt szint kiválasztásához, majd 
erősítse meg az ENT gombbal, vagy szakítsa meg az ESC gombbal). 
Minden ablakhoz (kivéve a helyi vagy soros I/O-val 
rendelkező ablakokat) a következő 
sorok valós időben mutatják a beállított I/O pontok állapotát 
. 

 
 
Három különböző típusú funkciónk lehet: 

• A szabványos bemenet funkciói, amelyek FUNCTIONi-ként jelennek meg ("i"-vel), 

programozhatók: 

MENU→K.Menü PROG: IN/OUT→K18:Inputs funct.map  

Ezek a funkciók NO vagy NC értékre állíthatók. 

• A biztonsági lánc bemenet funkciója, amely FUNCTIONH-ként jelenik meg ("H"-val), 

programozható: 

MENÜ→K.Menü PROG: IN/OUT→K19:Safeties funct.map 

Ezek a funkciók NCként nem állíthatók be. 

• A kimenet funkciói, amelyek FUNCTIONO-ként jelennek meg ("O"-val), programozhatók: 

MENU→K.Menü PROG: IN/OUT→K17:Outputs funct.map 

DRIVE: 
Ez az ablak az inverterrel kapcsolatos funkciókat állapotát mutatja. 

  

 

DOOR-A, DOOR-B, DOOR-C: 

Ezek az ablakok az ajtókhoz kapcsolódó I/O funkciók állapotát mutatják.  
Ha egy ajtó nincs engedélyezve, a saját ablak nem jelenik meg. 
 

Funkció nem aktív 

Aktív 

A funkció nincs 
programozva 

 



 

Inspection: 

Ez az ablak a karbantartási menetekhez kapcsolódó I/O 

funkciók állapotát mutatja. 

A mak, psk, e pdk bemeneteket nem lehet programozni, 

mert a „karbantartó menet engedélyezése a panel 

billentyűzetérő” esetén jelenik meg (ellenőrizze 10.2. §). 

 

POSITION: 
Ez az ablak az kabin pozicionálásával kapcsolatos I/O funkciók állapotát mutatja. 

 
 
FUNCTIONS: 
Ez az ablak az egyes funkciókhoz kapcsolódó I/O állapotokat mutatja. 
 

 

I/O-LOCAL 
Ez az ablak a vezérlőkártya I/O állapotát mutatja. 

A bal oldali 8 oszlop a vezérlőkártya bemeneteire vonatkozik.  

Egy bemenet zárt, ha _i_-ként jelenik meg, nyitott, ha _-_-ként jelenik meg. 

A jobb oldali 8 oszlop a vezérlőkártya kimeneteire vonatkozik.  

Egy kimenet aktív, ha _o_-ként jelenik meg, nem aktív, ha _-_-ként jelenik meg. 

 



 
A kijelzőn elhelyezett pozíció és a vezérlőkártya kivezetései közötti egyezést a következő 

táblázat mutatja. 

 

 

 

 

I/O-CRB 
Ez az ablak a fülketető soros kártya helyi I/O állapotát mutatja. 

A bal oldali 8 oszlop a fülketetőpanel bemeneteire 

vonatkozik. A bemenet zárt, ha _i_ -ként jelenik meg, 

nyitott, ha _-_ -ként jelenik meg. A jobb oldali 8 oszlop 

a fülketetőpanel kimeneteire vonatkozik. A kimenet 

aktív, ha _o_ -ként jelenik meg, nem aktív, ha _-_-ként 

jelenik meg. 

 
Ha a fülketetőpanel a következő: CRB_LINK, akkor a kijelzőn elhelyezett pozíció és a tábla 
kivezetései közötti egyezést a következő táblázat mutatja.  

  
 
Ha a fülketetőpanel ITF400, akkor az alábbi táblázatban láthatók . 

  
I/O-CAB (0A-OB-OC-1A-1B-1C): 
Ez az ablak a COP(kabin) soros kártya helyi I/O állapotát mutatja, minden ablak az egyes 
kártyakészletekhez kapcsolódik. 
  
 



A bal oldali 8 oszlop a fülketetőpanel bemeneteire 
vonatkozik. A bemenet zárt, ha _i_ -ként jelenik meg, 
nyitott, ha _-_ -ként jelenik meg. A jobb oldali 8 oszlop 
a fülketetőpanel kimeneteire vonatkozik. A kimenet 
aktív, ha _o_-ként jelenik meg, nem aktív, ha _-_-ként 
jelenik meg. 

 
A kijelzőn elhelyezett pozíció és a kártya kivezetései közötti egyezést a következő táblázat 
mutatja.  

   



 

Hibaüzenetek Riasztások 

1.1 Leírás 
Egy adott kód a kijelzőn riasztási állapotot jelez. A vezérlőpanel maximum 30 eseményt képes 

tárolni ezután, felülírja a régebbi eseményeket. A vezérlőpanel a riasztási kódot az esemény 

időpontjával együtt tárolja. 

1.2 Kiolvasás/Törlés/Hibatörténet tárolása  

Hibatörténet kiolvasása, Lépj be: 

MENU>B.Menu ALARMS>B00: Riasztási történet, először a legutolsó jelenik meg. 

A hibatörténet törlése: 

MENU>B.Menu ALARMS>B01: Clear alm hist. >YES; 
A riasztás történet mentése SD kártyára: 

MENU>B.Menu ALARMS>B02: Save alm hist.>YES (az új hibatörténetet egy TXT fájlba menti). 

 

Riasztási kódok, okok és megoldások 

 

Hiba /Figyelmeztetés Hiba ok Megoldás 
A panel nem kapcsol 
be (ST1 Led 
kikapcsolva) 

CL és GND Felcserélve  Helyes csatlakozás pozitív (CL) és negatív (GND) 
kapcsoknál 

12 V-nál alacsonyabb tápfeszültség Tegye a panelt helyes tápellátásra (24Vdc) 

Az LCD kijelző nem 
mutat semmit vagy 
gyorsan villog 

8 Vdc alatti tápfeszültség Tegye a panelt helyes tápellátásra (24Vdc) 

33-Encoder hiba 

“Encoder fault” 

Nincs impulzus vagy nincs kapcsolat 5 
másodpercig. felfelé vagy lefelé mozgás 
közben 

Ellenőrizze a jeladó viselkedését és csatlakozását 
a panelhez, a motorhoz vagy a tengelyhez. 
Ellenőrizze:  
 MENU>H.Menu Encoder enable>H00: Enable 
encoder 
MENU>H.Menu Encoder>H14: No move 
timeout.ds Időtullépés 
 

 34 - Max. Utazási szám Az utazási számláló lejárt Állítson be új utazási számot 

(blokkolási hiba: a 
"Max. utazások" 
rendszerváltozó 
paraméter feloldása) 
 

 MENU>C.Menu INSPECTION>C6: Max travels 
 
 
(MenüC) 
 
 
 

36-Max ajtózárási 
kisérlet. 

“Max cl .attemp” 

Ajtó érintkező hiba 

A zárási kísérletek száma elérte a 

maximális számot. 

Ellenőrizze az ajtók biztonsági érintkezőit és az 
ajtóvezérlők viselkedését (XX, szint; Y oldal). 
Ellenőrizze a paramétereket  
MENU>J.Menu DOORS>J10: Doors control 
MENU>J.Menu DOORS>J03: Faulty start t. 
MENU>J.Menu DOORS>J11: Oper. Always ON 

 37-Nincs IZ Szenzor 
(ajtózóna) 
“No IZ presence” 
Reedcső vagy 
mágnesezés hiba 

IZ szenzor nincs. 

IZ nincs vagy rossz helyen van az ajtózóna. 

Ellenőrizze a kapcsolódó csatlakozásokat, és 
ellenőrizze, hogy az IZ programozott bemenet 
aktív-e a padlómegállási zónában. Ha nem 
használja ezt az érzékelőt, akkor azt ki kell 
kapcsolni a menüből. 
 38-Hibás számolás FEL 

irányba 
“Flt.count dir. UP” 
Reedcső vagy 
mágnesezés hiba 

Szintszámláló hiba fel irányú mozgás 

közben. A szintszámlálás az RS-érzékelő 

aktiválásával nem egyező. 

Ellenőrizze a programozott szintszámot. 
Ellenőrizze, hogy az ID / IS / RD / RS bemeneti 
funkciók engedélyezve vannak-e, és hogy a 
kapcsolódó érzékelők megfelelően működnek-e. 
(MenüD) 

 

 



39-Hibás számolás LE 

irányba. 

Reedcső vagy 

mágnesezés hiba 

Szintszámláló hiba fel irányú mozgás 

közben. A szintszámlálás az RD-

érzékelő aktiválásával nem egyező. 

Ellenőrizze a programozott szintszámot. 
Ellenőrizze, hogy az ID / IS / RD / RS bemeneti 
funkciók engedélyezve vannak-e, és hogy a 
kapcsolódó érzékelők megfelelően működnek-e. 
(MenüD) 

 

40-Imp. 0verl. szint XX 
 
Reedcső vagy 
mágnesezés hiba 

Rossz érzékelők sorrendje a XX. 
Emeleten.  
A megállási zónában átfedő érzékelők 
nem megfelelőek. 

Ellenőrizze, hogy az ID / IS bemeneti funkciók 
engedélyezve vannak-e, és hogy a kapcsolódó 
érzékelők megfelelően vannak-e csatlakoztatva 
és működnek-e. Ellenőrizze a kapcsolódó 
érzékelők / mágnesek helyzetét is. Az IS és / 
vagy az ID-t blokkolhatja, ha a mágnesek 
fordítottak a megállási zónában.  

41-RS and RD active 
Reedcső vagy 
mágnesezés hiba 

Mindkét szélsőséges érzékelő bemenet 
egyszerre aktív (nyitott, ha NC) 

Ellenőrizze, hogy az RD / RS bemeneti funkciók 
engedélyezve vannak-e, és hogy a kapcsolódó 
érzékelők megfelelően vannak-e csatlakoztatva 
és működnek-e. 

42-Stop Zona hiba. XX 
szint 
Reedcső vagy 
mágnesezés hiba 

Stop zóna hiba a XX. Emeleten. 
A XX. Emelet leállási sorrendje túl van a 
megállási zónán.Megálláskor kicsúszik a 
mágnesekből. 

Ellenőrizze a mágnesek elhelyezkedését a XX. 
Ellenőrizze a "lassulási késleltetés felfelé", 
"lassulási késleltetés felfelé", "leállási 
késleltetés" paramétereket. 
 

43- Impulzus hiba XX 
szint 
Reedcső vagy 
mágnesezés hiba 

Rossz érzékelők sorrendje a XX. 
Emeleten. A XX. Emeleten hiányzó 
érzékelők 

Ellenőrizze, hogy az ID / IS bemeneti funkciók 
engedélyezve vannak-e, és hogy a kapcsolódó 
érzékelők megfelelően vannak-e csatlakoztatva 
és működnek-e. Ellenőrizze a kapcsolódó 
érzékelők / mágnesek helyzetét is. 

44-APG on in stop 

Kontaktor kontroll 

hiba/kontaktor vagy 

szabályzó 

Az APG (kontaktor kontroll gyors) aktív 
(nyitva, ha NC), amikor a lift ajtó zárva. 

Ellenőrizze, hogy az APG funkcióval kapcsolatos 
bemenet megfelelően van-e csatlakoztatva és 
működik. Ellenőrizze, hogy a Gyors kimeneti 
funkció leképezve van-e, és hogy megfelelően 
van-e csatlakoztatva és működik. 

 45-Kontaktor hiba xx. 

szint Y.oldal 

Kontaktor kontroll 

hiba/kontaktor vagy 

szabályzó 

A kontaktorok visszacsatolása inaktív a 
XX. emeleti Y oldalon ajtó mozgáskor.  
Az APG, CPP, TSD bemenetek 
visszacsatolása egyidejűleg zárva van. 

Ellenőrizze, hogy az APG, CPP, TSD funkciókhoz 
kapcsolódó bemenetek megfelelően vannak-e 
csatlakoztatva és működnek-e. Ellenőrizze a 
kontaktorok csatlakozásait. 

46- CPP on in stop 

Kontaktor kontroll 

hiba/kontaktor vagy 

szabályzó 

Az CPP aktív (nyitva, ha NC), amikor a lift 
ajtó zárva. 

Ellenőrizze, hogy az CPP funkcióval kapcsolatos 
bemenet megfelelően van-e csatlakoztatva és 
működik. Ellenőrizze, hogy a VP,Gyors kimeneti 
funkció leképezve van-e, és hogy megfelelően 
van-e csatlakoztatva és működik. 
 47- TSD on in stop 

 

 

Kontaktor kontroll 

hiba/kontaktor vagy 

szabályzó 

TSD aktív (nyitva, ha NC) miközben a lift 
áll. 

Ellenőrizze, hogy a TSD bemeneti funkció 
engedélyezve van-e, és hogy a kapcsolódó 
bemenet megfelelően van-e csatlakoztatva és 
működik-e. Ellenőrizze, hogy a dS és dD kimeneti 
funkciók leképezésre kerülnek-e, és hogy 
megfelelően vannak-e csatlakoztatva és 
működnek. A frekvenciaváltó vezérlése esetén 
ellenőrizze a kontaktorok visszacsatolási 
kapcsolatait. 

48/A,B,C- Ajtó nem nyit. 

XX-Y 

 

Ajtó hajtás/vezérlés hiba 

A XX. Emeleten nincs ajtó nyitás, az Y. 
oldalon. fa1-3 inaktív (nyit ha NO), és az 
ajtó maximális nyitási ideje lejár. 

Ellenőrizze az ajtó biztonsági érintkezőit és az 
ajtóvezérlő viselkedését a XX szint és Y oldal 
ellenőrizd: 
MENU>J.Menu DOORS>J04: Max opening t. 
(MenüJ) 

 

 

 



49A-C- Ajtónyitási 
idő limit 

 
HAN érzékelő az 

ajtóhajtáson 

Az fa1 (ajtó nyitva érintkező az ajtóhajtásról) 
inaktív (zárt, ha NC), ha az ajtó maximális 
nyitási ideje lejárt, és az ajtó biztonsági 
érintkezői zárva vannak. 

Ellenőrizze, hogy az fa1 funkcióval kapcsolatos 
bemenet helyesen van-e csatlakoztatva és működik. 
Ellenőrizze, hogy az Cs1 és Cd1 kimeneti funkciók 
leképezésre kerülnek-e, és az bemenetek megfelelően 
vannak-e csatlakoztatva és működnek-e. Ellenőrizze az 
ajtókapcsolókat.  
 

50A-D- Ajtó zárási 
idő limit. 

HAZ érzékelő az ajtó 
hajtáson 

fc1 és fa1-nek programozott 
bemenetek állandóan aktívak. 
D esetén rcp inaktív 

Mint az elöző az RCP-re 
(RCP: 48.old 4.5.37§) 

 MENU>J.Menu DOORS>J04:Max closing t. 
(Menü) 

51- TSD off mov. 
Down 

Kontaktor kontroll 

hiba 

TSD (Le-Fel kontaktor kontroll) inaktív (zárt 

ha NC) ha a lift lefelé indul.  

Ellenőrizze, hogy a TSD funkcióhoz kapcsolódó 
bemenet helyesen van-e csatlakoztatva és 
működik-e.  Ellenőrizze, hogy a dS és dD 
kimeneti funkciók beállításra kerültek-e, és 
hogy a kapcsolódó érintkezők megfelelően 
vannak-e csatlakoztatva és működnek.  
Frekvenciaváltó vezérlése esetén ellenőrizze a 
kontaktorok visszacsatolási kapcsolatait.  

52- TSD off mov. 
Up 

Kontaktor kontroll 
hiba 

TSD (Le-Fel kontaktor kontroll) inaktív (zárt 

ha NC) ha a lift felfelé indul.  

Ellenőrizze, hogy a TSD funkcióhoz kapcsolódó 
bemenet helyesen van-e csatlakoztatva és 
működik-e.  Ellenőrizze, hogy a dS és dD 
kimeneti funkciók beállításra kerültek-e, és 
hogy a kapcsolódó érintkezők megfelelően 
vannak-e csatlakoztatva és működnek.  
Frekvenciaváltó vezérlése esetén ellenőrizze a 
kontaktorok visszacsatolási kapcsolatait.  

53-CPP off in 
movem. 

Kontaktor kontroll 
hiba 

CPP inaktiv (zárt ha NC) menetközben.  A 

CPP inaktív mozgás közben, míg a VP 

parancs aktív, vagy ha az invertervezérlés 

aktív 

Ellenőrizze, hogy a CPP funkcióhoz kapcsolódó 
bemenet helyesen van-e csatlakoztatva és 
működik-e.  Ellenőrizze, hogy a VP kimeneti 
funkciók beállításra kerültek-e, és hogy a 
kapcsolódó érintkezők megfelelően vannak-e 
csatlakoztatva és működnek.  Frekvenciaváltó 
vezérlése esetén ellenőrizze a kontaktorok 
visszacsatolási kapcsolatait. 

54- Block. RS 
sensor (note **) 
Reedcső vagy 
mágnesezés hiba 

Az RS (felső végszint érzékelő) aktív (nyitva, 

ha NC) érkezéskor a felső szinttől eltérő 

szinten. 

Ellenőrizze a beállított szintszámot. 
Ellenőrizze, hogy az RS bemeneti funkció 
be van-e kapcsolva, és ha a kapcsolódó 
érzékelő megfelelően van-e csatlakoztatva 
és működik. 54- Stuck RS sensor 

(note *) 
Reedcső vagy 
mágnesezés hiba 

Az RS (felső végszintérzékelő) inaktív (zárt, 

ha NC) felső emeletre érkezéskor. 

Ellenőrizze, hogy az RS bemeneti funkció 
be van-e kapcsolva, és ha a kapcsolódó 
érzékelő megfelelően van-e csatlakoztatva 
és működik. 

55-Block. RD 
sensor (note **) 
Reedcső vagy 
mágnesezés hiba 

Az RD (alsó végszintérzékelő) aktív (nyitva, ha 
NC) érkezéskor az alsó szinttől eltérő szinten.  

Ellenőrizze a beállított szintszámot. 
Ellenőrizze, hogy az RD bemeneti funkció 
be van-e kapcsolva, és ha a kapcsolódó 
érzékelő megfelelően van-e csatlakoztatva 

55-Stuck RD sensor 
(note *) 
Reedcső vagy 
mágnesezés hiba 

Az RD (alsó végszintérzékelő) inaktív (zárt, 
ha NC) alsó szintre érkezéskor. 

Ellenőrizze, hogy az RD bemeneti funkció 
be van-e kapcsolva, és ha a kapcsolódó 
érzékelő megfelelően van-e csatlakoztatva 
és működik. 

56- Thermal 
protect. (note *) 
 
Hővédelem 

Motor hővédelem bekapcsolt Ellenőrizze a túlmelegedést, hamis jelzés 
esetén ellenőrizze, hogy az AN1 bemenetre 
csatlakoztatott hőellenállás alacsonyabb-e, 
mint 1,5KQ (zárt GND-re) 

57A-Block by 
inp.CIM 
 

Nincs változás a CIM bemeneten menet 
közben. 

Ellenőrizze, hogy a CIM funkcióhoz tartozó 
bemenet megfelelően van-e programozva, 
csatlakoztatva és működtetve. 

57B-Block by 
inp.BLK  

A blk nak programozott bemenet aktív  Ellenőrizze, hogy a blk funkcióhoz tartozó 
bemenet megfelelően van-e programozva, 
csatlakoztatva és működtetve. 



58-System Mem. Err. 
(blokkolási hiba: a 
rendszer feloldódik a 
programozási menüből 
való kilépéskor) 

Flash memória hiba vagy 
inkonzisztens firmware verzió.  
Indításkor a mentett adatbázis nem 
megfelelő, vagy egy korábbi firmware-
verzióhoz tartozik  

Nyissa meg a menüt, és ellenőrizze / 
programozza át az összes paramétert.  

59-Err. FRN in stop (or 
"Err. CO in stop") 
 
Frekvenciaváltó 
vezérlés hiba. 

Az FRN (CO) -ként programozott 
bemenet nem megfelelő állapota, 
amikor a felvonó nem mozog  

Ellenőrizze, hogy az FRN (CO) funkcióhoz 
kapcsolódó bemenet megfelelően van-e 
csatlakoztatva és működik. Ellenőrizze a fék 
és a kontaktorok visszajelzéseit. Ellenőrizze 
a vezérlőpanel és a hajtás közötti 
kapcsolatot.  

60- High oil/MR temp. 
 
magas olaj/motor 
hőmérséklet 

Túl magas az olaj hőmérséklete vagy 
a helyiség környezeti hőmérséklete  

Ellenőrizze a túlmelegedést, hamis jelzés 
esetén ellenőrizze, hogy az AN2 bemenetre 
csatlakoztatott hőellenállás alacsonyabb-e, 
mint az 1,5Kohm (zárt GND-re). 

61- Missed clos.XX-Y 
 
Ajtó hiba 

Az ajtó érintkezők nem zárnak az XX. 
szinten-Y oldalon. 
Az FCC és az SIC5 nyitva, ha maximális 
ajtózárási idő lejárt. 

Ellenőrizze az ajtók biztonsági érintkezőit és az 
ajtó vezérlők viselkedését a XX. Emeleten, az 
Y. oldalon. 
MENÜ>J.Menu DOORS> J10: Ajtó kontrol 
MENÜ>J.Menu DOORS> J03: Ajtó zárás hiba idő. 

MENU>J.Menu DOORS> J11: Oper. Mindig BE 

 

62-Err. FRN in mov. 
(Err. CO in mov.) 
 
Frekvenciaváltó 
vezérlés hiba 

Az FRN (CO) -ként programozott 
bemenet nem megfelelő állapota, 
amikor a felvonó mozog  

Ellenőrizze, hogy az FRN bemenet NO. vagy 
NC.-re van programozva  Ellenőrizze, hogy az 
FRN (CO) funkcióhoz kapcsolódó bemenet 
megfelelően van-e csatlakoztatva és működik. 
Ellenőrizze a fék és a kontaktorok 
visszajelzéseit. Ellenőrizze a vezérlőpanel és a 
hajtás közötti kapcsolatot.  

63- Roof board fault 
(note *) Fülkei 
kommunikációs hiba 

Soros csatlakozás a fülketető panellal  
több mint 2 másodpercig megszakadt.  

Ellenőrizze a soros kapcsolatot a fülkei 
panellel. 

64- APG on in lo-spd 
 
Kontaktor vagy 
szabályzó 
visszacsatolási hiba. 

APG aktív lassú sebességben. 
Az APG aktív (nyitott ha NC) menet 
közben, míg a VG parancs nem aktív 
(lassú sebesség) 

Ellenőrizze, hogy az APG funkcióval kapcsolatos 
bemeneti funkció helyesen van-e csatlakoztatva 
és működik. Ellenőrizze, hogy a VG kimeneti 
funkció programozva van-e, és hogy az adott 
bemenet megfelelően van-e csatlakoztatva és 
működik. 

65-APG off in hi-spd 
Kontaktor vagy 
szabályzó 
visszacsatolási hiba. 

APG inaktív gyors sebességben. 

Az APG inaktív (zárt ha NC) menet 
közben, míg a VG parancs nem aktív 
(lassú sebesség) 

Ellenőrizze, hogy az APG funkcióval kapcsolatos 
bemeneti funkció helyesen van-e csatlakoztatva 
és működik. Ellenőrizze, hogy a VG kimeneti 
funkció programozva van-e, és hogy az adott 
bemenet megfelelően van-e csatlakoztatva és 
működik. 

66- Interr. FFR fl. XX 
 
Fék ellenőrzés hiba. 

A fék visszacsatolásához használt 
bemenet gyorsan vezérli az FFR-t, inaktív 
(nyitott, ha NO) a XX emeleten - menet 
közben - az ajtó biztonsági érintkező 
nyítása nélkül. 

Ellenőrizze, hogy az FFR funkcióval kapcsolatos 
bemeneti funkció helyesen van-e csatlakoztatva 
és működik. Ellenőrizze a féket. 

67-PAP/CM KO flr XX 
 
Fénysorompó vagy 
“Ajtó nyit” gomb 

Az egyik ajtó visszanyitó bemenet mindig 
aktív a XX. emeleten. 

Ellenőrizze az st1-3 biztonsági bemeneteket és a 
következő programozott bemeneteket: PAP / CM1 
/ CM2 / CM3 / FT1 / FT2 / FT3 / CCC / CCS az 
ezekhez csatlakoztatott eszközöket.  

69-Safe Block CPC 
 69-Safe Block 

  

70A-CS1 in movem. fXX 
külső ajtó hiba 

cs1 (SIC5) biztonsági bemenet megnyit 
mozgás közben, a XX. Emeleten 

Ellenőrizze az ajtók biztonsági érintkezőit.  

70B-CS2 in movem. fXX 
belső ajtó hiba 

cs2 (SIC5) biztonsági bemenet megnyit mozgás 
közben, a XX. Emeleten 

Ellenőrizze az ajtók biztonsági érintkezőit.  

70C-CS3 in movem. fXX 
Belsőajtó vagy 
ajtóvezérlés hiba 

cs3 (SIC5) biztonsági bemenet megnyit mozgás 
közben, a XX. Emeleten 

Ellenőrizze az ajtók biztonsági érintkezőit.  



 

 

72-Drive Fault act. 
 
Inverter hiba 

Inverter hibabemenet (FLT) aktív.  Ellenőrizze az inverter hiba állapotát. Ellenőrizze, 
hogy az FLT funkcióval kapcsolatos bemenet 
megfelelően van-e programozva, csatlakoztatva 
és működik-e. 

73- Fault Fback Chk-A 
(note*) 
 
UCM hiba 

1. Hiba a visszacsatolásnál “A” a 
hidraulikus lift ellenőrizetlen mozgása 
esetén a leeresztő zárószeleppel. Ha 
a DIF kimenet nem aktív, akkor az 
UCa-ként programozott bemenet aktív.  

2. Hiba a visszacsatolásnál “A” 
sebességhatárolós felvonó  
ellenőrizetlen  mozgása esetén. Ha a 
DIF kimenet nem aktív, akkor az UCa-
ként programozott bemenet inaktív 
(nyitott, ha NO).  

Ellenőrizze a DIF-be programozott kimenetet és 
az UCa-ként programozott bemeneteket. 
Ellenőrizze a leeresztő szelep viselkedését 
(hidraulikus) vagy a sebességhatároló működését 
(köteles). 
Ellenőrizze a paramétert:  

MENU>D.Menu LIFT>D05: Ucmp 

74- Fault Fback Chk-B 
(note*) 
 
UCM hiba 

1.1 Hiba a visszacsatolásnál “A” a 
hidraulikus lift  ellenőrizetlen  
mozgása esetén a leeresztő 
zárószeleppel. Ha a DIF kimenet nem 
aktív, akkor az UCa-ként programozott 
bemenet aktív. 

1.2 Hiba a visszacsatolásnál “A” 
sebességhatárolós felvonó  
ellenőrizetlen  mozgása esetén. Ha a 
DIF kimenet nem aktív, akkor az UCa-
ként programozott bemenet inaktív 
(nyitott, ha NO).  

Ellenőrizze a DIF-be programozott kimenetek és 
az UCa-ként programozott bemeneteket. 
Ellenőrizze a leeresztő szelep viselkedését 
(hidraulikus) vagy a sebességszabályozó 
működését (köteles). 
 Ellenőrizze a paramétert : 

 MENU>D.Menu LIFT>D05: Ucmp 

75-A-Sfty Circ.op.ent. 
(note *) 
Szintkorrekciós 
rövidzár hiba 

Biztonsági rövidzár áramkör hiba.  
A szintbeérkezéskor a biztonsági rövidzár 
áramkör inaktív.  

Ellenőrizze az MCS-be programozott bemenetet 
és a biztonsági áramkör viselkedését.  
Az ellenőrzés letiltható:  

MENU>D.Menu LIFT>D04: Sfty circ.chk> NO 

75-B- Sfty Circ.op.flr 
(note *) 
Szintkorrekciós 
rövidzár hiba 

Biztonsági rövidzár áramkör hiba.  
A szintben parkoláskor a biztonsági 
rövidzár áramkör inaktív.  

Ellenőrizze az MCS-be programozott bemenetet 
és a biztonsági áramkör viselkedését.  
Az ellenőrzés letiltható: 

 MENU>D.Menu LIFT>D04: Sfty circ.chk> NO 

76- Sfty Circ.cl.exit 
(note *) 
Szintkorrekciós 
rövidzár hiba 

Biztonsági rövidzár áramkör hiba.  
A szintből kilépésnél biztonsági rövidzár 
áramkör aktív. 

Ellenőrizze az MCS-be programozott bemenetet 
és a biztonsági áramkör viselkedését. 
Az ellenőrzés letiltható:  

MENU>D.Menu LIFT>D04: Sfty circ.chk> NO 

70D-F A CD1-3 bemenet 
in movem. fXX 
Ajtó zárva érzékelő 

CD1-3 bemenet megnyit mozgás közben, a XX. 
Emeleten 

Ellenőrizze az ajtó zárva érintkezőit. 

70G A ACC bemenet in 
movem. fXX 
Ajtó zárva érzékelő 

Az ACC bemenet megnyit mozgás közben, a XX. 
Emeleten 

Ellenőrizze az ajtó biztonsági érintkezőit. 

70H A SCE bemenet in 
movem. fXX 
Ajtó zárva érzékelő 

Az SCE bemenet megnyit mozgás közben, a XX. 
Emeleten (A safety inputban programozva 
SICx) 

Ellenőrizze az ajtó biztonsági érintkezőit. 

71A-C St1-3 in movem. 
fXX 
Biztonsági érintkező 
hiba 

Az ST1-3 (SIC2) biztonsági bemenet 
nyitott a menet közben, a XX. emeleten  

Ellenőrizze a biztonsági érintkezőket. 

71D SGM in movem. 
fXX 
Biztonsági érintkező 
hiba 

Az SGM bemenet nyitott a menet közben, 
a XX. emeleten 

Ellenőrizze mozgó küszöb érintkezőket. 

71E OSG in movem. fXX 
Biztonsági érintkező 
hiba 

Az st1-re programozott bemenet megnyílik  
mozgás közben XX, emeletenés nyitva 
maradt legalább 1 másodperc. 

Ellenőrizze a biztonsági érintkezőket. 
Ellenőrizze a paramétert: 
MENÜ→K.Menü PROG: BE/KI→K01:Spd.gov.on ST1 



77- Sliding Ropes 
(note *) 
 
Kötél csúszás 

Hiba az enkoderes pozicionálásnál 50 cm-nél 
nagyobb eltérés szinkronizálásakor. 

Ellenőrizze a tárcsa és a kötélkapcsolatát, 
ellenőrizze, hogy a kötél csúszik-e mozgás 
közben, ellenőrizze a jeladó helyes számlálását a 
kijelzőn. 
Ellenőrizze az ENCODER menüben programozott 
mechanikai paramétereket.  

78A-C-Err.doors 
cl.lim. (note *) 
Ajtó zárva érintkező 
vagy hajtás hiba. 

Az ajtók nyitva vannak, a cs1-3 (SIC5) 
bemenet megnyílik, de az cd1-3-be 
programozott bemenet aktív marad (zárt, 
ha NO). 

Ellenőrizze az ajtók érintkezőit és az ajtó hajtás 
viselkedését. Ellenőrizze a paramétert : 

 

78D  Err. fcq doors 
cl.lim. (note *) 
Ajtó zárva érintkező 
vagy hajtás hiba. 

Az ajtók nyitva vannak, de az fcq bemenet aktív 
marad (zárt, ha NO). 

Ellenőrizze az ajtók érintkezőit és az ajtó hajtás 
viselkedését. Ellenőrizze a paramétert: 

 

79 A-C Err. CS1-3 
doors op. (note *) 
Ajtó vezérlő hiba. 

Az ajtók zárva vannak, a CS1-3 (SIC5) 
bemenet zárt, de az CD1-3-be 
programozott bemenet inaktív marad (zárt, 
ha NO). 

Ellenőrizze az ajtók érintkezőit és az ajtó hajtás 
viselkedését. Ellenőrizze a paramétert:  

MENU>J.Menu DOORS>J10: Doors control 

80-A-Max trav.t. 
(note*) 
 
Menetidő védelem 

Maximális utazási idő. 
A lift nem érte el a szintet a programozott 
időben. 

Ellenőrizze az ID(PMF) és IS(PML)-ként 
programozott bemenetek helyes viselkedését. 
Ellenőrizze a hajtás megfelelő működését gyors 
sebességgel. 
Ellenőrizd: 

MENU>E.Menu FUNCTIONS>E04:Max travel t. 

 

 

80-B- Max trav.t.s.z. 
(note *) 
 
Menetidő védelem-
indulás 

Maximális utazási idő. 
A lift nem érte el a szintet a 
programozott időben, a megállási 
zónában 

Ellenőrizze az ID(PMF) és IS(PML)-ként 
programozott bemenetek helyes viselkedését. 
Ellenőrizze a hajtás megfelelő működését 
induláskor. 
Ellenőrizd: 

 MENU>E.Menu FUNCTIONS>E04: Max travel t. 

80-C- Max trav.t. sldw 
(note *) 
Menetidő védelem-
lassú 

Maximális utazási idő. 
A lift nem érte el a szintet a programozott 
időben, lassú menetben. 

Ellenőrizze az ID(PMF) és IS(PML)-ként 
programozott bemenetek helyes viselkedését. 
Ellenőrizze a hajtás megfelelő működését lassú 
sebességgel. 
Ellenőrizd: 
 MENU>E.Menu FUNCTIONS>E04: Max travel t. 

81-Overrun fault 
(note*) 
Végállás 
 

Végkapcsoló érintkező szakadt. Ellenőrizze a végkapcsoló érintkezőket. 
Ellenőrizze, hogy az SIC1 LED világít-e, 
ellenőrizze a feszültséget az SIC1 (+) és az OM 
(-) között. 

82-Max relevel. time 
(note *) 
Menetidő védelem-
szintkorrekció 

A felvonó nem fejezte be a beállított időn 
belül a szintkorrekciós mozgást .  

Ellenőrizze az ID(PMF) és IS(PML)-ként 
programozott bemenetek helyes működését. 
Ellenőrizze a hajtás megfelelő működését, van-e 
szintkorrekciós egység. Ellenőrizd:  

 MENU>E.Menu FUNCTIONS>E05: Max relevel t. 

83-Flt Uncontr. Mov. 
(note *) 
UCM hiba 

A Lift biztonsági áramkör ellenőrzéséből 
észlelt, nem ellenörzött mozgást (nem a 
panelről). 

Ellenőrizze a biztonsági áramkört. Ellenőrizze a 
fékek és az összes biztonsági berendezés 
állapotát. mcs bemenet 

84-Flt RD direction 
(note*) 
Hibás irány vagy GL 
bistabil hiba 

A felfelé irányuló mozgás közben az RD 
(GL) programozott bemenet aktiválódik.  

Ellenőrizze az RD-ként programozott bemenet 
megfelelő csatlakozását és viselkedését.  

84- Flt RS direction 
(note *) 
Hibás irány vagy GL 
bistabil hiba 

A lefelé irányuló mozgás közben az RS 
(GF) programozott bemenet aktiválódik.  

Ellenőrizze az RD-ként programozott bemenet 
megfelelő csatlakozását és viselkedését.  



85- Shaft access CRB 
(note *) Szerviz ajtó 
 
. 
 

Az shr-ként programozott bemenet 
aktiválódik. 

Ellenőrizze az shr-ként programozott bemenet 
megfelelő csatlakozását és viselkedését  

85- Shaft access Fxx 

(note *) 
. 

 

Az aknába lépés figyelő ajtóérintkezője 
nyitva van a 
eltér a jelenlegi emelettől (xx az emelet  
szám, ahol a kapcsolat nyitva van).  

Ellenőrizze az ajtó helyes csatlakozását és 
viselkedését 
elérhetőségek ezen az emeleten. Ellenőrizze, 
hogy a soros periférián van-e a 
helyes címet és azt, hogy helyesen kommunikál-e 
vele 
a vezérlőpanel. 86- Fault UCM-1 (note 

*) 
 
UCM hiba 

Köteles hajtás: a fék 1 mozgás közben 
aktív vagy nem aktív állóhe lyzetben 
 Hidraulikus: a főszelep nem működik. 

Ellenőrizze az UCMP vezérlési módját a Ucmp 
paraméterből. 

 MENU >D. Menu LIFT >D05:Ucmp  
Ha köteles hajtás ellenőrizd a 1 féket. 
Ha a hidraulikus ellenőr izd a főszelepet.  

87- Fault UCM-2 (note 
*) 
 
UCM hiba 

Köteles hajtás: a fék 2 mozgás közben 
aktív vagy nem aktív állóhe lyzetben 

 Hidraulikus: a kiegészítőszelep (soros 
szelep) nem működik. 

Ellenőrizze az UCMP vezérlési módját a Ucmp 
paraméterből. 

 MENU >D. Menu LIFT > D05:Ucmp  
Ha köteles hajtás ellenőrizd a 2 féket. 
Ha a hidraulikus ellenőr izd a kiegészítő szelepet.  

88- Limited pit/head 
(note *) 
 
Csökkentett 
süllyeszték vagy 
aknafej üzemmód. 
 

Csökkentett süllyeszték vagy korlátozott 
aknafej. 
A lift leáll, ha a rendszer kilép a 
süllyesztéki karbantartás módból, amíg 
manuálisan vagy az RMF funkcióval nem 
törlöd. 

Kizárólag a biztonsági feltételek ellenőrzése után 
törölhető a zárolás. 
Ha az ellenőrzést a MAF (süllyesztéki 
karbantartás) programozott bemenetről 
aktiválták, akkor a blokkolásra szükség van, 
különben engedélyezhető / letiltható  

MENU>C.Menu INSPECTION>C01: Small 
pit> YES/NO 

89- Flt UCM-
Hydr.Dev. (note *) 
 
UCM hiba 

Az UCMP hiba a külön készülékes 
hidraulikus liften, UCa és UCb 
programozott bemenetekre. 
A lift leáll: UCa aktív vagy UCb inaktív  
A lift mozog: UCa inaktív vagy UCb aktív.  

Ellenőrizze az UCa és UCb programozott 
bemenetek csatlakozását. 
Ellenőrizze a hidraulikus kiegészítő készüléket.  
Ellenőrizze az UCMP vezérlési módját a 
paraméterből . 

MENU>D.Menu LIFT>D05: Ucmp. 

90- Watchdog reset Rendszer ujraindulás programfutási hiba 
miatt. 

Ellenőrizze az áramellátás stabilitását CL és 
GND csatlakozókat. Ellenőrizze a 
zavarszűréseket a 230/400 V-os rendszereken. 

91- Brownout reset 
Tápfesz zavar 

Rendszer ujraindulás  processzor 
tápfeszültség ingadozás vagy hiba miatt.  

Ellenőrizze az áramellátás stabilitását CL és 
GND csatlakozókat. Ellenőrizze a 
zavarszűréseket a 230/400 V-os rendszereken. 

 

Programozás: 

Általános menü A 
Paraméter Leirás Tartomány Gyári 

/Beáll  

A00: Fw version Aktuális firmware verzió;   

A02: Blight off t Ha a felvonót nem használják, akkor a 
háttérvilágítás kikapcsolása másodpercben;  

000-600 180 

A03: Menu 
language 

Menü nyelv; IT/EN IT EN 

A80: Config.time Idő beállítás; hh:mm  

A81: Conf.date Dátum beállítás; dd/mm/yy  

A82:Load default 
 

Ha  "DEF" gyári alapértelmezett konfiguráció töltődik 
be; 
Ha "MEM" a felhasználó által elmentett utolsó 
konfiguráció töltődik be;  

NO/DEF/MEM 
 

 

 

A83:Save default Ha az "YES" az aktuális konfiguráció mentésre kerül 
a flash memóriában; 

NO/YES 
 

 



A84: Read conf. 
param. 

Olvassa be az SD kártyáról az egyik mentett 
konfigurációt; 

 
 

 

A85: Write conf. 
param. 

Az SD-kártyára ír egy CONF_XXXXXXXXX.bin fájlt 
az aktuális konfigurációval; 
XXXXXXXX alfanumerikus szimbólumok;  

 

 

 

A86: Menu mode Ha "SMP" a menüben nem jelenik meg az összes 
programozható paraméter ("egyszerűsített"),  
Ha "EXP", akkor a menü teljes ("Expert");  

SMP/EXP  

A87: Load new Fw Ha "YES" egy új firmware verziót tölt be az SD 
kártyáról; 

NO/YES 
 

 

A88: Aux serial Válassza ki a felügyelet típusát, a helyi ("SPV") vagy 
a felhőn ("CLD") közül. 

SPV/CLD SPV 

A90: SPV ser num. A soros Supervision eszköz száma  8alfanumerikus 
karakter 

0000000
0 

Hibakezelés B Menü 
 

Paraméter Leirás Tartomány Gyári /Beáll  

B00: Alarm 
history 

Megjeleníti az utolsó 30 riasztást dátummal, idővel 
és leírással; 

 

 

 

B01: Clear 
almList. 

Ha az "YES" riasztási előzmény törlődik;  NO/YES  

B02: Save alm 
hist. 

Ha "YES" van, az aktuális riasztási előzmény a 
micro SD-n lévő szöveges dokumentumba kerül;  

NO/YES  

Karbantartás C Menü 
Paraméter Leirás Tartomány Gyári 

/Beáll  
C00: Test mode Ha "DISAB" nincs teszt engedélyezve;  

Ha "AUTO" automatikus teszt üzemmód aktiválva van: 
minden alkalommal, amikor a felvonó 10 másodpercig 
nem foglalt, automatikus belsőhívás jön létre (a 
következő szintre); Ha "C_MAN" kézi teszt üzemmód 
aktiválva van: a külsőhívások le vannak tiltva és az 
ajtók nem nyílnak automatikusan;  Ha NO_DR nem nyit 
ajtót automatikusan. 

DISAB/ 
AUTO/ 
C_MAN/ 
No_DR 
 

 

DISAB 

C01: Limited pit Állítsa a "YES" értéket, ha a aknafejben vagy a 
süllyesztékben korlátozott hely van; minden 
alkalommal, amikor a felvonó karbantartásról normál 
üzemmódra van kapcsolva a felvonó blokkolva van, és 
manuálisan fel kell oldani; 

NO/YES 
 

 

NO 

C02: Inspect. 
speed 

A sebességparancsok karbantartási mód beállításai: 
-P csak a LASSÚ parancsot hajt végre; 
-G csak GYORS parancsot hajt végre; 
-P + G mindkét parancsot kiadja (hidraulikus lift esetén 
ez a paraméter nincs hatással, és a viselkedés 
megegyezik a G-vel); 

-P 
-G 
-P+G 

G 

C03: Stop on 
phas. 

Ha "YES" akkor karbantartás menetben, a kabin 
automatikusan leáll a szélső váltó érzékelőire futáskor 
(felső és alsó) anélkül, hogy a pontosszinteket elérné. 

NO/YES NO 

C04: Dly 
alm.lim.pit 

Beállítja a várakozási időt (tized másodperc), mielőtt a 
csökkentett süllyeszték riasztását generálná a 
karbantartási módból való kilépés után;  

00 - 50 [ds] 00 

C05: Max travels Maximális menetszám beállítás; 000000 

999999 

000000 



Menü D Lift 
Paraméter lift Leirás Tartomány Gyári /Beáll  

D00: Lift type Lift tipus kiválasztás: 
-VVVF: frekvencia váltós köteles halytás  
-HYDR: hidraulikus lift; 
-2SPD: 2 sebességes köteles lift; 

VVVF/HYDR 
/ 2SPD 
 

 

VVVF 

D01: Tot. floors 
num. 

Szintek száma; 02-64 5 

D02: First floor 
num. 

0 alatti szintek száma; (a kijelző -n től indul) -9/9 0 

D03: Thermals 
contr. 

Ha az "NRM" vagy "BLK" analóg bemeneteket az 
AN1 (motorhőmérsékletet) és az AN2 (olaj / gépház 
hőmérsékletet) ellenörzi. 
Ha csak egy ilyen bemenetet kell vezérelni , a nem 
vezérelt bemenetet csatlakoztatni  kell a GND-hez. A 
"BLK" opció lehetővé teszi a hidraulikus felvonónál a 
hirtelen leállást és az alsó szintre az automatikus 
leeresztését, ha a motor hőmérséklete túl magas.  

NO/ NRM/ 
BLK 
 

 

NO 

D04: Sfty 
circ.chk 

Ha "YES" a biztonsági áramkör helyes viselkedését 
figyeli; 

NO/YES 
 

NO 

D05: Ucmp Az ellenőrizetlen kabinmozgás elleni védelem a 
felvonó típusához: 
-Disabled 
-ELEC_1 = elektromos motor kettős fékérzékelővel  
-HYDR_1 = hidraulikus lift, 2 szeleppel. 
-HYDR_H = hidraulikus lift leeresztő szeleppel; 
-HYDR_1R= hidraulikus lift redundáns szelepekkel; 

Disabled/ 
ELEC_1/ 
HYDR_1/ 
HYDR_H/ 
HYDR_1R 
 

 

Disabled 

D06: Start delay 
(ds) 

Y/D váltás ideje 1/10 sec  00-50 [ds] 00 

C13:Sfty stop 
p.insp 

Ha “Yes” -re van állítva, a vezérlőpanelről történő 
ellenőrzés mindig megtörténik  
a biztonsági (kemény) stop a normál megállás helyett.  

  

C14:Insp 
restmode 

Süllyesztéki karbantartás  reset mód 
I-NRM: kézi alaphelyzetbe állítás után újra üzembe áll  
- T: biztonsági lánc teszt, a rendszer megpróbálja 
becsukni az ajtót,  
- S: reset szekvencia, először a süllyesztékben kell 
megtenni (vagy az rmf bemeneten), majd a 
vezérlőkártyán 
- T+S: T és S módok összege (először S-t, majd T-t 
kell végrehajtani) 

NMR/STD/
CNT 

 

C80: Enb.mot. 
tuning 

Ha STD-re van állítva, a fék visszacsatolási hibái 
ideiglenesen, le vannak tiltva az autotuning 
végrehajtásához (bizonyos esetben lehet, hogy 
mozgatóparancsra van szükség, de a féknek zárva kell 
maradnia). Ha CNT-re van állítva, ellenőrzési parancs 
esetén a panel cask vezérli a kontaktorokat, és nem 
ellenőrzi a fék visszacsatolását;  

NO/ 
STD/  
CNT 

NO 

C81: Test UCMP Ha "YES" az UCM teszt engedélyezve van.  NO/YES 
 

NO 

C82: Overrun 
test 

Ha "YES", amikor a felvonó karbantartás parancsokkal 
(PSM, PDM) mozog, a kabin nem áll le automatikusan 
a vég szinteken, lassú sebességgel végkapcsolóra fut.  

NO/YES 
 

 

NO 

C83: 
Keyp.insp.cmd 

Ha "YES", akkor a helyi UP és DOWN gombok 
használhatók karbantartási mozgatóként.  (PSM, PDM); 

NO/YES 
 

 

NO 

C**: Counters Időszámláló, menetszámláló, korrekciós menet 
számláló, futott meter számláló (csak enkoderes 
üzemben), ajtónyiás számláló, reset esetén, az utolsó 
visszaállítás dátumával együtt jelennek meg.  

  



D07: Star-Delta 
enb. 

Ha "YES" az Y/D indítás engedélyezett; NO/YES NO 

D08:Relay check 
(ds) 

A kontaktor ellenőrzések késleltetése ; 1/10 sec 00-50 [ds] 15 

D09: Startup 
Time 

A bekapcsolás utáni várakozási idő a bemenetek és 
a kimenetek beállítása előtt;  (másodpercek) 

00-99 [s] 04 

D10: Lift num. Módosítja a lift számát; 8 alphanum. 
chars (0..9-
A...Z) 

BARATS22 
 

Menü E Funkciók 
Paraméter 
funkciók 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll  

E00:Reservations Foglalási mód kiválasztása: 
-UNIV: Egyparancsos; 
-DM-C: “Halott ember” kapcsolás egyparancsos belül ; 
-DM-T: “Halott ember” kapcsolás külső és belső ; 
-CCAR: Egyparancsos külső és gyűjtős belső ; 
-COLL: Le-Fel gyűjtős; 
-SIMP: Le gyűjtős; 

UNIV/ DM-C/ 
DM-T/ CCAR/ 
COLL/ SIMP 
 
 

UNIV 
/Univ 

E01: Releveling  engedélyezi a szintkorrekciót: 

- NO = relevelling disabled 

- NRM = relevelling with open/closed doors in both directions 

- UP = relevelling with open/closed doors only in up direction 

- DC = relevelling with closed doors in both directions 
 

NO / 
NRM / 
UP / 
DC 
 

NO 

E02: Phasing flr Beállítja a pozició keresés irányát : 
Low: legalsó szint; 
High: legfelső szint; 

Low/ High Low 

E03: Automatic 
phas. 

Ha "YES" az indításkor és a karbantartás módból való 
kilépéskor, ha a kabin nincs szélső szinten, a rendszer 
pozició keresési mozgást indít el. 

NO/YES NO 

E04: Max travel 
time 

Maximális idő két szintt távolságának megtételéhez 
(másodperc); 

00-99 [s] 45 

E05: Max relev. 
time 

Maximális idő a szintkorrekció végrehajtásához. 
(másodperc); 

00-99 [s] 45 

E06: Parking 
Floor 

Parkoló szint kijelölése (szint és ajtó oldal) ; XX = 
szintszám (a tartomány a szintek teljes számától függ)  
Y= Nyitási oldal (A/B/C); 

XX-Y 00-A 

E07:Park 
timer(s) 

A parkoló szintre menet elötti várakozási idő 
(másodperc) a foglaltsági idő után.  

00-2550 [s] 0000 

E08: Block 
descent 

Ha "YES" az automatikus leereszkedés az alsó szintre 
engedélyezett, hidraulikus hajtás esetén, miután a 
végkapcsoló hiba bekövetkezett, és az SIC1 bemenet 
ismét zárva van, vagy a maximális menetidő hibja után.  

NO/YES NO 

E09: Emergency 
Flr 

Parkolási szint (szint és nyitó oldal) vészhelyzet esetén; 
ha az érték "NX", a lift leáll a következő emeleten, 
egyébként: XX = A szint száma (tartomány a szintek 
teljes számától függ).Y= Nyitási oldal (A/B/C); 

NX / XX-Y 00-A 

E10: Batt.deact 
(min) 

Idő (perc), mielőtt az akkumulátoros áramellátást 
kikapcsolná, a főkapcsoló kikapcsolása után ; 
ha az érték "ND", az akkumulátor soha nem lesz 
kikapcsolva; ha az érték "SD", az akkumulátor azonnal 
kikapcsol; 

ND / SD/ 
001-254 
[min] 

60 

E11: Brk force 
emg (s) 

A fék kioldásának ideje vészhelyzetben (másodperc): 

a fékkioldáshoz használt kimenetet felváltva 
bekapcsolja erre az időre és 3 másodpercig KI, amíg a 
kabin el nem éri a pontos szintet; 

00 - 05 [s] 03 



Paraméter 
funkciók 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll  

E12: Fire 
operation 

A tűzjelző bemenet működésének kiválasztása: 
-NO: letiltva; 
-FIR: "Tűzeset" üzem; 
-FFS: "Tűzoltó menet" mod; 

NO/FIR/FFS FIR 

E13: Fire op. 
floor 

Tűzeseti szint (szint és nyitó oldal); XX=szintszám (a 
tartomány a szintek teljes számától függ) 
 Y= Nyitási oldal (A/B/C); 

XX-Y 00-A 

E14: Check Car 
Busy 

Ha "YES" a kabin foglalt ellenörzés működik NO/YES 
 

 

NO 

E15: PAP/CM 
Contr.T. 

Időintervallum az ajtó visszanyitó eszköz hibásnak 
minősítése előtt; (PAP/CM bemenet) Letiltja a 
fényfüggönyt vagy az ajtonyit gombot . 
 000 = vezérlés le van tiltva;  

000-300 [s] 000 

E16: Canc.Call 
Time 

Gyüjtő hívás esetén nem teljesített hívás törlési ideje; 
000 = vezérlés le van tiltva;  

000-300 [s] 010 

E17: Fast start CACANC: a kabin gomb 2°-os nyomása törli a hívást.  
2P2P a kabin gomb 2°-os nyomása elindítja a liftet. 
1P1P+C: a kabin gomb első megnyomása elindítja a liftet 

utazását, a második pedig törli a parancsot. 
1P a kabin gomb  elsőnyomása elindítja a liftet, a 
másodiknak nincs hatása 

CANC / 
2P / 
1P+C / 
1P 
 

2P 

E18: Floor time 
mpx(s) 
 

A multiplexben használt paraméter a híváskiosztási 

algoritmushoz. Becsült idő, amely a két egymást követő 

szakasz közötti megtételéhez szükséges emeleten teljes 

sebességgel. A részletekért olvassa el a 15.2.3 §-t. 

00-50 [s] 03 

E19: Stop time 
mpx(s) 
 

A multiplexben használt paraméter a híváskiosztási 
algoritmushoz. Az a becsült idő, amelyre az liftnek 
szüksége van a megálláshoz (lassítás, megállás és 
újragyorsítás). 15.2.3 §-t. 

00-50 [s] 20 

E20: Start t. 
mpx(s) 
 

A multiplexben használt paraméter a híváskiosztási 
algoritmushoz. A megnövelt idő hátrányosan érintette 
az új foglalás hozzárendelését az X emeleten  azokhoz 
a felvonókhoz, amelyeknek még nincs egyéb 
fenntartása kedvező irányba  hogy elérje az X emeletet. 
15.2.3 §-t. 

0000-2550 
[sec] 
 

50 

E21: Fire 
op.blocking 
 

Ha „IGEN”-re van állítva a űzeset végén, a lift „69” 
hibával blokkol, ha„NO” visszatér Normál módba. 

NO / YES NO 

E22: T.emerg. 
ON (s) 
 

Várakozási idő a vészhelyzeti művelet és az eon 
Kimenet aktiválása előtt. A részletekért olvassa el a 
12.1 §-t. 

000-255 [sec] 5 

E23: T.emerg. 
OFF (s) 
 

Várakozási idő az eof kimenet aktiválása előtt 
vészüzemben, miután kinyitották az ajtókat a szinten 
(az eon 3 másodperccel korábban kikapcsol 
ezt az időtúllépést). 12.1 §-t. 

000-255 [sec] 30 

E25:Indep.auto.
shutd. 
 

Az automatikus kikapcsolás időzítője normál módban 
is aktív (bemenet EM KI), ha a tápfeszültség 15 V dc 
alatt van (10.28.). 

NO/YES NO 

E26: Standby t. 
(min) 

Készenléti állapot aktiválás az utolsó hívás után.(perc)  
Ha 0 a funkció le van tiltva. Lásd:9.11§  

 0-250(min)  0 



Paraméter 
funkciók 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll  

E27: Multiplex 
ID 

A felvonó azonosító száma egy multiplex csoportban 
(figyelmeztetés: vigyázzon, nehogy azonos azonosítót 
állítson be ugyanazon csoport különböző felvonóira);  
Ha "- -" van beállítva a lift szimplexben üzemel.  
(csoporton kívüli lift); 

/M1/M2/.../M 
8 

1/2 

E28: Max serv. 
time 

Maximális foglaltsági idő (másodperc), mielőtt egy hívás 
a csoport egy másik felvonójára továbbítódna; 

1 - 999 [s] 40 

E29:Disab.flr 
reserv 

Ha „XX-YES”-re van állítva, a XX. emeleti hívások le 
vannak tiltva. 

XX – NO / YES 
XX= Floor 
number (from 
-9 to 72) 
 

NO 
for all 
floors 

 

Menü F Drive 
Paraméter 
drive 

Leirás Tartomány Gyári /Beáll  

F00(A): Drive 
type 

Különböző típusú meghajtók paraméterei : 
• "—": letiltva; 
• "KEB": KEB szabályzó; 
• "FREN": FRENIC szabályzó; 
• "GEN":  "előre beállított általános szabályzó; 
• "ANL": az analóg parancsok beállítása és 

kezelése; 

— / KEB / 
FREN / GEN / 
ANL 
 

 

GEN 

F01(B): Soft 
stop Up(ds) 

A fel irányú leállási fázis alatt a vezérlőkártya 
deaktiválja az irányparancsokat (UP) és vár a fék 
visszajelzésére (frn funkció) legfeljebb a 
sebességparancsok deaktiválása előtt mindaddig  
(s2-s1-s0-vp-AO). 8. §-t; 

00-50 [ds] 
 

 

00 

F02(C): Soft 
stop Dw(ds) 

Az Le irányú leállítási fázisa alatt a panel deaktiválja az 
irány parancsokat (dw funkció) és várja a fék 
visszajelzését (frn funkció) a sebességparancsok 
deaktiválása előtt (s2-s1-s0-vp-AO).8. §-t; 

00-50 [ds] 
 
 
 

 

00 

F03(D): 
Deact.delay drv 

A leállási fázis alatt a vezérlőpanel deaktiválja a 
sebesség parancsokat (s2-s1-s0-vp-AO), majd 
legfeljebb ennyi ideig vár  mielőtt deaktiválja az 
engedélyezést és kidobja a kontaktorokat (ds -dd-en). 
8. §-t; 

00-99 [ds] 
 
 

00 

F04(E): Ramp 
stop time 
 

A maximális sebességről 0-ra való leállási rámpa ideje 
(csak analóg vezetés esetén), 
elkerüli az azonnali leállást nagy sebességről, amikor 
nincs rá szükség; 

00-50 [ds] 
 

 

00 

F05:Accel.time(
ds) 

A gyorsítási rámpa ideje (0-100%); 00 - 50 [ds] 
 

00 

F06: Brk wait 
t.(ds) 

A gyorsítási rámpa indítása előtt i várakozás ideje a 
felfutás indítása előtt annak érdekében, hogy a 
szabályzó megkezdje a kiindulási sebességet és 
elengedje a féket; 

00 - 30 [ds] 
 

00 

F07(I): NOM 
V4P (%analog) 

Névleges V4P (gyors seb. 4) sebességbeállítás az 
AO-hoz (a névleges fordulatszámának százalékos 
aránya); 

00..100 [%] 000 

F08(Q): INT 
(%analog) 

Köztes V3P (újraszinkronizálási/tanulási)   sebesség 
beállítás az AO-hoz (a névleges fordulatszámának 
százalékos aránya); 

00..100 [%] 000 

F09(Q): INS 
(%analogue) 

Karbantartás sebességbeállítása az AO-hoz (a 
névleges fordulatszámának százalékos aránya);  

00..100 [%] 000 

F10 EMG 
(%analogue) 

Karbantartás sebességbeállítása az AO-hoz (a 
névleges fordulatszámának százalékos aránya);  

00..100 [%] 000 

F11: STA 
(%analogue) 

Indítási sebesség beállítása az AO-hoz (a névleges 
fordulatszámának százalékos aránya);  

00..100 [%] 
000 



Paraméter 
drive 

Leirás Tartomány Gyári /Beáll  

F12: APP 
(%analogue) 

Megközelítési sebesség beállítása az AO-hoz (a 
névleges fordulatszámának százalékos aránya);  

00..100 [%] 
000 

F13: RLV 
(%analogue) 

Szintkorrekciós sebesség beállítása az AO-hoz (a 
névleges fordulatszámának százalékos aránya);  

00..100 [%] 000 

F14: NOM (S2-
S1-S0) 

Névleges sebesség kimenet bináris értéke: S2, S1, S0 
programozott kimenetek kezelése;  

000-001-010-
011-100-101-
110-111 

000 

F15: INT (S2-S1-
S0) 

Köztes sebesség kimenet bináris értéke: S2, S1, S0 
programozott kimenetek kezelése;  

000-001-010-
011-100-101-
110-111 

000 

F16: INS (S2-S1-
S0) 

Karbantartási sebesség kimenet bináris értéke: S2, 
S1, S0 programozott kimenetek kezelése;  

000-001-010-
011-100-101-
110-111 

000 

F17: EMG (S2-
S1-S0) 

Vészüzemi sebesség kimenet bináris értéke: S2, S1, 
S0 programozott kimenetek kezelése;  

000-001-
010-011-100-
101-110-111 

000 

F18: STA (S2-S1-
S0) 

Indítási sebesség kimenet bináris értéke: S2, S1, S0 
programozott kimenetek kezelése;  

000-001-
010-011-100-
101-110-111 

000 

F19: APP (S2-S1-
S0) 

Megközelítési sebesség kimenet bináris értéke: S2, 
S1, S0 programozott kimenetek kezelése;  

000-001-
010-011-100-
101-110-111 

000 

F20: RLV (S2-S1-
S0) 

Szintkorrekciós sebesség kimenet bináris értéke: S2, 
S1, S0 programozott kimenetek kezelése;  

000-001-
010-011-100-
101-110-111 

000 

F21: STOP (S2-
S1-S0) 

STOP (nincs sebesség parancs)  kimenet bináris 
értéke: S2, S1, S0 programozott kimenetek kezelése;  

000-001-010-
011-100-101-
110-111 

000 

F22:Select low 
speed 

 

Sebesség beállítása rövid távra (utazás rövid 
emeletek között, utazás a következő  szintre) a 
beállított kombinációk egyike közül. 
 

EMG / STA / 
APP/ RLV 

EMG 

EMG 

Menü G Szintérzékelők. 
Paraméter 
szenzorok 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

G00: Magnets check Az érzékelők sorrend ellenörzésének módja; 
-NORM:   teljes ellenőrzés; 
-VINS:  teljes ellenőrzés normál módban, csak 
megjelenítés karbantartás módban (nincs 
biztonsági leállítás); 
- INHB:  az ellenőrzés mindig tiltott; 

NORM/VINS/ 

INHB 

VINS 

G01: Stop 
delay(csec) 

Megállás késleltetés (század másodperc), 
miután belépett a pontos szintbe; 

00-99 [csec] 00 

G02: Config. IF/ICV Ha "YES" engedélyezi a mágnesek IF / ICV 
konfigurálását. §7.1.2 ) 

 

NO/YES NO 

G03: Slowdown delay 
Up 

Késleltetési idő (sec és 1/100sec) a lassításhoz 
a FEL irányban az XX. emeleten, szintenként; 

XX- ss:cc 
ss=sec [00-10] 
cc=1/10sec [00-99] 

00-00:00 
01-00:00 
02-00:00 

G04: Slowdown delay 
Dw 

Késleltetési idő (sec és 1/100sec) a lassításhoz 
a LE irányban az XX. emeleten, szintenként; 

XX- ss:cc 
ss=sec [00-10] 

cc=1/10sec [00-99] 

00-00:00 
01-00:00 
02-00:00 



Paraméter 
szenzorok 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

G05: Conf. slowdw. 
magn. 

X/Y ZZ 
A lassító mágnesek konfigurálása két egymást 
követő emelet között (X és Y)  
ZZ= -"--": Normál lassítás; 

-"LS": Hosszú lassú út; 
-"SH": Rövid szint; 
-"SL": Nagyon rövid szint (menet lassúban); 
 

X/Y ZZ 
X/Y=  a szintek 
számától függően 
ZZ=--/LS/SH/SL 

0/1 -1/2 --
2/3-..etc. 

G06:Sensors 
debounce  

Prell szűrés a kiolvasások számával  IS/ID 00-20  00  

Menü H Encoder 
Paraméter 
 encoder 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

H00: Enable 
encoder 

Pozicionálás módja: 
-"—": nincs poziciónáló/encoder (mágnes érzékelős 

pozicionálás); 
-"INC": inkrementális jeladó az A+, A-, B+, B-

bemeneteken; 
INM: inkrementális jeladó az A+, A-, B+, B-

bemeneteken és mágnes érzékelés a pontos 
szintben. 

-"CAN": abszulut encoder CAN buszon (standard 
CanOpen Cia417); 

-"KUB": encoder memoriával CAN buszon  
(standard CanOpen Cia406). 
- PSU: absolute encoder via CAN (standard 

CanOpen Cia417) with Position 
Supervision Unit; 

 

- - - / INC / CAN 
/ KUB 
 

(lásd:10.3. 
91.old) 

 

H01: Pulses/rev. Encoder felbontás; 00000-65535 
 

1024 

H02: Pulley diam. Hajtótárcsa átmérő (mm) 0000-9999 
[mm] 
 

326 

H03: Ropening fact. Kötél fűzési arány:  
-"1:1": direkt bekötés;  
-"2:1": felezett hajtás; 

1:1 / 2:1 
 
 

1:1 

H04: Reduct. ratio Hajtómű áttétel; 1:01...1:99 
 

1:01 

H05: Inv.div.ratio Encoder osztás a szabályzóban; 1:01...1:99 
 

1:01 

H06: Corr. slowdw 
dist. 

XXX-uYYYY/dZZZZ 
Az XXX sebességnél használt lassítási távolság 
kézi javítása. 
• uYYYY: Felirányú lassítási távolság; 
• dZZZZ: Leirányú lassítási távolság; 

XXX-
uYYYY/dZZZZ  
XXX [NOM, 
INT, INS, EMG] 
YYYY [0-5000] 
ZZZZ [0-5000] 
 

EMG- 
u1000/d100
0 
INT- 
u1500/d150
0 
INS- 
u2000/d200
0 

NOM- 
u2500/d250
0 

H08: Door zone 
limits 

Kézi beállítás az abszolút jeladó alsó és felső 
ajtózóna határértékehez mm-ben kifejezve: min: 
XXXX/Max: YYYY 
• XXXX: ajtó zóna hossza a pontos szint alatt; 
• YYYY: ajtó zóna hossza a padlószint alatt; 

min: XXXX/ 
Max: YYYY  
XXXX [0000-
9999] YYYY 
[0000-9999 
 

0100/0100 

H10: Appr.dist.mm Szintezési távolság: az a távolság amit a lift 
szintbeállási sebességgel tesz meg a megállásig; 

000-300 [mm] 000 

H11: Nominal spd 
(m/s) 

A lift névleges sebessége. Ha panelen 0, akkor 

jelenítse meg a 

a sebesség értéke nem jelenik meg. 

0.00-9.99(m/s)  0 



Paraméter 
 encoder 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

H12: SPD toler.(m/s) Sebességtolerancia. Megengedett különbség a mért 

sebesség és a hajtás sebessége között.; 
0.00-0.50(m/s) 

 0 

H13: Speed filter 
(ds) 

A mért sebesség maximális időtartama amíg 

meghaladja a hajtás sebességét + sebesség 
toleranciát. 

00-30 [ds] 0 

H14: No mov. 
timeout(ds) 

Mozgásparancs alatt, ha ez az idő letelik az olvasott 

helyzet változása nélkül enkoder hibát generál; ha 0 

ez a funkció le van tiltva; 

00-99 [ds] 10 

H80: Learn stop 
height 

Pontos szint tanulási eljárás módja: 
- "NO": ne hajtsa végre az eljárást; 
-"FLR":  automatikus szintpozíció-tanulási eljárás 

végrehajtása; 
-"F+S” automatikus szintpozíció-tanulási eljárás 
végrehajtása közvetlenül az automatikus lassítás 
tanulási eljárás végrehajtása után minden 
sebességnél; 
SUL: konfigurálási eljárás a végkapcsolókhoz (csak 
PSU eszköz esetén); 
SUF: automatikus szint tanítási eljárás PSU-
eszközzel (csak PSU-eszköz esetén érhető el). 

NO/FLR/F+S/ 
SUL/SUF 
 

 

… 

H81: Learn slowdw 
dist. 

Automatikus lassítási távolság tanulási eljárás :  
-"EMG": lassítási tanulás EMG sebességen; 
-"INS": lassítási tanulás INS sebességen; 
-"INT": lassítási tanulás INT sebességen; 
-"NOM": lassítási tanulás NOM sebességen; 
-"Vx": lassítási tanulás az összes sebességen; NOM-
INT-INS-EMG sorrendben; 

EMG/INS/INT/ 
NOM/Vx 

… 

H82: Corr. stop 
height 

FXX: YYYYYY/ZZZZZZ 
A megállási zóna kézi korrekciója (mm-ben) a XX. 
szinten. 
FXX: szint XX 
YYYYYY= megállási zóna felső határa ZZZZZZ= 

megállási zóna alsó határa; 

FXX: YYYYYY/ 
ZZZZZZ 
YYYYYY 
[000000:99999
9] 
ZZZZZZ 
[000000:99999
9] 

F00:00000
0/ 
000000 
F01:00000
0/ 
000000 
F02:00000
0/ 
000000...et
c. 

H83: Enb. car corr. Ha "YES" leállítási zóna korrekciója engedélyezve a 
kabinból; (see §7.2.9 ). 

 

NO/YES 
 

 

NO 

H84: Floor levels FXX: YYYYYY 
A szint középső helyzetének kézi korrekciója (mm-
ben) a XX. szinten. 
FXX: szint XX 
YYYYYY= megállási zóna közppontja 

FXX: YYYYYY  
 
(lásd:10.6. 
93.old) 

no 

H85: Recalib. stop 
dist. 

A leállási zóna hosszának kézi korrekciója (mm-ben) 
az összes szintre. 

00 -xx [mm] 
 

 

H86:Prelim. 
psu(cm) 
 

Az előlimit Canopen 417 PSU eszközhöz (cm-ben). 0-255  

Menü I-Serial/ Kommunikáció 
Paraméter 
kommunikáció 
 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

I00: Roof ser.prot. Protokoll beállítása a fülketetőt panel 
kommunikációhoz: 
 --- : Letiltva; 
-CAN: CAN busz; 
-VEG: VEGA protocol; 

—/CAN/VEG VEG 



Paraméter 
kommunikáció 
 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

I01: Floor ser.prot. Protokoll beállítás a szint perifériákhoz: 
 --- : Letiltás;/-485: RS485;/-VEG: VEGA; CAN 
protocol; 

—/485/VEG 
/CAN 

VEG 

I02: Car ser.prot. Protokoll beállítás a kabin perifériákhoz: 
 --- : Letiltva; 
-CAN: CAN busz; 
-VEG: VEGA protocol; 

—/CAN/VEG VEG 

I03: Aux car 
periph. 

 

További hívásbemenetek beállítása a kabinon 
(§14.3 ): ---: nincs kiegészítő kártya (24 I/Oalatt); 
- 1x2: egy kabinpanel 2 hívásgyűjtő (25-től 48 
I/O-ig); 
- 1x2n: egy kabinpanel 2 hívásgyűjtővel, bővítés 
nélkül (25-ről 32 I/O-ra); 
- 1x3: egy kabinpanel 3 hívásgyűjtővel (49-72 
I/O-ig); 

- 2x1: double car operation panel with 1 call collection boards 
per button panel 
(from 25 to 48 I/Os) 

- 2x2: double car operation panel with 2 call collection boards 
for each panel (from25 to 48 I/Os per button panel) 

- 2x2n: double car operation panel with 2 boards for each panel 
without the use of expansions (from 25 to 32 I/Os per button 
panel); 

- 2x3: double car operation panel with 3 call collection boards 
for each panel (from 49 to 72 I/Os per button panel); 

- SEC: CSAK VEGA protokolhoz egy 
kezelőpanel 2 hívásgyűjtővel (25-48 I/O-ig) 
- SEN: CSAK VEGA protokolhoz egy 
kezelőpanel 2 hívásgyűjtővel kártya bővítők 
használata nélkül (25-32 I/O-ig) 

---/CAN/VEG  

I04: Ser. pit insp. Engedélyezi a süllyesztéki karbantartás 
parancsokat a soros kommunikáción.  

- NO: letiltva 
- 2I850: két soros ITF850, 2*2 bemenettel; 

- 1I880: egy soros ITF880 4 bemenettel (CAN) 

NO/2i850/ 
1i880 
 

 

2I850 

I5: Special inp.0 Ha "YES", akkor a soros vonalon engedélyezi a 
tűzoltó menetet. (CAN) 

NO / YES  

I6: Canop br (kbps) Beállítja az átviteli sebességet a “Canopen Lift” 
perifériák esetén; 

125/250 
[kbps] 

125 

I7:ID Canop Cpu Beállítja a vezérlőpanel azonosítóját a Canopen 
Lift esetén; 

000-127 000 

I8:ID Canop Pos Beállítja a pozicionáló eszköz azonosítóját a 
Canopen Lift esetén; 

000-127 000 

I9:ID Canop Drv Beállítja a szabályzó azonosítóját a Canopen Lift 
esetén; 

000-127 000 

I10:Drv Cmd 
Mode 

 

A Canopen Lift Drive vezetési módját állítja be  
- -- : Letiltva 
- SPD = sebesség control 
- POS = pozició control 

SPD/POS SPD 

I11:485 
Ch.Inversion 

Ha YES az invertert az RS485 1. csatornán 
kezeli (A1-B1sorkapcsok) és a soros szintek 
kezelése az RS485 2 (A2-B2) csatornán történik. 
Csak akkor használja ezt a paramétert, ha 
hardver nem támogatja a 2. csatornát és a soros 
kapcsolatot az inverter használja. 

NO/YES 
 

0.0 



Paraméter 
kommunikáció 
 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

I12: Drive Baudr. Beállítja az soros kommunikáció adatátviteli 
sebességét (RS-485 modbus); 

1200 / 2400 / 
4800 / 9600 / 
19200 /38400/ 
57600/115200 
[bps] 

19200 

I17:Disp. Wout icon Differenciált ikonkezelés: speciális ikonfunkciók egyes soros 

kijelző modellekhez. 

--- / F / T / TF / C 
/ CF / CT / CTF 

 

 -- 

 
I80: Reset f. boards A cím törlése olyan szint-perifériákon, amelyek 

már be vannak állítva a kiválasztott 
szintszámmal; Ha a "**" értéket választja, az 
összes szint-periféria címe törlődik;  

00-XX / **  

Menü J Ajtók 
Paraméter 
ajtók 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

J00: Doors type Kézi/ Automata ajtók beállítása §6.4 AUTO/MANU AUTO 

J01: Action 
attempts 

Az ajtózárási kisérletek száma indulás elött  00-20 01 

J02: Busy off timer Időzítő az "Foglalt" jelzés kikapcsolása előtt; 02-45 [s] 03 

J03: Faulty start t. Időzítő, az ajtó záródási hiba bekapcsolálódásáig ; 00-30 [s] 10 

J04: Max opening t. Az ajtónyitási parancs aktívitásának maximális ideje; 02-45 [s] 05 

J05: Max closing t. Az ajtózárási parancs aktívitásának maximális ideje; 02-45 [s] 10 

J06: Open doors 
wait 

A nyitott ajtókkal várakozási idő; 02-45 [s] 07 

J07: Cam act.dly 
(ds) 

A zárnyitó aktiválásának késleltetése; 00-50 [ds] 00 

J08: Cam 
deac.dly(ds) 

A zárnyitó deaktiválásának késleltetése; 00-50 [ds] 00 

J09: Opening dly 
(ds) 

Az ajtónyitás kés leltetése; 00-99 [ds] 00 

J10: Doors control Ha „YES”-re van állítva, figyeli az ajtó véghelyzet 
kapcsolók működését. 

NO/YES NO 

J11:CP cmd mode 
 

Meghatározza az ajtózárási parancs működését.  
Nyomatékkal zárva tartás  §6.5. 

AUTO / RUN / 
HOLD 
 

NO 
YES 

J12:Pre-opening 
 

Ha "YES" az ajtó előrenyitás engedélyezett; NO/YES NO 

J13: Nudging timer Időzítő a “TOLÁS” parancs aktiválása előtt, ha a 
fényfüggöny folyamatosan jelzi az akadályt; 0000 = 
vezérlés letiltva; (outputs CF1, CF2, CF3); 

 

0000-2550 [s] 0000 

J14: Sfty debounce 
ds 

Prellezés szűrő idő az ajtó záródáskor.  00-30 [ds] 10 

J15: Door-opening 
side 

Belépés az almenübe: 
F-OS-mód XX-YYY-Z 
lehetővé teszi a XX. szinten az ajtó nyitási oldalak 
meghatározását 
XX-YYY -Z 
YYY (nyitó oldal) = 
("A" / "B" / "AB" / "C" / "AC" / "BC" / "ABC") 
Z (nyitási mód) = "T" (mindkét oldal nyitva egyszerre) 
/ "S" (szelektív nyitás) 
Ha a "**" szintet választja, akkor az összes emeletre 
ugyanazt a konfiguráció lessz beállítva 

XX-Y -Z **-A-T 

...etc. 

0-10 A 



Paraméter 
ajtók 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

J16: Stationing 
cl/op 

Belépés az almenübe: 
XX-Y-Y-Y (XX, Emeleti parkolási mód az A-B-C 
ajtóhoz) 
Annak meghatározására, hogy a kabin nyitott vagy 
zárt ajtóval kell-e állnia mindhárom nyitóoldalon. 
Y = "O" nyitott ajtókkal áll; 
Y = "C" zárt ajtókkal állva; 

XX-Y-Y-Y 00 -C-C-C 
01-C-C-C 
02-C-C-C 
...etc. 

0-10 O 

J16:EL mode 
 

Meghatározza az elektromos zár feloldó 
parancsának (EL) működését. 6.7 §-t (el1 / el2 / el3 
kimenetek) 

STOP→MANU / 
STOP→AUTO / 
OPEN→MANU 
OPEN → AUTO 

 

STOP→ 
MANU 
 

J17:PAT mode 
 

   

J18:Door lock tmr 
(ds) 

 

   

J19:Light curt.test     

Menü K Programozható Ki/Bemenetek 
Paraméter 
Be/Kimenetek 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

K00: Safety chain Beállítja a biztonsági vonal sorrendjét: 
- AEC: stop-végkapcsoló-ajtók 
- EAC: végkapcsoló-stop-ajtók 
- APC: stop-belső ajtó-külsőajtó 

AEC/EAC/APC AEC 

K01: Spd.gov.on 
ALT 

A sebességhatároló logikai működése, a biztonsági lánc 
SIC2 bemenete előtt: 
N.O. (záró); 
N.C. (bontó); 

N.O./N.C. N.O. 

K02: Dly Tmr1 ON 
ds 

A T1O kimeneti aktiválási késleltetés a T1I-ként 
programozott bemenet aktiválása után 

00-99 [ds] 00 

K03: Dly Tmr1 OFF 
ds 

A T1O kimenet deaktiválási késleltetése a T1I-ként 
programozott bemenet deaktiválása után 

00-99 [ds] 00 

K04: Dly Tmr2 ON 
ds 

A T2O kimeneti aktiválási késleltetés a T2I-ként 
programozott bemenet aktiválása után 

00-99 [ds] 00 

K05: Dly Tmr2 OFF 
ds 

A T2O kimenet deaktiválási késleltetése a T2I-ként 
programozott bemenet deaktiválása után 

00-99 [ds] 00 

K06: 
Call.Debounce ms 

Prellezés szűrő a hívásokhoz (millisecond) 000-990 [ms] 050 

K07: Enable mapp. Engedélyezés híváscsoportokhoz és a 
poziciójelzésekhez, ha valamilyen betüjel van a megfelelő 
bemeneti / kimeneti csoport engedélyezve van: 
-C: belső parancs/gomb világítás 
-S: Fel irány külsőhívásnál 
-D: Le irány külsőhívásnál 
-P: Lift pozició 

C-S-D-P-CS- 
CD-CP-SD-
SP- 
DP-CSD-CSP- 
CDP-SDP-
CSDP 

C 



Paraméter 
Be/Kimenetek 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

K08: Pos.mode Pozició jelzés kódolása a bA, bB, bC, bD, bE-re 
programozva,  
-BINARY; 
-REV.BIN Fordított bináris; 
 -GRAY; 
-REV. GRAY Fordított gray; 
-BCD; 
-REV. BCD: Fordított BCD; 
-14 SEGM,7U+S+1+2, 7U+1+2+S, 7 szegmenses módok; 
-1WIRE: Egy vezeték/szint 

BINARY/ 
REV.BIN/ 
GRAY/ 
REV. GRAY/ 
BCD/ 
REV. BCD/ 14 
SEGM/ 
7U+S+1+2/ 
7U+1+2+S/ 
1WIRE 

REV.BIN 

K15: Board 0 offset A 0 címen lévő panelen a (kabinpanel) I / O eltolásái 
számát adja meg a kabin nyomógombjainak hívás/nyugta 

0-23 02 

K16: Board 1 offset A 1 címen lévő panelen a (kabinpanel) I / O eltolásái 
számát adja meg a kabin nyomógombjainak hívás/nyugta, 
ha a "cn" értéket programozták, akkor az 1. panelen lévő 
első I / O a 0. panelen az utolsó I / O lépést követi 
(egymást követő sorozat); 

0-23/cn 02 

K17: Outputs 
funct.map 

A kimeneti logikai funkciók leképezése a fizikai 
kimeneteken; 

 --  -  

K18: Inputs 
funct.map 

A panel fizikai bemeneteinek leképezése a logikai 
bemeneti funkciókon; 

— — 

K19: Safetys funct. 
map 

A biztonsági vonal fizikai bemeneteinek funkciói   

K80: Preset s. 
Vega 

Beállítja a soros perifériák Vega protokollal történő 
kezeléséhez hasznos paramétereket, az előre megadott 
leképezések után: 
-DEF: gyári beállitások; 
-DSP+S:  hívások kezelése a kabin panelen (0. cím) a 
szervizjelek (bemenetek és kimenetek) a fülketető panelen 
(1. cím); 
-CAB-D:  hívások kezelése és az ajtóparancsok az kabin 
panelen (0. cím); 
-CAB-P:  hívások kezelése és a pozíciókimenetek a kabin 
panelen (cím 0); 
-CABx2:  híváskezelés és szervizjeleket két kabin panelen (0 
és 1 cím); 
-SRC+K:  hívások kezelése és ajtó parancsgombok a kabin 
panelen (SERCAR, 0 cím), szervizjelek a fülketető panelen 
(KITTI, 1. cím); 
-DSP+K:  hívás kezelés és ajtó parancsgombok a panelen 
(LCD500), a szervizjelzésekkel a fülke tetőn (KITTI, 1. cím); 
-DSP+C:  hívás kezelés és ajtó parancsgombok a panelen 
(LCD500), a szervizjelzésekkel a fülke tetőn (CRBLINK,1. 
cím); (12.5. §) 

DEF / 
DSP+S / 
CAB-D / 
CAB-P / 
CABx2 / 
SRC+K / 
DSP+K / 
DSP+C 

DSP-S 

 

Menü L Jelzések 
Paraméter 
jelzések 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

L00: Nxt dir. arrow Az irány nyíl kimenetek viselkedése (a kimenet FS és  FD  
van programozva). További részletek: Lásd 4.6.16. 
-NORM: jelenlegi irány + várható következő irány  
-EXP: várható következő irány  

NORM/EXP NORM 



Paraméter 
jelzések 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

L01: Car l. univ. Az belsőgombok visszajelzőinek viselkedése 
egyparancsos módban. 
-FA = Rögzített érkezés  
-BA = Villogó érkezés 
-POS = Pozíció 
-POS + BA = Pozíció + Villogó érkezés  

FA /BA /POS 
/POS +BA 

POS+B
A 

L02: FDw l. univ. A külső Le gombok visszajelzőinek viselkedése  
egyparancsos módban. 
-FA = Folyamatos érkezéskor  
-BA = Villogó érkezéskor  
-OCC = Foglalt 
-OCC + BA = Foglalt + villogó érkezés  
-OCC + BM = Foglalt + Villog mozgásban  

FA / BA 
/OCC/ OCC 
+ BA / OCC 
+BM 

OCC  

L03: FUp l. univ. A külső Fel gombok visszajelzőinek viselkedése 
egyparancsos módban. 

-FA = Folyamatos érkezéskor 
-BA = Villogó érkezéskor  
-PRS = Szintben 
-PRS + BA = Hívásnyugta + Villogó érkezés  
-ALM = Riasztás elküldve 

FA /BA /PRS 
/PRS+BA/ 
ALM 

FA 

L04: Car l. rsrv. A belső gombok visszajelzőinek viselkedése gyűjtős 
módban. 

RSR = Parancsnyugta 
RSR + BA = Parancsnyugta + Villogó érkezés  

RSR/RSR+BA RSR 
/RSR+
BA 

L05: FDw l. rsrv. A külső LE gomb visszajelzőinek a viselkedése 
gyüjtős módban.  
RSR = Hívás nyugta 
RSR+BA = Hívásnyugta + Villogva érkezés 

RSR/RSR+B
A 

RSR 
/RSR+
BA 

L06: FUp l. rsrv. A külső Fel gomb visszajelzőinek a viselkedése 
gyüjtős módban  
- RSR = Hívásnyugta (ha az FDw l. rsrv értékét RSR 
+ BA-ra állítják, akkor a jelzés viselkedése azonos) 
-PRS = Szintben 
-ALM = Riasztás küldés 

RSR/PRS 
/ALM 

RSR 

L07:Car button 
beep 

Kabingombok hangjelzés engedélyezése  NO/YES YES 

L08:Flr button beep Külsőgombok hangjelzés engedélyezése  NO/YES YES 

L09:Car gong 
enabl. 

Gong engedélyezése a kabinban. NO/YES YES 

L10:Flr gong enabl. Gong engedélyezése a szinteken . NO/YES NO 

L11:Gong number 
up 

Gong szignálok száma Fel irányba  0-1-2 1 

L12: Gong number 
down 

Gong szignálok száma Le irányba; 0-1-2 1 

L13: Slowdown 
gong 

- "YES" a Gong sebességváltáskor  
- A "NO" leállákor ajtó nyitás elött 

NO/YES NO 

L14: Gong 
durat.(ds) 

Gong jel időtartama (1/10sec); 00-99 [ds] 50 

L15: Dly OCC off(s) Késleltertés logikai "foglalt állapot" és az OCC 
kimenet deaktiválása között (másodpercben);  

0000-3600 
[s] 

0000 

L16: Res.l.cab+flr Ha "YES" akkor a kabinban és kívül is jelzi az összes 
külső és belső hívást az aktuális irányban ; 

NO/YES NO 

L17: Config. floor 
msg 

Egyedi kijelzés beállítása a szintekhez ; XX-YY 
XX=Szint szám 
YY=Kijelzés (2 alfanumerikus szimbolum) 

XX-YY 
XX=szintszám 
YY=Kijelzés 
[A...Z - 0...9] 

00-0 
01-1 
02-2 
...etc. 



Paraméter 
jelzések 

Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

?: Vis.Relay sta 
 
086 verióban nincs 

Ha "YES", a dS, dD, VG, VP, OCC-be programozott 
kimenetek állapota a helyi kijelző kezdőképernyőjének 
alsó sorában jelenik meg; 
 -S: dS active (Fel) 
 -D: dD active (Le) 
 -G: VG active; (Gyors) 
 -P: VP active; (Lassú) 
 -OC: OCC active; (Foglalt) 

NO/YES NO 

 
 
Menü M - Jelszó 
A beállítások módosításához szükség lehet egy hitelesítési eljárásra : 

1. Belépés a főmenübe 

MENU>M.Menu PASSWORD 

2a. Ha a paraméter 00: Login, nyomja meg az ENT 

gombot, és irja be a szükséges jelszót; 

2b. Ha a paraméter 00: Mod.Pword, a jelszó már megtörtént, vagy a hitelesítési 

eljárás le van tiltva, az ENT gomb megnyomásával új jelszót lehet beállítani (a 

00000000 kódot a hitelesítési eljárás letiltásához használja).  

Paraméter Leirás Tartomány Gyári 
/Beáll 

M00: Login / 
Mod.Pword 

Jelszó beírása a paraméterek megváltoztatásához 

(Bejelentkezés) vagy bejelentkezés után, az aktuális 

jelszó módosítása (Mod.Pword). 

00000000/ 

ZZZZZZZZ 

 

Menu N – PROG. FUJI 
This menu can be used if the board is connected through RS-485 channel n. 2 to a FUJI LM-1 or FUJI LM-2 drive. 
To use these functions, enable the modbus communication on the inverter menu. 

Parameter Description Range Default 
N00:Alarm History Drive alarm history (last 4 alarms with related information). … … 

N01:I/O Monitoring Drive inputs and outputs monitoring. … … 

N02:Parameters Drive parameters selected by class (Reading / Writing). … … 

N03:Custom set 

Writing of some pre-set parameters sets for a quick drive 

programming, depending on the installation type: X-YY-ZZ 

X: analog (A) or digital (D) command 

YY: geared (GD) or gearless (GL) machine 

ZZ: open loop (OL) or closed loop (CL) control 

For further information see §8.7 . 
… … 

N04:Inverter Select model LM1 / LM2 LM1 

Menu O – WORK.MODES 
Parameter Description Range Default 
O00:Morn. mode ON 

Morning mode starting time (hh:mm). 
If starting time = ending time → this function is disabled. 
Check §10.8.1 for details. 
00:00 – 23:59 00:00 

O01:Morn. mode OFF 

Morning mode ending time (hh:mm). 
If starting time = ending time → this function is disabled. 
Check §10.8.1 for details. 
00:00 – 23:59 00:00 

O02:Even. mode ON 

Evening mode starting time (hh:mm). 
If starting time = ending time → this function is disabled. 



Check §10.8.2 for details. 
00:00 – 23:59 00:00 

O03:Even. mode OFF 

Evening mode ending time (hh:mm). 
If starting time = ending time → this function is disabled. 
Check §10.8.2 for details. 
00:00 – 23:59 00:00 

O04:Sleep mode ON 

Sleep mode starting time (hh:mm). 
If beginning time = end time this function is disabled. 
Check §10.8.3 for details. 
00:00 – 23:59 00:00 

O05:Sleep mode OFF 
Sleep mode ending time (hh:mm). 
If starting time = ending time → this function is disabled. 
Check §10.8.3 for details. 
00:00 – 23:59 00:00 

O06:Floor call mode 

Special functions for external calls. 

- NRM: normal calls 

- DES: destination call (check 10.10 for details) 

- PRA: priority lift mode – active lift (check §15.5 for details) 

- PRP: priority lift mode – passive lift (check §15.5 for details) 

- GC: guest call (check §13.7 for information). 

NRM / 
DES / 
PRA / 
PRP / 
GC 
NRM 

O07:Load.mode tmr(s) 
Timer (seconds) while doors remain open in loading mode 
(check §10.11 for details). 
000 – 255 [s] 000 

O80:Car call codes Calls encoding enabled (check §13.8 for details). 

 

 Panel specifikáció 
3.1 General specifikáció 

CPU100 PANEL MÉRETEK: 110 mm x 280 mm. 
SOFTWARE: átprogramozható FLASH mikroprocesszorba tárolva.  

A LIFT PARAMÉTEREK KONFIGURÁLÁSA ÉS A RIASZTÁS ELŐZMÉNYEK:  Teljesen programozható panel 

billentyűzettel. 
Az összes konfigurációs paramétert állandóan az EEPROM memóriában tárolja, így megőrizhető a panel 

konfigurációja még áramhiány esetén is. 
A panel mentheti az alapértelmezett konfigurációt.  
A riasztási előzményeket a memória tárolja, és fájlba exportálhatja egy microSD -kártyára. 
BIZTONSÁGI MEGFELELÉS: UNI EN 81-20. 
 

3.2  Elektromos specifikáció 

3.2.1 Betáplálás 
PANEL TÁPFESZÜLTSÉG: 24 Vdc CL(+) ÉS GND(-). 

A megfelelő tápellátási feszültséget egy 18 Vac feszültség dióda híddal történő egyenirányításával lehet 
elérni. 
AKKUMULÁTOR: Használjon 12 V-os akkumulátort a riasztások és a vészfunkciók tápfeszültségének 
fenntartásához. BAT (+), GND (-). 
KIMENETI TELJESÍTMÉNY: VIM 12Vdc, Iout 1,1A. Kimeneti teljesítmény a perifériákhoz.  
Feszültség referenciák: 

• A GND a vezérlőpanel és az összes külső elem (lámpák, relék, külső eszközök, a biztonsági lánc 



bemenetei kivételével) alacsony feszültségű referenciája;  
• OM az alacsony feszültség referencia a mozgási parancsokhoz és a biztonsági lánc bemeneteihez.  
• AL az alacsony referenciaérték a riasztási áramkör számára.  

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: 0°C / +50°C; 
Biztonsági lánc feszültség:  24 V tól 110 V (dc vagy ac). 

3.2.2 Bemenetek 
FLT, FRN, CO, RA  12/24 VDC+ ra aktív a GND hez képest.  
24 VDC - 110 VAC az OM hez képest aktív a biztonsági vonal. 
Az összes többi bemenet GND-re aktív. 
Minden bemenethez LED visszajelző tartozik. 
 

3.2.3 Kimenetek 

Az S0-S1-S2-EN-UP-DW kimenetek aktiválása a VEX külső feszültséget kapcsolja, Imax = 0,35A, 
rövidzár védett. 
Az összes többi digitális kimenet 12/24 Vdc feszültségű eszközökre GND zár, Imax = 0,35A, rövidzár 
védett. 
Relé kimenetek névleges árama: 

• Menet parancsok (TS/TD/TGP): In=12 A 
• BAT: In=3 A 

Tápfeszültség 

4.1.1 CL 
Pozitív feszültség bemenet (+24Vdc). 
4.1.2 GND 
 Negatív bemenet (0 V) a vezérlőkártya és az összes külső elem (lámpák, relék, biztonsági lánc bemenetek). A 
GND és az OM fizikailag el vannak választva a szigetelési tesztek megkönnyítése érdekében.  

4.1.3 OM 
Az OM a kisfeszültségű referencia a mozgási parancsokhoz és a biztonsági lánc bemenetekhez.  

4.1.4 VIM 
Kimeneti tápegység külső eszközökhöz, amelyeket áramkimaradás esetén akkumulátorral kell ellátni (max. 1 A). 

Nagyobb áramok esetén relécsatlakozás ajánlott  

4.1.5 VEX 
Tápfeszültség pozitív bemenet a pozitív kimenetekhez UP-DW-S0-S1-S2-EN.12/24 +V DC 

4.1.6 Diagnosztikai Ledek 
A panelen 4 diagnosztikai LED található:  
  - ST1 (ZÖLD szín): 

o Lassan villog (0,8 másodperc be - 0,8 másodperc ki) = a panel megfelelően működik  
o Rögzítve BE vagy KI = a panel nem működik.  

  - ST2 (SÁRGA szín): 

o Fix KI = A Vega soros protokoll nincs programozva  

o Lassan villog (0,8 másodperc be - 0,8 másodperc ki) = a Vega soros csatorna működik 

o Gyorsan villog (0,8 másodperc be - 0,8 másodperc ki) = legalább egy periféria van a Vega 
soros protokollra 

programozva, de nincs kommunikáció a csatornán.  

  - ST3 (piros színű): 

o Fix KI = Nincs programozva periféria az RS-485 soros protokollra 

o Lassan villog (0,8 másodperc be - 0,8 másodperc ki) = az RS-485 soros csatorna működik  

o Gyorsan villog (0,8 másodperc be - 0,8 másodperc ki) = legalább egy perifériás RS-485 
soros protokollra van programozva, de nincs kommunikáció a csatornán. 

  - ST4 (piros színű): 

o Fix KI = Nincs programozva periféria a CAN soros protokollra  

o Lassan villog (0,8 másodperc be - 0,8 másodperc ki) = a CAN soros csatorna működik  

o Gyorsan villog (0,8 másodperc be - 0,8 másodperc ki) = legalább egy periféria a CAN 
soros protokollra van 

programozva, de nincs kommunikáció a csatornán.  

. 

4.2  Biztonsági lánc (SIC1 - SIC2 - SIC3 - SIC4 - SIC5) 



A biztonsági lánc vezérlését a paramétertől függően különböző módon hajtja végre: 

MENU→K.Menu PROG.IN/OUT→K00: Safety chain 

Ha a paraméter az EAC-ra van beállítva: 
- SIC1 a biztonsági lánc elején csatlakoztatott végkapcsoló bemenet, amely elött nincs más 

megszakítás; 
- SIC2 a stop vonal ellenőrzése; akkor bont, ha az SIC1 bontva van, vagy legalább az egyik 

biztonsági érintkező nyitva van; 
- A SIC5 a biztonsági lánc vége; akkor bont, amikor az SIC1 és/vagy a SIC2 bontva van, vagy 

amikor ajtók nyitva vannak (a külső és a kabin ajtó érintkezői sorba vannak kapcsolva); az lift 
csak akkor készen áll a startra, ha a SIC5 bemenet zárt 

 (SIC1 bemenet kell a szintkorrekcióhoz). 
Ha a paraméter az AEC-ra van beállítva: 

-  A SIC2 csatlakoztatva van a biztonsági lánc elején, és az ezt a bemenetet megelőző érintkezők 
nem áthidalhatóak; 

-  A SIC1 a végkapcsoló bemenete, a végkapcsoló érintkezőket és más áthidalható érintkezőket;  

-  A SIC5 az ajtók bemenete; ha az SIC5 nyitva van, az kabinajtók és / vagy a külsőajtók 
(legalább egyikük) nyitvavan  

Ha a SIC2 bontva van: 
■ nyitva van a biztonsági lánc; 
■ a lift megáll, és az összes hívás és parancs (külső és belső) törlődik;  
■ az ajtók mozgása megállt; 
■ szintkorrekció tiltott. 

Az SIC4 az előzetes kabinajtó-érintkezők bemenete, tehát az kabinajtó-érintkezők után elhelyezhető. 

Analog bemenetek 

4.3.1 AN1 
Termisztor bemenet a motor túlmelegedéshez (see §7.6 ).  

MEGJEGYZÉS: Az "56" riasztás vészhelyzetben történő letiltásához csatlakoztasson egy diódát az AN1 (+) és az EM 

(-) közé. 

4.3.2 AN2 
Analog bemenet a motor és olaj termisztorhoz. (lásd §7.6 ). 
MEGJEGYZÉS: Az "80" riasztás vészhelyzetben történő letiltásához csatlakoztasson egy diódát az AN2 (+) és az EM 

(-) közé. 
 

4.4 Soros adat csatornák 

4.4.1 Al/Bl -A2/B2 (ser. 485) 
RS485 adat csatorna. 

Ll/Hl- L2/H2 (prot. CAN) 

CAN busz csatorna. 

4.4.2 CLK/DATO (ser. Vega) 
Vega protocol adat csatorna. 

 

Programozható bemenetek 
A vezérlőkártya fizikai bemenetei (lásd az 41. ábrát) bármely bemeneti funkcióra is programozhatók: 
MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K18:Inputs funct.map. 

Ugyanezzel a paraméterrel kiválasztható két aktiválási mód is: 
NO: (alapesetben nyitott) a bemenet aktív, ha zárva van és inaktív, ha nyitva van;  
NC: (alapesetben zárt) a bemenet aktív, ha nyitott és inaktív, ha zárt; 
Ez a fizikai bemenetek bemeneti függvényeinek alapértelmezett leképezése . 

 

Normál bemenet aktív ha, NO (és inaktív ha, NC) csatlakoztatva a GND-hez: 
- FLT, FRN, CO, RA bemenetek +24V-ra aktivak; 
- AL+ és AL- (alarm funkció), 12 Vdc + és – (GND)rákapcsolásra aktív ; 

- SIC1-5 Bemenetek a biztonsági vonalhoz 24-110V az OM bemenethez 
- Programozza be a szükséges funkciót a fizikai bemeneten a vezérlőpanel megfelelő használatához! 
- A soros perifériák helyes programozásához ellenőrizze a §12.5.1. 
 



Funkció Fizikai bemenet 
alapértelmezett 

gyári 
működési 
mód  

Beállított 
érték/mód 

Funkció Fizikai bemenet 
alapértelmezett 

működési 
mód 

Beállított 
érték/mód 

ALM ALM (AL+/AL-) N.O.  INT - - - - - -  

AL2 - - - - - -  IS ICV N.O.  
APG APG - - -  IZ APA N.O.  
AR - - - - - -  MAF - - - - - -  
BYP - - - - - -  MAN MAN N.O.  
CCC - - - - - -  MAS - - - - - -  
CCO - - - - - -  MCS - - - - - -  
CCS CCS N.O.  ML1 CCS N.O.  
CEP FS3 N.O.  ML2 - - - - - -  
CIM - - - - - -  MNG - - - - - -  
CM1 AUX1 N.C.  PAP PAP N.O.  
CM2 - - - - - -  PCP - - - - - -  
CM3 - - - - - -  PDM PDM N.O.  
CO CO N.C.  PDS - - - - - -  
CPP CPP N.C.  PSM PSM N.O.  
DFE - - - - - -  PSS - - - - - -  
EM EM N.O.  RA - - - - - -  
ESF - - - - - -  RAP - - - - - -  
FA1 - - - - - -  RCP - - - - - -  
FA2 - - - - - -  RD RD N.C.  
FA3 - - - - - -  RD2 - - - - - -  
FCP - - - - - -  RES - - - - - -  
FCQ CS1 N.O.  RMF - - - - - -  
FFR - - - - - -  RS RS N.C.  
FLT FLT N.C.  RS2 - - - - - -  
FRN FRN N.C.  T1I - - - - - -  
FT1 - - - - - -  T2I - - - - - -  
FT2 - - - - - -  TSD TSD N.C.  
FT3 - - - - - -  UCa I3 N.O.  
FTE - - - - - -  UCb I4 N.O.  
ID IF       

 
1.1 ALM/AL2 

Alarm nyomógomb bemenet . 

1.2 APG 

Kontaktor kontroll a gyors sebességhez (a TGP kimenet , lásd: §4.6.34). 
Az APG-Led világít ha nincs gyors kimenet (zárt, ha NC): 

> Lassú sebességen világit, külömben a felvonó leáll , „64” hibával a vezérlőpanel a riasztást 

mutatja; 

> Ha a lift áll, világít, ha nem '44' hibát jelez;  

>  Gyors menetben nem világít, külömben leáll 65-ös hibával. 

1.3 AR 
Az AR (Alarm reset) bemenet jelzi a riasztás vételét. Amikor a kártya fogadja ezt a bemenetet, 

letiltja az SA kimenetet (amelyet korábban a bemeneti ALM aktivált), és engedélyezi a SAR 

kimenetet. 

1.4 ATT 
Bemenet a kisérő üzemmód aktiválásához  

1.5 BLK 
A blk bemenet aktiválása '57B' hibát generál, amely blokkolja a rendszert, és cask kézi 

visszaállítással indítható újra. 

1.6 BYP 
Ez a bemenet figyeli, hogy a biztonsági vonalon a rövidzár valamelyik ponton csatlakozik -e a 



biztonsági lánchoz. Ha ez a bemenet inaktív (zárva, ha az NC), a kabin csak karbantartás 
módban mozoghat. 

1.7 CCC/CCO/CCS 
CCC/CCO/CCS ezek a bemenetek figyelik a kabin terhelését három lépésben:  

• CCO: Kabin foglalt érzékelő;  
• CCC: Teli kabin érzékelés; 
• CCS: Túlterhelt érzékelés. 

1.8 CD1/CD2/CD3 
Ajtó zárva bemenetek az A/B/C ajtókhoz . 
Ha az adott érintkező aktív (zárva, ha N.O.), a kapcsolódó autóajtó zárva van.  
Ha a felvonónak csak A ajtaja van, akkor az ajtóvezérléstől elvárt viselkedés a cs1 biztonsági 
funkcióval programozott bemenet ZÁRVA és a cd1 csak akkor aktív (zárva, ha N.O), ha minden 
ajtó teljesen be van zárva; bármely más  ajtóhelyzetben ezeket a bemeneteket  mindketten 
inaktívak. 
Ha a cd1 funkció vagy az fa1 funkció nincs programozva, ez a vezérlés nem történik meg, 
ellenkező esetben az ajtó végén  nyitás (fa1 bemenet aktív) a vezérlőkártya ellenőrzi, hogy ez a 
két jel koherens-e vagy sem: 

- ha a cs1 zárva van és a cd1 inaktív, a vezérlőpanel a „79A” hibát mutat; 

- ha a cs1 nyitva van és a cd1 aktív, a vezérlőpanel a „78A” hibát mutat. 

Ha az alábbi hibák valamelyike előfordul: 

Ha a B ajtó megvan és a fa2 funkció  be van programozva, akkor a cd2 / cs2 bemeneteken 
ugyanazok a vezérlések hajtódnak végre (hibakódok: „78B” és „79B”). 

Ha van C ajtó és be van programozva a fa3 funkció, akkor a cd3 / cs3 bemeneteken ugyanazok a 
vezérlések hajtódnak végre (hibakódok:„78C” és „79C”). 

1.9 CEP 
Tűzeset vagy tűzoltómenet programozható bemenet.  

MENU→E.Menu FUNCTIONS→E12:Fire operation→NO/FIR/FFS 

1.10 CIM 
Átmenet ellenőrzés bemenet, amikor az kabin a legalasó szintről a legmagasabbra mozog, ha ez 

a bemenet nem változik, a panel létrehozza a '62' riasztást. 

1.11 CIP 
Tűzeset vagy tűzoltómenet programozható bemenet.  

MENU→E.Menu FUNCTIONS→E12:Fire operation→NO/FIR/FFS 

 

1.12 CM1/CM2/CM3 
A CM1 / CM2 / CM3 az A, B és C ajtók biztonsági ajtóvisszanyitó bemenetei (szorításgátló). A 

bemeneteket csak akadály esetén kell aktiválni (bontva ha NC).  

1.13 CPC 
Ez a bemenet a lift blokkolására szolgál bizonyos körülmények között, például amikor a 

vezérlőszekrény nyitva van. Amikor ez a bemenet aktiválódik, a lift megáll a legközelebbi 

emeleten, kinyitja az ajtókat és blokkolva marad a “69”-es hibával és nyitott ajtókkal. 

Az lift kézi visszaállítás után visszatér normál üzemmódba.  

 

1.14 CPP 
A CPP: 

• A TA kiegészítő kontaktor visszacsatolása köteles liften.  
• Lassú sebesség kontaktor (TP) vissza csatolása hidraulikus liften.  

Inaktívnak kell lennie (zárt, ha NC):  
> Inverter vezetése esetén, ha nincs mozgatási parancs (a TA parancs nem aktív); egyébként 
a vezérlőpanel '46' hibát jelez;  

Aktívnak kell lennie (nyitva, ha NC)  
> Lassú sebességnél, amikor a vezérlőpanelen TP bekapcsol, ellenkező esetben a 
vezérlőpanel az '53' hibát jelez;  
> Inverter vezetése esetén, amikor az lift mozog, TA aktív, különben a panel az '53' hibát 
jelez. 



1.15 DFE (85.old) 
Az inverterröl vészhelyzetben (EM) a kívánt mozgásirányhoz való bemenet. Ha az inverter 

támogatja a kívánt irányt jelző kimenetet, csatlakoztassa azt ehhez a bemenethez, hogy 

aktiválhassa azt, FEL irányba.  

1.16 DOD 

Az ajtók automatikus mozgásának letiltására szolgáló bemenet.  

Ez a funkció hasznos lehet az zárt ajtós vizsgálati üzemhez . 

1.17 EM (84-85. old) 
Vészhelyzeti bemenet, bekapcsolás áramkimaradás esetén . 

 

1.18 ESF (84.old) 
A "ciklikus fékkioldás" módbanaktiváló bemenete vészhelyzeti üzemben. Ez a bemenet csak akkor vezérelhető, ha 

az EM bemenet is aktív. 

1.19 FA1/FA2/FA3 
Bemenetek az ajtók vezérléséhez, ajtó nyitva (HAN) (A, B, C nyitóoldalak).  

A FAx bemenet várhatóan csak akkor aktív, ha az x ajtó teljesen nyitva van;  
Ha az FAx funkció nincs beprogramozva, akkor ezt a vezérlést nem hajtja végre, különben az x ajtó nyitási 
parancsát addig tartja, amíg az FAx bemenet nem aktív. Ez az üzemmód csak az alábbi aktiválásával működik:  
MENU→J.Menu DOORS→J10: Doors control. 

1.20 FAN 
Ez a funkció a ventilátor parancs (ofa) kézi aktiválására. A részletekért olvassa el a §10.29. 

1.21 FCD 
Ennek a bemenetnek az aktiválása törli az összes külső, és amíg ez aktív, folyamatosan letiltja. 

1.22 FC1/2/3 
Bemenet az ABC ajtók zárva véghelyzetéhez. Például, ha az A ajtó záródik, amikor az fc1 aktiválódik, a 

vezérlőkártya KIkapcsolja a cp1-nek programozott kimenetet és várja, hogy a többi ajtó és a biztonsági lánc 

bemenetei (cd1, cs1, sce) megjöjjenek. 

1.23 FCQ  
A biztonsági lánc ellenörzésének második bemenete, FCP-vel használható, ha az ajtóvégvéghelyzetkapcsolók 

a kabintető panelhoz vannak csatlakoztatva, ellenőrizni kell, hogy a biztonsági láncot nem szabad megkerülni 

az kabin mozgása közben. Ennek a bemenetnek aktívnak kell lennie (zárt, ha NO) az indítás és a kabin 

mozgása közben, amikor az ajtók zárva vannak. 

1.24 FFR  
A fék visszacsatolás bemenete, inaktiválása (megnyit, ha NO) gyorsan megállítja a felvonót a biztonsági vonal 

bontása előtt. 

1.25 FLT 
Hibabemenet az invertertől. A mozgásparancsok engedélyezéséhez inaktívnak kell lennie (zárt, ha NC).  

1.26 FRN 
A fék visszacsatolás bemenete abban az esetben, ha a frekvenciaváltós liften a panel működteti a féket. Inaktívnak 

kell lennie (zárva, ha NC), amikor a felvonó nem mozog és aktív (nyitott, ha NC) mozgás közben (az indítási 

szekvencia alatt kell aktiválódnia, és deaktiválnia a leállítás során) 

1.27 .FT1/FT2/FT3 
Bemenetek fotocellákhoz / fényfüggönyökhöz, ill. Az A, B és C kabinajtó oldalakhoz. A bemenet akadály 
észlelésekor aktiválódik. Lehetséges automatikus teszt elvégzése annak ellenőrzésére, hogy az eszköz 

megfelelően működik-e az FTE és a BTX funkciókkal. 

1.28 FTE 
Bemeneti jelzés, hogy a fotocella / fényfüggöny nem működik megfelelően. A bemenetnek aktívnak kell 



lennie, ha probléma van a fényfüggönnyel. Ebben az esetben tilos az ajtó normál bezárása. Nudging  (tolás) 
parancs használható (ha a CF1/CF2/CF3 kimeneti funkciót bármelyik kimenetre programozzuk), különben 
az ajtók nyitva maradnak. 

1.29 ID / IS (PMF/PML) 
Bemenet a stop pontosszint és a sebességváltozáshoz / szintszámláláshoz (lásd §.6.6 ).  
A mágneseket beállíthatjuk "IF / ICV" elrendezés, programozásával is:  
MENU→G.Menu SENSORS→G02:IF/ICV config.→YES. 

A standard szint érzékelés bemeneti állapota az ábrán látható. 
CONF. IS/ID (normál)      CONF. IF/ICV 

 

1.30 INQ/INT 
Belső vezérlés aktiválási bemenet (lásd: §10.4 ). A két inq és int bemenet párhuzamosan működik, tehát az 
lehetséges például egy bemenet a kabinban és egy bemenet a vezérlőpanelen azonos viselkedéssel (a  
belső vezérlés be van kapcsolva, ha ezen bemenetek közül legalább egy be van kapcsolva).  

1.31 IZ 
Ajtózóna bemenete: Ennek az érzékelőnek a használata kötelező encoderes üzemmódban, a szintek 
megtanulásához és a földszint szinkronizálásához. Ha a funkció programozva van, és a bemenet nem 
aktív, mikor a kabin a pontos szintbe érkezik, a vezérlőpanel hibát jelez ‘37'; Ugyanez a bemenet 

programozható zpa funkcióval az automatikus tengelytanulás érdekében.  

1.32 MAF 
Süllyesztéki karbantartás aktiválás bemenet . Ha a bemenetet ON ba kapcsoljuk, biztonsági okokból a 
felvonó megáll, és a vezérlőpanel a „88” riasztást mutatja a beállított késleltetés után:  
MENU→C.Menu INSPECTION→C05:Dly alm. lim. pit. 

Használja az RMF bemenetet, vagy tartsa nyomva az ESC gombot 3 másodpercig. az állapot feloldásához. 

1.33 MAN 
Karbantartás üzem aktiváló bemenet. 

1.34 MAS 
Soros karbantartás aktiválási bemenet, a MAN előtt. A fülketető panelen. 

1.35 MCS 
Ennek a bemenetnek három funkciója van: 
> Szintkorrekciós zóna (lásd a 9.1. §) 84. old; 
> Korai ajtó nyitás (lásd a 6.15.5 §) 72. old; 
> Biztonsági áramköri figyelés (lásd a 7.1. §) 76. old. 

1.36 ML1/ML2 
A karbantartási módban az egyik bemenet aktiválása a vészsebességen történő mozgást kényszeríti a 
karbantartási sebesség helyett. 
Az ML1 használható vészhelyzeti mozgás végrehajtására a kezelőpanelről (vészsebességgel történő mozgás 
csak akkor lehetséges, ha a karbantartást a MAN bemeneti funkcióról aktiválják). 
 Az ML2 csatlakoztatható egy érzékelőhöz, amely jelzi, hogy kabin a korlátozott karbantartási sebesség, felső 
vagy alsó zónájában van, ha sebességkorlátozásokat  kell alkalmazni. 



 

1.37 MNG 
Szerelési bemenet, amely felhasználható a  kezelőszervek letiltására, amelyeket nem lehet alkalmazni a 

felvonó építése során (lásd: 9.5.§ 86.oldal ). Az kabin csak karbantartási parancsok szerint mozoghat. A szélső 

szintérzékelők koherenciájának ellenőrzése, a helyzetvezérlés és az összes többi kezelőszerv, amely gátolja a 

felvonó beállítását (kivéve a mozgási parancsokat és a visszajelzéseket) le van tiltva.  

1.38 OSC 
Ezzel a bemenettel a felvonót ideiglenesen üzemen kívüli állapotba lehet állítani.  

A rögzített hívások törlődnek, és nincs lehetőség további emeleti hívások végrehajtására. 

A felvonó ajtók nyitva maradnak, amíg ez a bemenet aktív. Ez a funkció hasznos lehet az áruk berakodásánál. 

1.39 OTM 
Ennek a bemenetnek az aktiválása törli az összes parancsot, és a lift megáll a következő szabad emeleten, és 

kinyitja az ajtókat. 

1.40 PAP 
Bemenet az ajtónyitás gombhoz vagy a hívás törléséhez. A nyílás az ajtók zónájában megengedett, az autó 
nem mozog. 
Ha engedélyezve van az enkóderes pozició állítás a kabinból, a PAP megnyomásával beállítható a leállási 
helyzet felfelé vagy lefelé. 

1.41 PCP 
Az ajtó zárás gomb bemenet. A bezárás nyitott ajtók mellett megengedett. A PCP -vezérlés le van tiltva, ha az 
SIC2 nem aktív, és ha a tűzeset / tűzoltómenet művelete folyamatban van.  

1.42 PDM / PSM 
PDM: Le irányú / PSM: Fel irányú bemenet a karbantartás üzemhez. 

1.43 PDS / PSS 
PDS: Le irányú / PSS: Fel irányú bemenet a karbantartás üzemhez a serial kommunikációs vonalon.  

1.44 RA 
Lassítás visszacsatolás a frekvenciaváltóról. 

1.45 RAP 
Ellenörző visszacsatolás az ajtónyit relékről (AP1, AP2, AP3 lásd: §4.6.4 ) 
Az ajtónyitó relé bemeneti visszacsatolás vezérlésének engedélyezése / letiltása:  

MENU→J.Menu DOORS→J10:Doors control→YES/NO 

Az RAP-nak aktívnak kell lennie (nyitott, ha az  NC), ha a nyitási parancsok BE vannak kapcsolva, különben a 

vezérlőpult a '49' riasztást jeleníti meg; 

1.46 RCP 
Ellenörző visszacsatolás az ajtózár reléről (CP lásd: §4.6.4 ) 
Az ajtónyitó relé bemeneti visszacsatolás vezérlésének engedélyezése / letiltása:  

MENU→J.Menu DOORS→J10:Doors control→YES/NO 

Az RCP-nek inaktívnak kell lennie (ha NC zárva van), ha nincs zárási parancs, különben a lift leáll és a vezérlés 

'46' -os hibát jelez, az RCP-nek aktívnak kell lennie (ha NC bontva), az ajtók zárásakor, és SIC5 b ontva kell 

lennie, különben a panel az '50' -es hibát jelez. 

1.47 RD / RS 
Az RD/RS GL/GF az also és felső szélső szint érzékelő bemenete. Csak akkor kell aktívnak lennie (nyitott, ha 

N.C.), amikor a felvonó a legszélsõ szintre érkezik, az RD a legalsó szinten, az RS pedig a legfelsõ szinten. 

A hibákat a következő riasztások jelzik: 

^ '41' hiba: mindkét érzékelő aktív egyszerre; 

^ '54' hiba: Az RS nem kapcsol a legmagasabb szinten; 

^ '55' hiba: A RD nem kapcsol be a legalasó szintre; 

^ '84' hiba: Az RD felirányba aktiválódik, vagy az RS leirányba aktiválódik. 



1.48 RD2 / RS2 

Kiegészítő bemenetek a szélső szintérzékelők számára, amikor Le/Fel irányba. Ezek az érzékelők 

nem változtatják meg a helyzetjelzést, de arra használják, hogy lelassítsák a rendszert aktiv álásukig, 

RD2 leiránybaés RS2 fel irányba. 

1.49 RES 
Riasztás-visszaállítás bemenet (Alarm reset). Ha a riasztási bemenet -,(AL+;AL-) már KI van 

kapcsolva, akkor a RES bemenet aktiválása deaktiválja a SAR kimenetet. 

1.50 RMF 
Bemenet a süllyesztéki karbantartás állapot törléséhez  (lásd § 4.5.24 ). 

1.51 T1I / T2I 
Timer 1 és timer 2 bemenetei. 
A beállított késleltetésekkel másolja  TO1 és TO2 kimenetekre a bemenetek állapotát. (Be vagy 

KI kapcsolás): 
MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K02:Dly Tmr1 ON ds 

MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K03:Dly Tmr1 OFF ds 

MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K04:Dly Tmr2 ON ds 

MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K05:Dly Tmr2 OFF ds. 

1.52 TSD 
Vezérlő bemenet a Fel/Le kontaktorokhoz. 
A TSD-nek inaktívnak kell lennie (zárja be,  ha NC) 
> Ha a felvonó nem mozog, ellenkező esetben a vezérlőpult a '47' riasztást jeleníti meg;  
A TSD-nek aktívnak kell lennie (nyitott, ha NC)  
> Mozgások közben, különben (mozgásparancsok után), a vezérlőpult az '52' (felfelé) vagy '5 1' 

(lefelé) hibát jelez. 
Ezek a hibák megszakítják a menetet, és a lift foglalt marad.  

1.53 UCa / UCb 

Az ellenőrizetlen mozgás elleni védelemhez használt bemenetek.  

Válassza ki a vezérlés fajtáját a következők közül:  

MENU→D.Menu LIFT→D05:Ucmp, lásd: 11.§. 

1.54 ZPA 
Az ajtózóna érzékelőhöz használt bemenet abszolút jeladóval végzett pozicionálás esetén.  
(egy mágneses érzékelő, szintenként pontos szint középponttal.)  
Ha ez a funkció nincs beprogramozva, nincs lehetőség az automatikus szint tanulásra 
(csak „kézi” eljárás megengede tt). 
- Ha az iz funkciót encoder pozicionálására használják (inkrementális jeladó vagy bármilyen más 

nem abszolút pozicionáloeszköz), programozza a zpa és iz funkciókat ugyanarra a 
bemenetre. 

- Abszolút pozicionálás esetén iz funkcióra nincs szükség. Az au tomatikus tanulás 
végrehajtásához egy másik érzékelő használata, amely érzékeli a zpa funkcióval 
programozott ajtózónát. 

- Ezt az érzékelőt nem normál módban történő pozicionálásra használják, hanem csak a pontos 
szint zónák helyzetének megtanulására a szint tanulási eljárás során. 

 

2. Programozható biztonsági lánc bemeneti funkciók: 
A panel fizikai, biztonsági bemeneteire programozható funkciók:  

MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K19:Safeties funct.map 
Ez az alapértelmezett leképezés a bemeneti funkciókhoz a fizikai bemeneteken  
A funkció akkor tekinthető aktívnak, ha valamelyik bemenetre 
programozzák, és ez a bemenet nyitva van.  
 

Funkció Bemenet Beállított 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Általában a bemenetek a GND-hez 

csatlakozva zártak, kivéve: 
- FLT, FRN, CO, RA +24V- a GND-hez képest; 
- SIC1, SIC2, SIC3, SIC4, SIC5 aktiválva +24VDC / 110VAC OM hezb képest; 
- AL+ és AL- (riasztás funkció), 12V-os független bemenet. 

2.1.  ACC 
A kézi ajtók biztonsági bemenete.Használja ezeket a bemeneteket az kézi kabin,vagy a 

félautomata ajtók biztonsági vonalábn. 
Ha ez a bemenetek nyitva van, nem indul el az ajtózárás parancs automata ajtóknál .  

2.2. CS1-3 
kabin ajtók bemenetei szétválaszthatóan A,B,C, ajtókra. .  

2.3. EXC 
Végkapcsoló bemenet. Szakadása esetén vagy kézzel vagy programozott módon indul  újra. 

2.4. SCE 
A biztonsági vonal vége az ajtók után, a liftet nem engedi indulni. 

2.5. SGM  
Mozgópadló védelemmel ellátott bemenet.Ha a kabin ajtózónán kívül van é sez a 

bemenet megszakadt, a lift nem fogad külső hívásokat, cask belsőt, és csak az 

ajtózónából hívható újra. 

 

2.6. ST1-3 

STOP vonal bemenetek. A lift ezek nélkül nem hívható, és nem zár ajtót.   
 
 

3. Programozható kimeneti funkciók: 
A központi panel fizikai kimenetei (lásd a 41. ábrát) bármely kimeneti funkcióra 

programozhatók: 
 

 

ACC SIC3 -- 
 EXC SIC2 -- 

CS1 SIC4 -- 

CS2 -- -- 

CS3 -- -- 

SCE SIC5 -- 

SGM - - -  

ST1 SIC1  

ST2 --  

ST3 --  

Kimenet FUNKCIÓ Beállított 

EN EN -- 
 S2 S2 -- 

Sl Sl -- 

S0 S0 -- 

DW DW -- 

UP UP -- 

DUl - - -  

DU2 - - -  

CP CP  

APl APl  



MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K17: Outputs funct.map. 
 
A fülketető és a kabin perifériák kimeneti funkciói ugyanabból a paraméterkészletből, a következő címeken 
programozhatók be.: 

 

 
3.1. bA/bB/bC/bD/bE 
Digitális kimenetek a pozició jelzésére, válassza ki a kódot az alábbiak szerint: 

MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K08:Pos.mode→ BINARY/REV.BIN/GRAY/REV. GRAY/BCD/REV. 
BCD) bE a legmagassabb bit, bA a legalacsonyabb bit. 

3.2. ACS 
Kimenet a biztonsági bypass áramkör kezelésére a vezérlőpulton keresztül. A kimenet be van kapcsolva, 

amikor a kabin a szintpadló ajtózónájába érkezik, és kikapcsol, amikor a kabin kilép az ajtózónából. Ilyen 

módon a tábla engedélyezi a biztonsági áramkört, amely aktiválja a rövidzárt, amely lehetővé teszi az kabin 

számára, hogy nyitott ajtókkal mozogjon ajtóelőrenyitás és szintkorrekció esetén. További részletek a 7.1.§  

3.3. ALV 
A folyamatban lévő szintkiorrekciós mozgást jelző kimenet.  

3.4. AP1 / AP2 / AP3 
Ajtó nyit parancs kimenet A, B, C oldalon többszörös vagy szelektív hozzáférés esetén. Kézi 
ajtók esetén ezek felhasználhatók az elektromos zárak kinyitásához a három nyitó oldalon.  

3.5. BAT 
Accumulátor töltő kimenet(12Vdc) . 

Áramkimaradás alatt az akkumulátor táplálja a kártyát a vészjelzés és vészfunkciókhoz.  

3.6. BFS 
Ez a kimenet jelzi, hogy blokkolási hiba aktív a '88' riasztás esetén . 

3.7. BRF 
3.8. Fékkioldó kimenet. 

Ezt a kimenetet vészhelyzetben, ciklikus fékkioldó üzemmódúra használják (lásd a 9.2.3§) annak 

érdekében, hogy a fék rendszeres időközönként kioldódjon és a kabint motorparancsok nélkül 

mozgathassa. 

AP2 AP2  

PAT PAT  

Ol VP  

O2 SNR  

O3 FSR  

O4 DIF  

A bA  

B bB  

C bC  

D bD  

E SCP  

F OCC  

G MOV  

H CPF  

TGP VG  

TD dD  

TS dS  

BAT BAT  

K00 ... K23 (fülketető) 

S00 ... S23 (kabin panel) 



3.9. BTX 
A kimenet a fényfüggöny TX elem kikapcsolására szolgál. Csatlakoztassa ezt a kimenetet annak 

érdekében, hogy kikapcsolja a TX elem tápellátását, amikor az aktív. Ilyen módon ellenőrizni 

lehet, hogy a fényfüggönyök megfelelően működnek-e. 

3.10. CP1-3 
Ajtók zár parancskimenet (minden ajtóhoz külön). 

3.11. CF1-3 
A kimenet az ajtók kényszer bezárására (nudge/tolás). Ezt a kimenetet akkor használják, 
amikor a fényfüggöny teszt sikertelen, vagy tűzoltók üzemmódjában, amikor a 
fényfüggönyöket a füst vakítja . 

3.12. dD / dS 
Le/Fel irányú parancs kimenet . 

3.13. DIF 
Az ellenőrizetlen mozgás elleni védelemhez használt kimenet (UCMP).  
A funkció a kiválasztott vezérlés típusától függően változik (lásd: 11. §)  

3.14. EL1-3 
Elektromos zárnyitó oldalankénti kimenete. . 

3.15. EN 
Engedélyezze a frekvenciaváltó kimenetét . 

3.16. EOF 
A vészhelyzeti mozgás vége jelzésére szolgáló kimenet. Ez a kimenet vészhelyzetben 
aktiválódik, 30 másodperccel azután, hogy az kabin megállt nyitott ajtókkal, és a vészhelyzet 
üzemmód végén kikapcsol. 

3.17. EON 
Vészmozgás kezdetének érzékelésére használt kimenet. Vészáram bekapcsolására használható. 

A Vészhelyzeti üzemmód aktiválása után (em bemenet) aktiválódik, egy beprogramozott késleltetéssel 

MENÜ→E.Menü FUNKCIÓK→E22:T.emerg.ON(s) 

és deaktiválódik 3 másodperccel az eof kimenet aktiválása előtt vagy egyébként a vészhelyzeti mód 

végén . Ha ez a kimeneti funkció be van programozva, az lift mindig leáll a vészhelyzeti aktiválásra  

3.18. FAA 
A kimenet az ajtók kényszer bezárására (nudge/tolás). Ezt a kimenetet akkor használják, 
amikor a fényfüggöny teszt sikertelen, vagy tűzoltók üzemmódjában, amikor a 
fényfüggönyöket a füst vakítja . 

 

3.19. FD / FS 
Irány vagy továbbhaladási irány jelzés  (lásd: §8.2 ): 
FS=FEL nyil; 
FD=Le nyil. 

3.20. FSR 
Üzemen kívül jelzés kimenet, jelez : 

> Ha a kabin lift blokkolva van 
> Ha karbantartás üzemmód aktív 
> Ha programozás üzemmódban van 

3.21. GN 
GONG kimenet. A gong viselkedését a SIGNALING menü segítségével választhatja ki (lásd a 8.6.§):  

> Engedélyezés a kabinban és a szinten; 
> Válassza ki a fel / leirányú hangok számát; 
> Aktiválás lassuláskor vagy megálláskor; 
> Időtartam. 

3.22. HSP 
A 3-sebességes lift funkció engedélyezéséhez a HSP funkciót be kell programoznia az egyik fizikai kimenetre. A HSP 
kimenet aktív lesz, ha a rendszer nagy sebességgel mozog (HS). 
MEGJEGYZÉS: Ha a HSP funkció nincs beprogramozva, akkor a lift 2 sebességgel működik: LS (alacsony sebesség) és 
HS (gyors sebességgel). 



 

3.23. ISD 
A kimenet aktív, ha az érzékelő IS vagy ID aktív. Használható a biztonsági bypass áramkör felé. 

3.24. MOV 
Lift mozgásjelző kimenet. A frekvenciaváltó engedélyezéséhez használható.  

A frekvenciaváltó relé vezérlése esetén a következő paraméterel állítható a MOV késleltetése (másodperc 
tizedben) a STOP parancs után. 
MENU> 06.Menu DRIVE >D: Deact.delay drv 

3.25. OAP 
PAP (ajtó nyit gomb, szorítás gátló) állapot aktív jelzéskimenet. 

3.26. OCC 
Foglalt jelzés kimenet. 

3.27. OCP 
PCP (ajtó zár gomb) aktív jelzés. 

3.28. OFA 
Programozható ventilator kimenet. 

3.29. PAT 
A zárnyitó vezérló kimenet induláskor be van kapcsolva (híváshoz vagy karbantartási menet módban),  

Ez a kimenet az ajtó kinyílása előtt kikapcsol. 

Két különböző késleltetést lehet beállítani ennek a parancsnak a be- és kikapcsolására a menükben: 

MENU→J.Menu DOORS→J07:Cam act.dly (ds)→00/50 (Késleltetés az ajtónyit parancs és a PAT 

aktiválás között); 

MENU→J.Menu DOORS→J08:Cam deac.dly (ds)→00/50 (A PAT deaktiválásának késleltetése 

megállás után). 

3.30. S0/S1/S2 
Digitális sebességparancs kimenetek inverters vezérléshez (lásd: §5.1.1 ).  

3.31. SA 
Riasztás folyamatban, jelzés kimenet. Az ALM bemenet aktiválja, az AR vagy a kabin indulása deaktiválja  

3.32. SAR 
Riasztás jelzés kimenet. Az AR bemenettel aktiválja, a RES bemenettel deaktiválja, de csak akkor, ha az ALM 

nem aktív többé. 

3.33. SBY 
A készenléti üzemmód jelzés kimenete. 

 

3.34. SCP 
Ajtó zóna kimenet. 

3.35. SMO 
Ez a kimenet új utazás megkezdése előtt aktiválódik, amikor a kabin biztonsági vonal zárva van, és kikapcsol, 

amikor a lift leáll. 
3.36. . SNR 

Túlterhelt jelzés kimenet. Az aktív bypass működése esetén (a BYP programozott bemenet nyitva van) 
karbantartási mozgatás során ez a kimenet ciklikusan megváltoztatja állapotát, hogy figyelmeztető hangot 
adjon. 

3.37. T1O / T2O 
Timer 1 és timer 2 kimenet. 
A TI1 és TI2 bemenetek állapotát másolja az alábbi késleltetési beállításokkal. 
MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K02:Dly Tmr1 ON ds 



MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K03:Dly Tmr1 OFF ds 
MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K04:Dly Tmr2 ON ds 
MENU→K.Menu PROG: IN/OUT→K05:Dly Tmr2 OFF ds. 

3.38. UP/DW 
Felfelé és lefelé irányuló mozgásparancsok kimenetei közvetlenül hajtott inverter esetén (see §5.1.1 ). 

3.39. VG / VP 
Gyors sebesség (VG) és lassú sebesség (VP) parancs. 

3.40. WBY 
Villogó kimeneti jelzés, amely a kabin gépházi karbantartási mozgatása közben üzemel, amikor a biztonsági 
vonalat megkerülik, az SBY-re programozott bemenet aktív (nyitva, ha NC).  
 

 

5.1.3 Inverter multispeed indítási sorrend 
Indítási sorrend lépései: 
1. Aktiválja a dS/dD/EN kimenetet; 
2. Várakozik CPP és a TSD bemenetre majd átugrik a 3. lépésre: 

- ha CPP és TSD nincs programozva átugrik a 3. lépésre: 
- ha CPP és TSD nem aktiválódik, kivárja a beállított időt:  Menu LIFT> Relay check (ds); 

3. Aktiválódik a UP/DW kimenet 
4. Várakozik a féknyitás beállított késleltetésére: Menu DRIVE > Brk delay t.(ds) hogy aktiválójon a féknyitás 
ellenörző FRN bemenet utána átugrik az 5. lépésre: 
5. Aktiválja a sebesség kimeneteket S0-S1-S2 (a digitális sebesség-leképezéstől függően ) és az AO (az analóg 
sebesség-leképezéstől függően); 

6. . Az indítási folyamat befejezése: innentől engedélyezi a mozgást a visszacsatolás hibáinak ellenőrzésével. 

 

5.1.4 Inverter leállítási folyamat 

1. Deaktiválja az irány kimeneteket up/dw (a beállított sebesség kimeneti leképezés függvényében)  
2. Vár míg deaktiválódik az FRN bemenet majd átugrik a 3. lépésre: 
- ha az FRN nincs programozva vagy nem deaktiválódik, vár a beállított ideig Menü DRIWE>Soft 
stopUP/DW (ds) 
3.Deaktiválja az analog kimenetet A0 
4.Várakozik a kimenet deaktuiválás késlsltetésre Menü DRIWE>Deact. Delay drv majd átugrik az 5 pontra. 
 5. Deaktiválja  dS/dD/EN kimeneteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programozott Ki/Be meneti táblázat  

Vezérlő panel: 
Cpu100INPUT INPUT FUNCTION Cpu100 OUTPUT OUTPUT FUNCTION 

FLT FLT - n.c. EN - - - 

FRN FRN - n.o. S2 - - - 

CO CO - n.o. S1 - - - 

RA - - - S0 - - - 

I4 UCb - n.o. DW - - - 

I3 UCa - n.o. UP - - - 

I2 AR - n.o. DU1 - - - 

I1 CCC - n.o. DU2 - - - 

CCS - - - CP - - - 

FS3 CEP - n.o. API - - - 

CS1 FCQ - n.o. AP2 - - - 

MAN MAN - n.o. PAT PAT 

EM EM - n.o. O1 S1 

TSD -- O2 S2 

CPP -- O3 S3 

APG - - - O4 SCP 

PAP - - - A bA 

APA -- B bB 

ICV - - - C bC 

IF - - - D bD 

RD - - - E ---- 

RS - - - F SBY 

PSM PSM - n.o. G ACS 

PDM PDM - n.o. H CPF 

ALM (AL+/AL-) ALM - n.o. TGP EN 

AUX1 BYP - n.c. TD DW 

AUX2 CM2 - n.c. TS UP 

AUX3 INT - n.o. BAT BAT 

 

A piros ki/bemeneteknek mindenképp a beállított értéknek kell 
lenni. A többi maradhat a gyári beállításon kivétel ha NC. 
bemenet. 

 

 

 

 



 

 

Fülketető adr;1 kijelző adr;0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAR BOARD (address 1) 
F tető ITF PUSHB. 

CALL 

INPUT 

SERVICE 

FUNCTION 

INPUT 

Car 
board 

OUTPUT 

PUSHB. 
LIGHT 

OUTPUT 

SERVICE 

FUNCTION 

OUTPUT 

k00 C00 - - - k00 L00 - - - 

k01 C01 - - - k01 L01 - - - 

k02 C02 - - - k02 L02 - - - 

k03 C03 - - - k03 L03 - - - 

k04 C04 - - - k04 L04 - - - 

k05 C05 - - - k05 L05 - - - 

k06 C06 - - - k06 L06 - - - 

k07 C07 - - - k07 L07 - - - 

k08 C08 - - - k08 L08 - - - 

k09 C09 - - - k09 L09 - - - 

k10 C10 - - - k10 L10 - - - 

k11 C11 FA1-nc HAN k11 L11 - - - 

k12 C12 CCC-no HMT k12 L12 - - - 

k13 C13 CCS - n.o. k13 L13 AP3 

k14 C14 MAS - n.o. k14 L14 CP 

k15 C15 PCP - n.o. k15 L15 AP2 

k16 C16 CM1 – n.o. k16 L16 WBY 

k17 C17 PAP - n.o. k17 L17 API 

k18 C18 PSS - n.o. k18 L18 CP 

k19 C19 PDS - n.o. k19 L19 OCC 

k20 C20 RS - n.c. k20 L20 GN 

k21 C21 RD - n.c. k21 L21 SNR 

k22 C22 IS - n.o. k22 L22 FS 

k23 C23 ID - n.o. k23 L23 FD 

Kijelző (address 0) 
Car 
board 

INPUT 

PUSHB. 
CALL 

INPUT 

SERVICE 

FUNCTION 

INPUT 

Car 
board 

OUTPUT 

PUSHB. 
LIGHT 

OUTPUT 

SERVICE 

FUNCTION 

OUTPUT 

s00 C00  
 - 

S00 L00 - - - 

s01 C01 - - - S01 L01 - - - 

s02 C02 - - - S02 L02 - - - 

s03 C03 - - - S03 L03 - - - 

s04 C04 - - - S04 L04 - - - 

s05 C05 - - - S05 L05 - - - 

s06 C06 - - - S06 L06 - - - 

s07 C07 - - - S07 L07 - - - 

s08 C08 - - - S08 L08 - - - 

s09 C09 - - - S09 L09 - - - 

s10 C10 - - - S10 L10 - - - 

s11 C11  Sll Lll - - - 

s12 C12  S12 L12 - - - 

s13 C13  S13 L13  

s14 C14  S14 L14  

s15 C15 INT S15 L15  

s16 C16  S16 L16  

s17 C17  S17 L17  

s18 C18  S18 L18  

s19 C19  S19 L19  
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s20 C20  S20 L20  

s21 C21  S21 L21  

s22 C22  S22 L22  

s23 C23  S23 L23  


