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1 Informacje ogólne  
 

1.1 Informacje dotyczące poniższej instrukcji 
 

W przypadku poniższej Instrukcji mamy do czynienia z propozycją montażu, który często 
sprawdzał się w praktyce. RST Elektronik nie daje jednak gwarancji, że ten wariant będzie również 
do zastosowania w przypadku innych urządzeń dźwigowych. Wyłącznie po stronie Zleceniodawcy 
leży porównanie miejscowych przepisów oraz specyfiki instalacji technicznej każdego urządzenia 
dźwigowego w odniesieniu do zastałej sytuacji na obiekcie. RST Elektronik nie odpowiada za 
żadnego typu szkody, które powstały na wskutek zaniedbań montażowych leżących po stronie 
Zleceniodawcy, szczególnie, jeśli chodzi o nieprzestrzeganie dołączonych do naszych produktów 
instrukcji montażu oraz rozruchu.  
 
Przed przystąpieniem do prac prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji. Podstawą do 
bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich wskazówek bezpieczeństwa znajdujących się w 
tym dokumencie. Poza tym należy stosować się do przepisów BHP obowiązujących w miejscu 
montażu. 
 
 

1.2 Dołączone dokumenty 
 
Oprócz tej instrukcji obowiązują między innymi poniższe dokumenty: 
 
Instrukcja montażu i rozruchu IMC-2.  
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1.3 Użyte symbole oraz znaki 
 

 
Niebezpieczne napięcie elektryczne 
 

 
 
 

Ogólne niebezpieczeństwo  
Prace, przy których różne przyczyny mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. 
 
 
 
 
Wiszący ciężar 
Prace, przy których istnieje ryzyko, trafienia spadającym przedmiotem. 
 
 
 
Niebezpieczeństwo upadku 
Prace, przy których istnieje ryzyko upadku. 

 
 
 
 

Niebezpieczeństwo zgniecenia  
 
 
 
 
 
 
 Wskazówki ogólne 
 
 

  

http://www.universum.de/uploads/56/asc_freigabe_hr_gruber/symbole/warnze
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2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa  
 
W tym rozdziale podsumowane są wszystkie ważne wskazówki oraz przepisy bezpieczeństwa. 
Należy ich przestrzegać podczas wykonywania wszelkich prac przy urządzeniu.  
 

Każda osoba, której zostały powierzone prace montażowe i rozruchowe sterowania IMC-2, musi w 
praktyce stosować wiedzę zawartą w tym rozdziale.  
 
 

2.1 Wymagania stawiane ekipie montażowej 
 

 Monte musi: 
 Mieć ukończone 18 lat (Wyjątek: uczniowie, ukończony 16 rok życia pod stałym nadzorem 

fachowca). 
 Być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
 Znać i umieć zastosować obowiązujące w jego stanowisku pracy przepisy ppoż., 
 Umieć rozpoznać i zapobiec wszelkim niebezpieczeństwom związanym z pracą w szybie i 

pomieszczeniach użytkowych,  
 Umieć rozpoznać i zapobiec wszelkim niezgodnościom i zaburzeniom powstałym podczas 

montażu i pracy dźwigu, 
 Posiadać praktyczną wiedzę na temat zagadnień technicznych związanych z 

funkcjonowaniem i obsługą elektrycznych układów sterowniczych oraz napędów. 
 

Wszelkie prace instalacyjne i rozruchowe związane z instalacja elektryczną i elektroniczną 
sterowania IMC2 muszą być przeprowadzone przez elektromontera lub pod jego nadzorem. 
 

W Niemczech elektromonterem może być osoba, która „ na podstawie swojego fachowego 
wykształcenia, nabyła wiedzę i odpowiednie doświadczenie dotyczące powierzonego jej zadania 
oraz potrafi rozpoznać związane z nim niebezpieczeństwa i umieć im zapobiec “ (BGVA3). 
 
 

2.2 Niebezpieczeństwa 
 

Niebezpieczeństwo dla ludzi 
 
Podczas prac przy urządzeniu obowiązuje przede wszystkim: 
 
Zagrożenie życia po dotknięciu elementów będących pod napięciem podczas prac przy instalacji 
elektrycznej. 
 Przed rozpoczęciem prac sprawdzić i upewnić się, czy wyłączone jest napięcie. 
 Prace na częściach elektrycznych należy przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym 

napięciu. 
 Należy używać do prac przy instalacji elektrycznej wyłącznie izolowanych narzędzi. 
 
Niebezpieczeństwo przy podnoszeniu i transportowaniu szafy sterowej, w przypadku runięcia lub 
przewrotu. 
 Szafę sterową należy transportować i przenosić wyłącznie przy użyciu odpowiednich 

środków pomocniczych (wózki widłowe, podnośniki etc.). 
 Personel musi umieć obsługiwać tego typu urządzenia i przestrzegać specjalnie w tym celu 

sporządzonych przepisów BHP. 
 
Spadające elementy lub części wchodzące w szyb. Ciężkie obrażenia lub śmierć 
 Zabezpieczyć dostęp do szybu. 
 Przed rozpoczęciem montażu usunąć wszystkie niepotrzebne narzędzia z szybu. 
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Porażenie prądem, wyciekający gaz lub woda przez przewiercone przewody zasilające. Najcięższe 
obrażenia lub śmierć. 
 Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić, czy w miejscu montażu nie ma przewodów 

zasilających. 
 

Niebezpieczeństwo upadku! Monterzy i nieupoważnione osoby mogą spaść do szybu. Najcięższe 
obrażenia lub śmierć. 
 
 Zablokować  dostęp do szybu 
 Prace w szybie lub przy szybie przeprowadzać tylko w odpowiednim wyposażeniu (np. 

uprząż, rusztowania itp.). 
 
Niebezpieczeństwo zgniecenia przez zamierzone lub niechciane ruchy kabiny. Najcięższe 
obrażenia lub śmierć. 
 
 
 Zablokować  dostęp do szybu. 
 Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić, czy żadne osoby nie znajdują się w szybie lub w 

obrębie ruchomych elementów napędu. 
 Zapobiec nieupoważnionej obsłudze sterowania 
 
 

2.3 Zasady bezpieczeństwa 
 
Informacje ogólne 
 Podczas montażu i uruchomienia dźwigu należy przestrzegać  

zasad producenta i postanowień zawartych w tej instrukcji. 
 Podczas montażu dźwig należy zabezpieczyć szyb przed osobami nieupoważnionymi 
 Wyposażenie, urządzenia i kable należy zamontować pewnie i trwale. 
 Ciężary transportować za pomocą odpowiednich urządzeń ( np. widlak, wciągarka) 
 Ostre narzędzia lub inne niebezpieczne elementy nie wolno nosić w  

ubraniu, chyba, że zostały odpowiednio zabezpieczone. 
 Istnieje absolutny zakaz spożywania przed i podczas montażu jak i rozruchu alkoholu  

oraz narkotyków.  
 
 

Dokumentacja 
 Podczas montażu i rozruchu monter musi posiadać jeden egzemplarz instrukcji dotyczący 

sterowania IMC2 oraz należących do niego komponentów. 
 Po zakończonym montażu jeden z egzemplarzy instrukcji montażu i rozruchu wraz z 

schematami powinien stale znajdować się w szafie sterowej. 
 Dostarczone schematy sterowania IMC2 są wiążące. Wszelkich zmian dokonywać wolno 

tylko po konsultacji z RST Elektronik GmbH i  zmiany te muszą być udokumentowane w 
urządzeniu. 

 Fabryczne protokoły kontrolne sterowania IMC2 pozostają w  RST-Elektronik GmbH. 
 
Prace elektrotechniczne 
 Należy przestrzegać przepisów dotyczących montażu i obsługi urządzeń elektrycznych  

(VDE 0100), jak również wytycznych miejscowych dostawców energii elektrycznej.  
 Należy przestrzegać ustalonych odstępów od poszczególnych jednostek elektrycznych. 
 Prace montażowe zawsze należy przeprowadzać bez podłączonego napięcia. 
 Kable i przewody muszą być wyposażone w odpowiednie uchwyty odciążające. 
 Przewód zerowy i ochronny należy poprowadzić osobno. 
 W szafie sterowej obowiązuje pole wirujące prawe.  

  

http://www.universum.de/uploads/56/asc_freigabe_hr_gruber/symbole/warnze
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Prace w szybie 
 Podczas prac w szybie musi być zapewniona dobra stała komunikacja pomiędzy osobą 

nadzorującą sterowanie IMC2 z poziomu maszynowni i pozostałymi pracownikami. 
 Elementy w szybie muszą być tak zabezpieczone, by osoby znajdujące sie w nim w celu 

kontroli, konserwacji lub rozruchu nie były narażone na niebezpieczeństwo. 
 Dopuszczalne obciążenie dźwigu nie może zostać przekroczone. 
 Zalecone drogi przejazdowe wyłączników krańcowych w zależności od prędkości muszą 

być zachowane. 
 Nie wolno najeżdżać z przyczyn operacyjnych na wyłączniki krańcowe 
 Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że systemy zatrzymania 

awaryjnego i hamulce działają bez zarzutów i należy zabezpieczyć dojścia do szybu. 
 Montaż i praca urządzenia są zabronione w przypadku zagrożenia osób trzecich. 
 Pracownicy muszą być zabezpieczeni przed upadkiem. 

Po zakończonej, przerwanej pracy, kabina musi być sprowadzona na najniższy przystanek, 
sterowanie wyłączone i dopływ prądu na stałe odcięty (np. USV)  
 

Osobiste wyposażenie bezpieczeństwa montera 
 Ochrona oczu 
 Obuwie ochronne 
 Chełm 
 Uprząż 
 Ubranie dopasowane do warunków panujących na budowie 
 Nie wolno nosić biżuterii, zegarków lub podobnych przedmiotów, w razie potrzeby. Używać 

siatki zabezpieczającej włosy. 
 

Sposób obchodzenia się z elementami elektroniki  
 
 Podzespoły pozostawić w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu. 
 Przed odpakowaniem elektroniki należy dotknąć uziemionego metalu w celu pozbycia się 

ładunków elektrycznych. 
 

Usuwanie odpadów 
 Opakowania należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, papier, plastik, 

metal i elementy elektroniki należy oddać do recyclingu. 
 

 



 
 

9.649.107-2.docx                Strona 12 z 107 

3 Podzespoły 
 

3.1 Płyta główna 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Informacje ogólne 
 
 Praca z wszystkimi powszechnie znanymi dźwigami elektrycznymi i hydraulicznymi. 
 2 podzielone CAN-Buss dla szybu i kabiny 
 1 interfejs CAN-Open  
 Grupy do maksimum 4 dźwigów i 32 przystanków. 
 16 wolnych do zaprogramowania I/O’s /ów na płycie głównej, możliwość rozszerzenia do 

32 
 USB-Host do zapisu danych i wgrywania aktualizacji oprogramowania. 
 Wyświetlacz LCD 4x20 znaków 
 Mini-USB i złącze szeregowe RS232 do diagnozy i pracy z LiftControl 
 Interfejs- RS485 
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3.1.2 Dane techniczne 
 

Opis Wartość 
Napięcie zasilania 24 V DC +-10% 
Pobór prądu  (typ.) 100 mA 
Temperatura przechowywania -20°C do +70°C 
Temperatura pracy 0°C do +60°C 
Średnia wilgotność (nieskraplająca się ) 5% - 95% 
Wymiary (SzxWysxGł) mm 200 x 300 x 45 

 
 
 

3.1.3 Jumper 
 

Oznaczenie Funkcja 
XJ2 EEPROM unlocked: Standardowe ustawienie 

EEPROM locked: Parametr-EEPROM jest zabezpieczony przed zapisem. 
 

 
 

3.1.4 Specjalne LED 
 
Wszystkie uniwersalne Wejścia/Wyjścia są wyposażone w diody LED.  
W zależności od okoliczności LED żarzą się lekko przy otwartych zaciskach. 
 

Nazwa Kolor Stan Opis 
LED Status zółty miga Odbiór telegramów CAN  
LED Fehler czerwony świeci się Aktywny błąd 

LED Fehler czerwony miga Nowy błąd został zapisany w Log, lecz jeszcze 
nieodczytany. Błąd nie jest już aktywny. 

 
 
 

3.1.5 Elementy obsługi 
 

Oznaczenie Opis 
Wł. suwakowy „drzwi“ drzwi wł/wyłączenie 
Wł. dźwigienkowy „wez “ Krótkie załączenie: wezwanie do następnego przystanku 

Długie załączenie: wezwanie do krańcowego przystanku 
Przycisk „Mode/Reset“ Krótkie załączenie: Przełączenie na obsługę falownika 

Długie załączenie > 2s: Reset 
Przycisk  E Wybór wyświetlanego punktu menu i wywołanie podmenu; 

potwierdzenie danych i zapis zmiany parametrów 
Przycisk  C Opuszczanie podmenu; porzucanie zmian 
Przycisk  Poruszanie się w menu; zwiększanie wartości  
Przycisk  Poruszanie się w menu; zmniejszanie wartości 
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3.1.6 Lista zacisków przyłączeniowych 
 
 

Wtyczka/Zacisk Funkcja 
  
X30 RS 485 
0 RS485 A 
1 RS485 B 
2 GND 
  
X31 Wejścia 24V, High-aktiv 
0 Wolne do zaprogramowania  
1 Wolne do zaprogramowania, Standard kontakt hamulca1 24V 
2 Wolne do zaprogramowania, Standard kontakt hamulca2 24V 
3 Zasilanie OK 24V 
4 Wolne do zaprogramowania, Standard Falownik TÜ  
5 Wolne do zaprogramowania, Standard Falownik ZS 
6 Wolne do zaprogramowania, Standard Falownik ZB 
7 Wolne do zaprogramowania, Standard Falownik EÜ 
  
X32 Temperatura oleju 
0 Sensor 
1 Sensor 
  
X33 Temperatura silnika 
0 Sensor  
1 Sensor  
  
X34 Zasilanie busowe 
0 GND 
1 +24V 
  
X35 CAN bus szybowy 2 
  
X36 CAN bus szybowy 1 
  
X37 CAN bus szybowy 1 
  
X38 CAN bus kabinowy 
  
X39 CAN bus kabinowy 
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X40 Nadajnik wartości absolutnych -wejście(D-SUB 9-
biegunowe, gniazdo) 

1 +24V 
2 GND 
3 PRESET 
4 DIRECTION 
5 n.c. 
6 +Data 
7 -Data 
8 +Clock 
9 -Clock 
  
X41 CAN-Open 
  
X42 Obwód bezpieczeństwa - wejścia 
0 N (przewód zerowy) 
1 SK1 230V 
2 SK2 230V 
3 SK3 230V 
4 SK4 230V 
5 SK5 230V 
  
X43 Obwód bezpieczeństwa - wyjścia 
0 L_Out 
1 N_Out 
  
X44 Obwód bezpieczeństwa -podział zero 
0 N_Out (Wyjście przewód zerowy) 
1 N_In (Wejście przewód zerowy) 
  
X45 Wysterowanie hydrauliki 1 
0 Styk przekaźnika bez potencjału  
1 Styk przekaźnika bez potencjału  
  
X46 Wysterowanie hydrauliki 2 
0 Styk przekaźnika bez potencjału  
1 Styk przekaźnika bez potencjału  
  
X47 Wysterowanie hydrauliki 3 
0 Styk przekaźnika bez potencjału  
1 Styk przekaźnika bez potencjału  
  
X48 Wysterowanie hydrauliki 4/ Hamulec 
0 Styk przekaźnika bez potencjału  
1 Styk przekaźnika bez potencjału  
  
X49 Jazda 
0 Styk przekaźnika bez potencjału  
1 Styk przekaźnika bez potencjału  
  
X50 Napięcie zasilające + 12V (Wyjście) 
0 +12 V 
1 GND 
  
X51 Zasilanie +24V (dla elektroniki) 
0 +24V 
1 GND 

 
X52  Wejścia-wyjścia24 V, Low-aktiv 
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0 +24 V 
1 wolne do zaprogramowania  
2 wolne do zaprogramowania  
3 wolne do zaprogramowania  
4 wolne do zaprogramowania  
5 wolne do zaprogramowania  
6 wolne do zaprogramowania  
7 wolne do zaprogramowania  
8 wolne do zaprogramowania  
9 GND 
  
X53  Wejścia-wyjścia24 V, Low-aktiv 
0 +24 V 
1 wolne do zaprogramowania  
2 wolne do zaprogramowania  
3 wolne do zaprogramowania  
4 wolne do zaprogramowania  
5 wolne do zaprogramowania  
6 wolne do zaprogramowania  
7 wolne do zaprogramowania  
8 wolne do zaprogramowania  
9 GND 
  
X54 Nadajnik inkrementaly-Wejście 
0 +24V zasilanie nadajnika 
1 GND 
2 Sygnał nadajnika A 
3 Sygnał nadajnika B 
  
X55 Meldunek zwrotny stycznika 
0 Stycznik jazdy 1 
1 Stycznik jazdy 2 
2 Stycznik hamulca 
  
X56 Ściąganie  
0 +24 V 
1  Włączony  
2 Ściąganie  góra 
3 Ściąganie  dół 
4 Ściąganie stop awaryjny 
  
X57 Wejścia 24V, High-aktiv + wyjście błędów 
0 Wyłączenie dźwigu 
1 Napięcie oświetlenia 
2 Wolne 
3 Wyjście błędów 
  
X58 Wyjścia rozkazów jazdy +24V 
0 V0 (Pełzanie) 
1 V1 (Inspekcja) 
2 V2 (Prędkość pośrednia) 
3 V3 (Prędkość pośrednia) 
4 V4 (Jazda szybka) 
5 VN (Doregulowanie) 
6 RU (Kierunek dół) 
7 RO (Kierunek góra) 
8 GS (Zwolnienie regulatora) 
9 GND 
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X59 Mini USB Standard, 5 biegunowe 
  
X60 RS 232 (D-SUB 9-biegunowy, wtyczka ) 
2 RxD 
3 TxD 
5 GND 
9 +5V  
1,4,6,7,8 n.c. 
  
X61 Kontakt stref przód i wskaźnik wypoziomowania + 24V 
0 Wejście kontaktu strefy 1 przód 
1 Wejście kontaktu strefy 2 przód 
2 Wskaźnik wypoziomowania wyjście 
  
X62 Element bezpieczeństwa przód 
0 Napięcie zasilające +24V 
1 Kontakt strefy 1 wyjśćie 
2 Kontakt strefy 2 wyjśćie 
3 Element bezpieczeństwa Test Wyjście 
4 Element bezpieczeństwa OK   Wejście 
5 Próg ruchomy < 0, 3 m/s Wyjście 
6 GND 
  
X63 Element bezpieczeństwa tył 
0 Napięcie zasilające  +24V 
1 Kontakt strefy 1 wyjśćie 
2 Kontakt strefy 2 wyjśćie 
3 Element bezpieczeństwa Test Wyjście 
4 Element bezpieczeństwa OK Wejście 
5 Próg ruchomy v < 0, 3 m/s Wyjście 
6 GND 
  
X64 Kontakt strefy tył + 24V 
0 Wejście kontaktu strefy 1  
1 Wejście kontaktu strefy 2  
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3.2 Kabinowy moduł sterowania (KSM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Informacje ogólne 
 
 Praca poprzez złącze busowe na kabinie 
 Interfejs pomiędzy IMC-2 płytą główną i kabiną 
 Komunikacja z płytą główną poprzez CAN-Bus 
 Montaż w skrzyni inspekcyjnej 
 Możliwość podłączenia nadajnika wartości absolutnych 
 Nadzór oświetlenia w kabinie 
 Wolne do zaprogramowania eI/O’s oraz przekaźniki  
 Wezwanie alarmowe (Brzęczyk) 
 

 
 
3.2.2 Dane techniczne 

 
Opis Wartość 
Napięcie zasilające 24 V DC +-10% 
Pobór prądu (typ.) 40 mA 
Temperatura przechowywania -20°C bis +70°C 
Temperatura pracy 0°C bis +60°C 
Średnia wilgotność (nieskraplająca się) 5% - 95% 
Wymiary (SzxWysxGł) mm 429 x 128 x 71 
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3.2.3 Jumper/ przełącznik obrotowy kodowany  
 

Oznaczenie Funkcja 
Jumper XJ2 
Load measurement 

On: Enable info pomiaru obciążenia poprzez CAN 
Off: Disable Info pomiaru obciążenia poprzez CAN 

Jumper  
XJ3 

Wybór poziomu bariery świetlnej - wejścia X72 
High-Aktiv / Low-Aktiv 

Jumper  
XJ4 

Wybór poziomu bariery świetlnej - wejścia X72 
High-Aktiv / Low-Aktiv 

Jumper  
XJ5 

Wybór poziomu bariery świetlnej - wejścia X75 
High-Aktiv / Low-Aktiv 

Jumper  
XJ6 

Wybór poziomu bariery świetlnej - wejścia X75 
High-Aktiv / Low-Aktiv 

Jumper  
XJ7 
Encoder 

On: Enable info położenia absolutnego poprzez CAN.  
Nadajnik SSI musi zostać podłączony do  X107  
 
Off: Disable info położenia absolutnego poprzez CAN. 

Jumper  
XJ8 

0..5V: zakres napięcia wejście pomiaru obciążenia (X81,XS1) 
0..10V: zakres napięcia wejście pomiaru obciążenia 
(X81,XS1) 

Jumper XJ9 
Light Current 

High: zakres pomiaru prądu światła w kabinie duży  
(Wartość efektywna 1, 2 A Sinus) 
Low: zakres pomiaru prądu światła w kabinie mały  
(Wartość efektywna 0, 6 A Sinus) 
 
Zakres czułości może być dopasowany za pomocą XJ9 w 
zależności od rodzaju oświetlenia. Dzięki temu można 
zdiagnozować nawet częściową awarię oświetlenia. (np. z 4 
żarówek 2 przestały świecić). 

Przełącznik obrotowy kodowany 
S-ADRESS 

Ustawienie numeru węzła  

 
 
 
 
 

3.2.4 Specjalne LED 
 
Wszystkie uniwersalne Wejścia/Wyjścia są wyposażone w diody LED.  
W zależności od okoliczności LED żarzą się lekko przy otwartych zaciskach. 
 

Nazwa Kolor Stan Opis 
LD3Error Żółty miga Powstał błąd 
LD4Status Żółty miga 0,5Hz  

miga 2 Hz 
Brak odebranych telegramów CAN  
Węzeł odbiera telegramy CAN  

LD1 +24V Żółty  +24 V Napięcie zasilające płyty 
LD2 +5V Żółty  +5 V   Napięcie zasilające płyty 
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3.2.5 Położenie zacisków przyłączeniowych / Layout 
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3.2.6 Lista zacisków przyłączeniowych  
 

Wtyczka/Zacisk Funkcja 
  
X68  
0 +24V 
1 GND 
2 Przekaźnik C ( wpólne łącze) 
3 Przekaźnik drzwi otwarcie 
4 Przekaźnik drzwi zamknięcie 
5 Przekaźnik pełzanie 
6 Wejście drzwi otwarte               (24V, neg.załączający) 
7 Wejście drzwi zamknięte          (24V, neg.załączający) 
8 Wejście rewers                          (24V, neg.załączający) 
  
X69  
0 GND 
1 GND 
2 GND 
3 GND 
  
X70 +24V 
0 +24V 
1 +24V 
2 +24V 
3 +24V 
4 +24V Zasilanie bariery świetlnej przód/tył (X71,X72,X74,X75) 
  
X71 Bariera świetlna 1 nadajnik 
0 +24V (Napięcie z X70.4) 
1 GND 
2 Data Tx/Rx (Połączenie z  X72.4) 
  
X72 Bariera świetlna 1 odbiornik 
0 +24V (Napięcie z X70.4) 
1 GND 
2 GND 
3 Signal In 
4 Data Tx/Rx (  połączenie z X71.2) 
  
X73  
0 +24V (Napięcie von X70.4) 
1 GND 
2 Przekaźnik K4-K7 C (wspólne łącze) 
3 Przekaźnik K4 NO  
4 Przekaźnik K5 NO  
5 Przekaźnik K7 NO  
6 Wejście    1 (24V, neg.załączający) 
7 Wejście    2 (24V, neg.załączający) 
8 Wejście    3 (24V, neg.załączający) 
  
X74 Bariera świetlna 2 nadajniki 
0 +24V (Napięcie z X70.4) 
1 GND 
2 Data Tx/Rx (Połączenie z  X75.4) 
  
X75  
0 +24V 



 
 

9.649.107-2.docx                Strona 22 z 107 

1 GND 
2 GND 
3 Signal In 
4 Data Tx/Rx (Połączenie z  X74.2) 
  
X76 Uniwersalne Wejścia- / Wyjścia 
0 +24V 
1 I/O 24 
2 I/O 32 
3 GND 
  
X77 Przycisk włącznika światła kabinowego 
0 Wejście   Przycisk włącznika światła kabinowego 
1 GND  Przycisk włącznika światła kabinowego 
  
X78 Inspekcja 
0 Wejście  Inspekcja włączona (24V, neg.załączający) 
1 Wejście  Inspekcja góra (24V, neg.załączający) 
2 Wejście  Inspekcja dół (24V, neg.załączający) 
3 Wejście  Inspekcja szybko (24V, neg.załączający) 
4 Wejście  Inspekcja stop awar. (24V, neg.załączający) 
5 GND  Inspekcja 
  
X79 Inspekcja szybko 
0 Wejście  Inspekcja szybko (24V, neg.załączający) 
1 GND  Inspekcja 
  
X80 Przekaźnik wezw. AWAR. Kabina 
0 Styk przekaźnika NC (otwieranie) 
1 Styk przekaźnika C (zmiana) 
2 Styk przekaźnika NO (zamykanie) 
  
X81 Pomiar obciążenia  
0 Sygnał 
1 AGND   (analog GND) 
  
X82 Kabel zwisowy zasilanie / strefy 
0 +24V Bateria 
1 Wezwanie alarmowe 
2 Kontakt strefy 1 
3 Kontakt strefy 2 
4 +24V z płyty głównej 
5 +24V z płyty głównej 
6 GND z płyty głównej 
7 GND z płyty głównej 
  
X83 Przyłącze wewnętrznego modułu ( tablo )  
0 +24V Bateria 
1 Przycisk wezw.alarmowe 
2 GND 
3 Komunikacja głosowa żyła 1A 
4 Komunikacja głosowa żyła 1B 
5 Komunikacja głosowa żyła 2A 
6 Komunikacja głosowa żyła 2B 
7 Komunikacja głosowa żyła 3A 
8 Komunikacja głosowa żyła 3B 
  
X84 Kontakt strefy 1/2 
0 + 24V Bateria 
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1 Kontakt strefy 1 
2 Kontakt strefy 2 
3 GND 
  
X85 Przycisk wezw.alarmowe Kabina 
0 +24V Bateria 
1 Przycisk wezw.alarmowe 
  
X86 Kabel zwisowy dane 
0 Komunikacja głosowa żyła 1A 
1 Komunikacja głosowa żyła 1B 
2 Komunikacja głosowa żyła 2A 
3 Komunikacja głosowa żyła 2B 
4 Komunikacja głosowa żyła 3A 
5 Komunikacja głosowa żyła 3B 
6 CANL 
7 CANH 
  
X87 Komunikacja głosowa na kabinie 
0 Komunikacja głosowa żyła 1A 
1 Komunikacja głosowa żyła 1B 
2 Komunikacja głosowa żyła 2A 
3 Komunikacja głosowa żyła 2B 
4    Komunikacja głosowa żyła 3A 
5 Komunikacja głosowa żyła 3B 
  
X88  Zasilanie światła kabinowego 
0 PE 
1 N 

 L 
  

X89      Zasilanie gniazdo+uziemienie skrzynia inspekcyjna 
0 PE (Uziemienie skrzynia inspekcyjna) 
1 PE (Uziemienie skrzynia inspekcyjna) 
2 N 
3 L 
  
X90  Reserwa 
0 Reserwa (stałe łącze z X92.0) 

 N 
  
X91  Zasilanie sterownik drzwi / drzwi wychylne elektryczne 
0 L1 
1 N 
2 L2 
3 PE 
4 L3 
  
X92  Kabel zwisowy L1-L3 
0 Rezerwa (stałe łącze z X90.0) 
1 L światło w kabinie, gniazdo + wentylator 
2 N światło w kabinie, gniazdo + wentylator 
3 L1 Drzwi 
4 N  Drzwi 
5 L2 Drzwi 
6 PE 
7 L3 Drzwi 
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X93 High-aktive Wejścia 
0 Wejście   (high-aktiv) 
1 Wejście   (high-aktiv) 
2 Wejście   (high-aktiv) 
3 Wejście   (high-aktiv) 
  
X94 Przekaźnik dla sygnałów +24 V 
0 +24V 
1 GND 
2 Przekaźnik K3+K4 C (wspólne łącze) 
3 Przekaźnik  K3 NO (Zamykanie) 
4 Przekaźnik  K6 NO (Zamykanie) 
  
X95  Zasilanie wentylator 
0 PE 
1 N 
2 L 
  
X96  Przekaźnik  für +24 V- oder 230V-Signale 
0 Przekaźnik K1 NO (Kontakt zamykania) 
1 Przekaźnik K1 C (Kontakt zmiany) 
2 Przekaźnik K1 NC (Kontakt otwarcia) 
  
X97  Przekaźnik  für +24 V- oder 230V-Signale 
0 Przekaźnik K2 NO (Kontakt zamykania) 
1 Przekaźnik K2 C (Kontakt zmiany) 
2 Przekaźnik K2 NC (Kontakt otwarcia) 
  
X98     Obwód bezpieczeństwa 
0 Obwód bezpieczeństwa wyłącznik krańcowy kabina 
1 Obwód bezpieczeństwa wyłącznik krańcowy kabina 
  
X99 Inspekcja 
0 Wejście  Inspekcja stop awar. (24V, neg.Załączający) 
1 GND  Inspekcja 
  
X100   Obwód bezpieczeństwa 
0 Obwód bezpieczeństwa kontakt chwytaczy 
1 Obwód bezpieczeństwa kontakt chwytaczy 
  
X101   Obwód bezpieczeństwa 
0 Obwód bezpieczeństwa wyłącznik krańcowy drzwi kabinowe 

przód 
1 Obwód bezpieczeństwa wyłącznik krańcowy drzwi kabinowe 

przód 
  
X102   Obwód bezpieczeństwa 
0 Obwód bezpieczeństwa wyłącznik krańcowy drzwi kabinowe 

tył 
1 Obwód bezpieczeństwa wyłącznik krańcowy drzwi kabinowe 

tył 
  
X103   Obwód bezpieczeństwa 
0 Obwód bezpieczeństwa stop awar. Zewnętrzny 
1 Obwód bezpieczeństwa stop awar. Zewnętrzny 
  
X104   Obwód bezpieczeństwa 
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0 Obwód bezpieczeństwa włącznik awaryjny 
1 Obwód bezpieczeństwa włącznik awaryjny 
2 Obwód bezpieczeństwa włącznik awaryjny 
3 Obwód bezpieczeństwa włącznik awaryjny 
4 Obwód bezpieczeństwa włącznik awaryjny 
5 Obwód bezpieczeństwa włącznik awaryjny 
6 Obwód bezpieczeństwa włącznik awaryjny 
7 Obwód bezpieczeństwa włącznik awaryjny 
  
X105   Obwód bezpieczeństwa Kabel zwisowy 
0 Początek obwód bezpieczeństwa kabina 
1 Koniec przycisk graniczny 
2 Odczyt drzwi 
3 Koniec drzwi kabinowe 
4 Do wyłącznika stopu awar. 
5 Ściąganie / mostkowoanie przycisk graniczny 
6 Do włącznika inspekcji  
7 Brak inspekcji  
  
X106   Obwód bezpieczeństwa 
0 Obwód bezpieczeństwa Inspekcja + stop awar. 
1 Obwód bezpieczeństwa Inspekcja + stop awar. 
2 Obwód bezpieczeństwa Inspekcja + stop awar. 
3 Obwód bezpieczeństwa Inspekcja + stop awar. 
4 Obwód bezpieczeństwa Inspekcja + stop awar. 
5 Obwód bezpieczeństwa Inspekcja + stop awar. 
6 Obwód bezpieczeństwa Inspekcja + stop awar. 
  
X107 Nadajnik wartości absolutnych -wejście  (D-SUB 9-

biegnowy, gniazdo) 
1 +24V 
2 GND 
3 PRESET 
4 DIRECTION 
5 n.c. 
6 +Data 
7 -Data 
8 +Clock 
9 -Clock 
  
X108 CAN 
  
X109 CAN 
  
XS1 REWERS 
  
XS2 REWERS 
  
XS3 REWERS 
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3.3 Uniwersalny –Moduł busowy (UBM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Informacje ogólne 
 
 Praca poprzez złącze busowe w szybie lub na kabinie 
 Komunikacja z płytą główną poprzez CAN-Bus 
 Montaż np. w tablo zewnętrznym 
 8 wolnych do zaprogramowania e I/O’s, rozszerzalne do  32 I/O‘s za pomocą dodatkowego 

modułu rozszerzającego. 
 
 

3.3.2 Dane techniczne 
 

Opis Wartość 
Napięcie zasilające 24 V DC +-10% 
Pobór pradu (typ.) 20 mA 
Temperatura przechowywania -20°C do +70°C 
Temperatura pracy 0°C do +60°C 
Średnia wilgotność (nieskraplająca się) 5% - 95% 
Wymiary (SzxWysxGł) mm 58 x 56 x 16 

 
 

3.3.3 Jumper/Przełącznik obrotowy kodowany 
 

Oznaczenie Funkcja 
Jumper  
XJ1 

Wybór strona drzwi  przód/tył 
 

Przełącznik obrotowy kodowany 
S_ADRESS_1 

Ustawienie numer węzła „jedynki“ 

Przełącznik obrotowy kodowany 
S_ADRESS_10 

Ustawienie numer węzła „dziesiątki“ 
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3.3.4 Specjalne LED 
 
Wszystkie uniwersalne Wejścia/Wyjścia są wyposażone w diody LED.  
W zależności od okoliczności LED żarzą się lekko przy otwartych zaciskach. 
 

Nazwa Kolor Stan Opis 
Error Żółty miga Powstał błąd 
Status 
 

Żółty miga 0,5Hz  
miga 2 Hz 

Brak odebranych telegramów CAN  
Węzeł odbiera telegramy CAN 

 
 

3.3.5 Położenie zacisków przyłączeniowych  / Layout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.6 Lista zacisków przyłączeniowych 
 

Wtyczka/Zacisk Funkcja 
  
XIO1 Uniwersalne wejścia-wyjścia(Listwa stykowa 10 

biegunowa) 
1 I/O1   (24V, neg.załączający) 
2 I/O2   (24V, neg.załączający) 
3 I/O3   (24V, neg.załączający) 
4 I/O4   (24V, neg.załączający) 
5 I/O5   (24V, neg.załączający) 
6 I/O6  (24V, neg.załączający) 
7 I/O7   (24V, neg.załączający) 
8 I/O8   (24V, neg.załączający) 
9 GND 
10 +24V 
  
XIO2 Uniwersalne wejścia-wyjścia(zacisk śrubiowy 4 

biegunowy) 
7 I/O7   (24V, neg.załączający) 
8 I/O8   (24V, neg.załączający) 
GND GND 
+24 V +24V 
  
X-BUS1 CAN 
  
X-BUS2 CAN 
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3.4 Moduł rozszerzający porty (PEM) 
 

 
 
 

3.4.1 Informacje ogólne 
 
 Rozszerzenie uniwersalnego modułu o dodatkowe I/O’s 
 Maks. 3 sztuki  
 8 wolnych do zaprogramowania e I/O’s 
 
 

3.4.2 Dane techniczne 
 

Opis Wartość 
Napięcie zasilające 24 V DC +-10% 
Pobór prądu (typ.) 5 mA 
Temperatura przechowywania -20°C bis +70°C 
Temperatura pracy 0°C bis +60°C 
Średnia wilgotność (nieskraplająca się) 5% - 95% 
Wymiary (SzxWysxGł) mm 43 x 56 x 13 

 
 
 

3.4.3 Jumper 
 

Wtyczka/Zacisk Funkcja 
Moduł obciązenia? Yes:  

Ostatni moduł rozszerzający, brak pozostałego modułu „z 
tyłu“ 
 
No:   
Kolejny moduł jest podłączony 
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3.4.4 Położenie zacisków przyłączeniowych  / Layout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.5 Lista zacisków przyłączeniowych 

 
Wtyczka/Zacisk Funkcja 
  
X24 Uniwersalne wejścia-wyjścia(Zacisk śrubowy 10 

biegunowy) 
+24 V Napięcie zasilające +24 V 
IO 9 I/O9   (24V, neg.załączający) 
IO 10 I/O10   (24V, neg.załączający) 
IO 11 I/O11   (24V, neg.załączający) 
IO 12 I/O12   (24V, neg.załączający) 
IO 13 I/O13   (24V, neg.załączający) 
IO 14 I/O14   (24V, neg.załączający) 
IO 15 I/O15   (24V, neg.załączający) 
IO 16 I/O16   (24V, neg.załączający) 
GND Masa 
  
X24A Uniwersalne wejścia-wyjścia(Listwa stykowa 10 

biegunowa) 
1 I/O   (24V, neg.załączający) 
2 I/O   (24V, neg.załączający) 
3 I/O   (24V, neg.załączający) 
4 I/O   (24V, neg.załączający) 
5 I/O   (24V, neg.załączający) 
6 I/O   (24V, neg.załączający) 
7 I/O   (24V, neg.załączający) 
8 I/O   (24V, neg.załączający) 
9 GND 
10 +24V 
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3.5 Moduł piętrowskazywaczy (EAM) 
 
 

3.5.1 Informacje ogólne 
 
 2 Wykonania:  

L z wyświetlaczem matrix 64x64 
S z wyświetlaczem matrix 40x40 

 Praca poprzez złącze busowe w szybie lub na kabinie 
Komunikacja z płytą główną poprzez CAN-Bus 

 8 wolnych do zaprogramowania e I/O’s (tylko wykonanie S) 
 

 
 

3.5.2 Dane techniczne 
 

Opis Wartość 
Napięcie zasilające 24 V DC +-10% 
Pobór prądu (typ.) 20 mA 
Temperatura przechowywania -20°C bis +70°C 
Temperatura pracy 0°C bis +60°C 
Średnia wilgotność (nieskraplająca się) 5% - 95% 
Wymiary L ca. (SzxWysxGł) mm 
Wymiary S ca. (SzxWysxGł) mm 

110 x 70 x 30 
 

Wielkość wyświetlacza L  (SzxWys) mm 64 x 64 
Wielkość wyświetlacza S  (SzxWys) mm 40 x 40 

 
 
 

3.5.3 Jumper / Przełącznik obrotowy kodowany 
 

Oznaczenie Funkcja 
Jumper  
XJ1 

Wybór strona drzwi  przód/tył 
 

Przełącznik obrotowy 
kodowany 
S-ADRESS_1 

Ustawienie numer węzła „jedynki“ 

Przełącznik obrotowy 
kodowany 
S-ADRESS_10 

Ustawienie numer węzła „dziesiątki“ 

 
 
 

3.5.4 Specjalne LED 
 
Wszystkie uniwersalne Wejścia/Wyjścia są wyposażone w diody LED.  
W zależności od okoliczności LED żarzą się lekko przy otwartych zaciskach. 
  
 

Nazwa Kolor Stan Opis 
Error czerwony miga Powstał błąd 
Status 
 

żółty miga 0,5Hz  
miga 2 Hz 

Brak odebranych telegramów CAN  
Węzeł odbiera telegramy CAN 
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3.5.5 Położenie zacisków przyłączeniowych  / Layout 
 

 
 
 
 

3.5.6 Lista zacisków przyłączeniowych 
 

Wtyczka/Zacisk Funkcja 
  
X16 und X16A Uniwersalne Wejścia-wyjścia(Listwa stykowa 10 

biegunowa) 
0 I/O1                                      (24V, neg.załączający) 
1 I/O2                                      (24V, neg.załączający) 
2 I/O3                                      (24V, neg.załączający) 
3 I/O4                                      (24V, neg.załączający) 
4 I/O5                                      (24V, neg.załączający) 
5 I/O6                                      (24V, neg.załączający) 
6 I/O7                                      (24V, neg.załączający) 
7 I/O8                                      (24V, neg.załączający) 
8 GND 
9 +24V 
  
X130 CAN 
  
X131 CAN 
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3.6 Moduł tablo - wewnętrzny  (ITM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1 Informacje ogólne 
 
 Praca poprzez złącze busowe na kabinie 
 Komunikacja z płytą główną przez CAN-Bus 
 Montaż w tablo kabinowym 
 Wolne do zaprogramowania e I/O’s 
 Oświetlenie awaryjne Kabina 
 Przeciążenie-Brzęczyk 
 
 

3.6.2 Dane techniczne 
 

Opis Wartość 
Napięcie zasilające 24 V DC +-10% 
Pobór prądu (typ.) 25 mA 
Temperatura przechowywania -20°C bis +70°C 
Temperatura pracy 0°C bis +60°C 
Średnia wilgotność (nieskraplająca się) 5% - 95% 
Wymiary (SzxWysxGł) 108 x 130 x 26 (BS) 

108 x 99 x 26 (Schäfer) 
´ 
 
 

3.6.3 Przełącznik obrotowy kodowany 
 

Oznaczenie Funkcja 
S-ADRESS Ustawienie numeru węzła 
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3.6.4 Specjalne LED 
 
Wszystkie uniwersalne Wejścia/Wyjścia są wyposażone w diody LED.  
W zależności od okoliczności LED żarzą się lekko przy otwartych zaciskach. 
  
 

Nazwa Kolor Stan Opis 
LD1 Error żółty miga Powstał błąd 
LD2Status  żółty miga 0,5 Hz  

miga 2 Hz 
Brak odebranych telegramów CAN  
Węzeł odbiera telegramy CAN 

LD8 +24V żółty  +24 V Napięcie zasilające płyty 
LD9 +5V żółty  +5 V Napięcie zasilające płyty 

 
 
 
 

3.6.5 Położenie zacisków przyłączeniowych  / Layout 
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3.6.6 Lista zacisków przyłączeniowych 
 

Wtyczka Funkcja 
  
X14 Zum Przycisk wezw.alarmowe 
0 Światło awaryjne 
1 Przycisk wezw.alarmowe 
2 24V napięcie baterii dla przycisku wezw.alarmowe 
3 GND dla oświetlenia awaryjnego 
  
X15 Komunikacja głosowa w tablo 
0 Komunikacja głosowa żyła 1A 
1 Komunikacja głosowa żyła 1B 
2 Komunikacja głosowa żyła 2A 
3 Komunikacja głosowa żyła 2B 
4 Komunikacja głosowa żyła 3A 
5 Komunikacja głosowa żyła 3B 
  
X16 Uniwersalne Wejścia-wyjścia(Zacisk śrubowy 10 

biegunowy) 
0 I/O1   (24V, neg.załączający) 
1 I/O2   (24V, neg.załączający) 
2 I/O3   (24V, neg.załączający) 
3 I/O4   (24V, neg.załączający) 
4 I/O5   (24V, neg.załączający) 
5 I/O6   (24V, neg.załączający) 
6 I/O7   (24V, neg.załączający) 
7 I/O8   (24V, neg.załączający) 
8 GND 
9 +24V 
  
X16 A Uniwersalne wejścia-wyjścia(Listwa stykowa 10 

biegunowa) 
1 I/O1   (24V, neg.załączający) 
2 I/O2   (24V, neg.załączający) 
3 I/O3   (24V, neg.załączający) 
4 I/O4   (24V, neg.załączający) 
5 I/O5   (24V, neg.załączający) 
6 I/O6   (24V, neg.załączający) 
7 I/O7   (24V, neg.załączający) 
8 I/O8   (24V, neg.załączający) 
9 GND 
10 +24V 
  
X17 Uniwersalne Wejścia-wyjścia(Zacisk śrubowy 10 biegunowy) 
0 I/O9   (24V, neg.załączający) 
1 I/O10   (24V, neg.załączający) 
2 I/O11   (24V, neg.załączający) 
3 I/O12   (24V, neg.załączający) 
4 I/O13   (24V, neg.załączający) 
5 I/O14   (24V, neg.załączający) 
6 I/O15   (24V, neg.załączający) 
7 I/O16   (24V, neg.załączający) 
8 GND 
9 +24V 
  
X17 A Uniwersalne Wejścia-wyjścia(Listwa stykowa 10 biegunowa) 
1 I/O9   (24V, neg.załączający) 
2 I/O10   (24V, neg.załączający) 
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3 I/O11   (24V, neg.załączający) 
4 I/O12   (24V, neg.załączający) 
5 I/O13   (24V, neg.załączający) 
6 I/O14   (24V, neg.załączający) 
7 I/O15   (24V, neg.załączający) 
8 I/O16   (24V, neg.załączający) 
9 GND 
10 +24V 
  
X18 Uniwersalne wejścia-wyjścia(Zacisk śrubowy 10 biegunowy) 
0 I/O17   (24V, neg.załączający) 
1 I/O18   (24V, neg.załączający) 
2 I/O19   (24V, neg.załączający) 
3 I/O20   (24V, neg.załączający) 
4 I/O21   (24V, neg.załączający) 
5 I/O22   (24V, neg.załączający) 
6 I/O23   (24V, neg.załączający) 
7 I/O24   (24V, neg.załączający) 
8 GND 
9 +24V 
  
X18A Uniwersalne wejścia-wyjścia(Listwa stykowa 10 biegunowa) 
1 I/O17   (24V, neg.załączający) 
2 I/O18   (24V, neg.załączający) 
3 I/O19   (24V, neg.załączający) 
4 I/O20   (24V, neg.załączający) 
5 I/O21   (24V, neg.załączający) 
6 I/O22   (24V, neg.załączający) 
7 I/O23   (24V, neg.załączający) 
8 I/O24   (24V, neg.załączający) 
9 GND 
10 +24V 
  
X19 Uniwersalne wejścia-wyjścia(Zacisk śrubowy 10 biegunowy) 
0 I/O25   (24V, neg.załączający) 
1 I/O26   (24V, neg.załączający) 
2 I/O27   (24V, neg.załączający) 
3 I/O28   (24V, neg.załączający) 
4 I/O29   (24V, neg.załączający) 
5 I/O30   (24V, neg.załączający) 
6 n.c   (wew. zarezerwowany do ośw. awar.) 
7 n.c                          (wew. zarezerwowany dla brzęczyka) 
8  GND 
9 +24V 
  
X19A Uniwersalne wejścia-wyjścia(Listwa stykowa 10 biegunowa) 
1 I/O25   (24V, neg.załączający) 
2 I/O26   (24V, neg.załączający) 
3 I/O27   (24V, neg.załączający) 
4 I/O28   (24V, neg.załączający) 
5 I/O29   (24V, neg.załączający) 
6 I/O30   (24V, neg.załączający) 
7 n.c.   (wew. zarezerwowany do ośw. awar.) 
8 n.c.   (wew. zarezerwowany dla brzęczyka) 
9 GND 
10 +24V 
  
X83 Połączenie do modułu sterowania kabiną 
0 +24V Bateria 
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1 Wezwanie alarmowe 
2 GND dla oświetlenia AWAR. 
3 Komunikacja głosowa żyła 1A 
4 Komunikacja głosowa żyła 1B 
5 Komunikacja głosowa żyła 2A 
6 Komunikacja głosowa żyła 2B 
7 Komunikacja głosowa żyła 3A 
8 Komunikacja głosowa żyła 3B 
  
X108 CAN 
  
X109 CAN 
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3.7 Terminal ręczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.1 Informacje ogólne 
 
 Praca poprzez złącze busowe na kabinie 
 Zdalne ustawianie ewent. – diagnoza 
 Może być podłączony do dowolnego gniazda busowego zarówno w szybie jak i w kabinie.  
 Podłączając do gniazda busowego na kabinie możliwe jest wysterowanie zdalne falownika.  

 
 

3.7.2 Dane techniczne 
 

Opis Wartość 
Napięcie zasilające 24 V DC +-10% 
Pobór prądu (typ.) 30 mA 
Temperatura przechowywania -20°C bis +70°C 
Temperatura pracy 0°C bis +60°C 
Średnia wilgotność (nieskraplająca się) 5% - 95% 
Wymiary (SzxWysxGł) 118 x 227 x 47  

´ 
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3.8 Element bezpieczeństwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.1 Informacje ogólne 
 
Element bezpieczeństwa umożliwia mostkowanie kontaktu drzwi i rygla w obwodzie 
bezpieczeństwa poprzez dwa niezależnie pracujące kontakty strefy drzwi. 
 
Złącze nadzoruje zmianę pomiędzy zamkniętym i otwartym stanem obydwu kontaktów strefy. 
Jeżeli jeden lub dwa kontakty strefy nie zmienią podczas cyklu testowego swojego stanu, to fakt 
ten będzie odnotowany, jako błąd i mostkowanie pomiędzy kontaktem drzwi a kontaktem strefy nie 
będzie skuteczne. Dodatkowo jedno z wyjść dla sterowania zostanie aktywowane, aby mogło ono 
przeanalizować błąd. 
 
 

3.8.2 Dane techniczne 
 

Opis Wartość 
Napięcie zasilające 24 V DC +-10% 
Pobór prądu (typ.) 60 mA 
Temperatura przechowywania -20°C bis +70°C 
Temperatura pracy 0°C bis +60°C 
Średnia wilgotność (nieskraplająca się) 5% - 95% 
Wymiary (SzxWysxGł) 99 x 128 x 67 
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3.8.3 Położenie zacisków przyłączeniowych / Layout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.4 Lista zacisków przyłączeniowych 
 

Zacisk Typ Uwaga 
X20   

200 Zasilanie +24V +-10% 
201 Wejście  Kontakt strefy 1 (podłączony do  GND ) 
202 Wejście  Kontakt strefy 2 (podłączony do +24V ) 

 
203 Wejście  Uruchomienie cyklu kontrolnego 

0V: brak kontroli 
+24V: Kontrola aktywna 

204 Wyjście Info dla sterowania o stanie elementu 
bezpieczeństwa 
0V: ok 
+24V: Błąd 

205 Wejście  Info o prędkości kabiny 
Prędkość kabiny. > 0,3m/s: 0V 
Prędkość kabiny. < 0,3m/s: +24V 

206 Napięcie zasilające masa GND 
X21 Styk przekaźnika bez potencjału  maks.3 A przy 230 VAC Napięcie 

znamionowe 
210 Obwód bezpieczeństwa  
211 Obwód bezpieczeństwa  
212 Obwód bezpieczeństwa  

X22 Styk przekaźnika bez potencjału  maks.3 A  przy 24 VDC Napięcie znamionowe 
220 Styk przekaźnika Otwieracz z K3 
221 Styk przekaźnika Otwieracz z K3 
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3.8.5 Kontrola 
 
Za pośrednictwem przycisku kontroli S1 dokonuje się symulacji „zawieszenia“ kontaktów strefy. 
 
Przebieg kontroli: 
 
(Kontrola Nadzór Kontakt strefy 1) 
1. Dźwig znajduje się w pozycji wypoziomowanej, oba kontakty strefy są zamknięte. 
2. Przekaźniki K1 i K2 są zaciągnięte, K4 odpadł. 
3. Przycisk kontroli S1 przełączyć do pozycji „Test ZS1” (Kontakt strefy 1 jest stale 

mostkowany). 
4. Nadać rozkaz jazdy do dowolnego przystanku. 
5. K4 po starcie cyklu kontrolnego podczas najazdu w strefę drzwi nie może zaciągnąć 

(Kontakt K1 jest otwarty). W rezultacie również K2 nie może zaciągnąć. 
6. Informacja zwrotna do sterowania po zatrzymaniu wynosi „0“. Przez co nie są możliwe 

dalsze jazdy, (ponieważ K2 odpadł).Mostkowanie kontaktu drzwi i kontaktu rygla nie 
przynosi rezultatu (Kontakt K2 w obwodzie bezpieczeństwa otwarty). 

7. Przycisk kontrolny S1 przełączyć ponownie na „Standard“. 
8. Wyłączyć napięcie sterowania i ponownie załączyć. 
9. Sterowanie jest ponownie gotowe do pracy. 
 
(Kontrola Nadzór Kontakt strefy 2) 
10. Dźwig znajduje się w pozycji wypoziomowanej, oba kontakty strefy są zamknięte. 
11. Przekaźniki K1 i K2 są zaciągnięte, K4 odpadł. 
12. Przycisk kontroli S1 przełączyć do pozycji „Test ZS2“ ( Kontakt strefy 2 jest stale 

mostkowany). 
13. Nadać rozkaz jazdy do dowolnego przystanku. 
14. K1 odpada przy opuszczeniu strefy. 
15. K2 pozostaje zaciągnięty poprzez samo podtrzymanie. 
16. K4 odpadł poprzez otwieracz z K2. 
17. Przy wejściu w strefę K4 nie może zaciągnąć, ponieważ K2 jest nadal zaciągnięty. Przez 

co K1 nie może zaciągnąć.. 
18. Informacja zwrotna do sterowania po zatrzymaniu wynosi, „0” (ponieważ K1 odpadł). 

Przez co nie są możliwe dalsze jazdy. Mostkowanie kontaktu drzwi i kontaktu rygla nie 
przynosi rezultatu (Kontakt z K1 w obwodzie bezpieczeństwa otwarty). 

19. Przycisk kontrolny S1 przełączyć ponownie na „Standard“. 
20. Wyłączyć napięcie sterowania i ponownie załączyć. 
21. Sterowanie jest ponownie gotowe do pracy. 

 
 

(Kontrola K3) 
22. Dźwig znajduje się w pozycji wypoziomowanej  
23. Przekaźnik K3 jest zaciągnięty. 
24. Przeprowadzić jazdę z v < 0, 3 m/s przekaźnik, K3 nie może odpaść. 
25. Przeprowadzić jazdę z v > 0, 3 m/s przekaźnik K3 musi przy prędkości większej niż 0, 3 

m/s odpaść i przy zwolnieniu poniżej 0, 3 m/s ponownie zaciągnąć  
(Info: sygnał startowy dla przekaźnika K3 pochodzi ze sterowania IMC-2) 

 
 
 

3.8.6 Aktywacja w sterowaniu 
 
Aktywacji wysterowania elementu bezpieczeństwa przeprowadza się przeważnie w menu. 
 
Ustawienia - Urządzenie - Element.bezp ? = 1 (tak) 
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3.9 Hydrauliczny moduł interface (HIM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.1 Informacje ogólne 
 
 Interfejs do wysterowania różnych hydraulicznych bloków zaworowych  
 Wysterowanie High-Aktive oraz Low-Aktive 
 Podłączenie następuje poprzez kabel paskowy na płycie głównej IMC-2  
 
 

3.9.2 Dane techniczne 
 

Opis Wartość 
Napięcie zasilające 24 V DC +-10% 
Pobór prądu (typ.) 10 mA na kanał 
Temperatura przechowywania -20°C do +70°C 
Temperatura pracy 0°C do +60°C 
Średnia wilgotność (nieskraplająca się) 5% - 95% 
Wymiary (SzxWysxGł) mm 43 x 56 x 13 
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3.9.3 Położenie zacisków przyłączeniowych / Layout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.4 Lista zacisków przyłączeniowych 

 
Wtyczka/Zacisk Funkcja 
  
X120     Wyjścia przekaźników 230 V 
0 Wspólny Kontakt 
1 Zamykacz z K1 
2 Zamykacz z K2 
3 Zamykacz z K3 
4 Zamykacz z K4 
  
X121  Wyjścia przekaźników 230 V 
0  
1 Nie obsadzony 
2  
  
X122 Wyjścia przekaźników +24V 
0 Wspólny Kontakt 
1 Zamykacz z K5 
2 Zamykacz z K6 
3 Zamykacz z K7 
4 Zamykacz z K8 
5 Zamykacz z K9 
6 Zamykacz z K10 
7 Zamykacz z K11 
8 Zamykacz z K12 
  
X123 Połączenie do płyty głównej IMC-2  X52 A (Listwa 

stykowa 10 biegunowa) przy przekaźniku 24 V  
  
X124 Połączenie do płyty głównej IMC-2  X52 A (Listwa 

stykowa 10 biegunowa) przy przekaźniku 230 V 
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3.10 CAN-Bus 
 

3.10.1 Informacje ogólne 
 
Wszystkie podzespoły są podłączone poprzez CAN-Bus. Zasadniczo mamy do czynienia z 3 
oddzielnymi busami: 
 
Bus kabinowy  Standard 
Bus szybowy1 Standard 
Bus szybowy2 W grupach z 2 liniami szybowymi  
 
Standardowo w przypadku pojedynczych dźwigów bus kabinowy i bus szybowy 1 są wzajemnie 
okablowane. 
 
Gniazda busowe należy podłączać przy odłączonym zasilaniu! 
Wolne łącza busowe muszą być zabezpieczone rezystorem terminującym! 
 
 
 

3.10.2 Dane techniczne 
 
 

Opis Wartość 
Napięcie zasilające 24 V DC +-10% 
Temperatura pracy 0°C do +60°C 
Średnia wilgotność (nieskraplająca się) 5% - 95% 
Maksymalna ilość węzłów na bus 64 

 
 
 

3.10.3 Ustawienie węzłów ID’s  
 
Ustawienie numeru węzła (Identifier) następuje za pomocą przełącznika obrotowego kodowanego.  
W tym przypadku pierwszy węzeł odpowiada pozycji załączenia „1“. 
 
W Uniwersalnym-module busowym znajduje się dodatkowy przełącznik obrotowy kodowany, 
ponieważ liczba węzłów w zależności od stopnia zabudowy może być 2 miejscowa (10’. 1’).  
 
Generalnie firma RST wstępnie ustawia węzły i odpowiednio je oznacza. 
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3.11 Kabel zwisowy 
 
 

3.11.1 Informacje ogólne 
 
 Wszystkie wtyczki należy podłączać przy odłączonym zasilaniu. 
 

 
 

3.11.2 Dane techniczne 
 

Opis Wartość 
Napięcie zasilające 24   V DC +-10% 

230 V AC +-10% 
Temperatura pracy 0°C do +60°C 
Średnia wilgotność (nieskraplająca się) 5% - 95% 
Waga ?? 
Minimalny promień gięcia  ?? 
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3.11.3 Rozmieszczenie żył 
 

IMC-2 
Wtyczka/Zacisk 

Kabel zwisowy 
          Nr żyły  

Kabina (KSM) 
Wtyczka/Zacisk Funkcja 

 

X1.101 1 X92.0 Reserwa  
X1.102 2 X92.1 L-Licht 
X1.103 3 X92.2 N-Licht 

W
ys

ok
ie

 n
ap

ię
ci

e 
40

0/
23

0V
A

C
 

X1.104 4 X92.3 L1-Drzwi1 
X1.105 5 X92.4 N-Drzwi1 
X1.106 6 X92.5 L2-Drzwi1 
X1.PE PE X92.6 PE 
X1.107 7 X92.7 L3-Drzwi1 

X1.108 8 X105.0 
Obwód 

bezpieczeństwa 

X1.109 9 X105.1 
Obwód 

bezpieczeństwa 

X1.110 10 X105.2 
Obwód 

bezpieczeństwa 

X1.111 11 X105.3 
Obwód 

bezpieczeństwa 

X1.112 12 X105.4 
Obwód 

bezpieczeństwa 

X1.113 13 X105.5 
Obwód 

bezpieczeństwa 

X1.114 14 X105.6 
Obwód 

bezpieczeństwa 

X1.115 15 X105.7 
Obwód 

bezpieczeństwa  
X1.116 16 X82.4 24V 

N
is

ki
e 

na
pi

ęc
ie

<=
24

VD
C

 
X1.117 17 X82.5 24V 
X1.118 18 X82.6 0V 
X1.119 19 X82.7 0V 
X1.120 20 X82.0 24V Bat. 

X1.121 21 X82.1 
Wezwanie 
alarmowe 

X1.122 22 X82.2 Strefa1 
X1.123 23 X82.3 Strefa2 

X1.BN BN (1.1) X86.0 
 Połączenie 

głos..1 
X1.WS WS (1.2) X86.1 Połączenie głos..2 
X1.GN GN (2.1) X86.2 Połączenie głos..3 
X1.WS WS (2.2) X86.3 Połączenie głos..4 
X1.OR OR (3.1) X86.4 Połączenie głos..5 
X1.WS WS (3.2) X86.5 Połączenie głos..6 
X1.BL BL (4.1) X86.6 CAN-Bus Low 
X1.WS WS (4.2) X86.7 CAN-Bus High 
X1.blank    
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4 Obsługa menu 
 
 

4.1 Informacje ogólne 
 
Sterowanie IMC jest obsługiwane za pomocą 4 przycisków.  
 
Przycisk E Wybór wybranego punktu z menu i otwieranie podmenu; potwierdzenie danych i   

zapis zmienionych parametrów („Enter“). 
 
Przycisk C Opuszczanie podmenu; anulowanie zmian („Cancel“). 
 
Przycisk  ↑ Przemieszczanie się w obrębie danego poziomu menu; zwiększanie wartości 
 
Przycisk   ↓ Przemieszczanie się w obrębie danego poziomu menu; zmniejszanie wartości  
 
Generalnieistnieją różne poziomy dostępów do Menu.  
Standardowo widoczne są te parametry, którymi można pokryć 90% zastosowań.  
Dla uruchomienia specjalnych funkcji dostęp do menu może być poszerzony o kolejny 1 poziom. 
Następuje to poprzez jednoczesne użycie przycisku E + C w ciągu 2 sekund. 
 
W poniższych objaśnieniach są one zaznaczone następującymi symbolami: 

☻ Menu standardowe. 

☺ Menu rozszerzone. 
 
Zmiana parametrów podczas jazdy generalnie nie jest możliwa! 
 
 

4.2 Ekran startowy  
 

Bezpośrednio po włączeniu widoczny jest ekran startowy. Jest on następująco rozbudowany:  
 
Wierszu 1: Stan pracy 
Wiersz 2: Obwód bezpieczęństwa  
Wiersz 3: Aktualny Przyst. Prędkość kabiny, pozycja w odniesieniu do następnego przystanku. 
Wiersz 4: Docelowy przystanek, kierunek, drzwi przód, drzwi tył, (jeżeli są) 
 
W przypadku wystąpienia błędu, będzie on wyświetlany w najniższych 2 wierszach menu. 
 

 
 

Przykład ściąganie 
 
 

Przykład praca normalna w jeździe  
 
 

 
Przykład błąd w łączu nadajnika SSI 
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4.3 Wprowadzenie wartości parametrów 
 

 
Poprzez naciśnięcie  E  aktywowany zostaje ”tryb zmian”.  

 
Na wyświetlaczu w trzecim wierszu pokazywana jest aktualna 
wartość parametrów a w czwartej możliwość dokonania zmian. 
Przyciskiem     wartość może być zwiększona. Przyciskiem   
zmniejszona. 
Zakres ustawień ograniczony jest minimalnym- ewent. 
maksymalnym wartością danego parametru. 
 
Jeżeli parametr ma właściwą wartość, za pomocą E zostanie 
przechwycony. Przyciśnięcie C spowoduje anulowanie. 

 
 
 
4.4 Listy do wyboru. 
 
W niektórych menu można przeszukiwać listy w celu wyboru  
danego ustawienia. W nich zaznaczane jest aktualne ustawienie 
tuż za wpisem za pomocą symbolu „*” -. 

 
 
 

4.5 Całkowita struktura menu 
 
Ustawienia 
   Urządzenie 
      Rozmieszczenie wezwań 
      Nadajnik 
         Typ Nadajnika 
         Kierunek obrotów nadajnika 
         Nadajnik via CAN(1) 
      Wielkość blach strefy 
      Obwód koła zębatego 
      Ilość Przyst 
      Bezp.element ? 
      Prędkość jazdy. Urządzenie 
      Konfiguracja I/Os 
   Napęd 
      Rodzaj napędu 
      Czas odpadania hamulca 
      Czas odpadania stycznika 
      Pozostała praca zewn.wentylatora 
      Cofnąć ? 
      Opóźn.cofnąć 
      Czas dodatkowy hamulec 
   Odwzorowanie szybu 
      Opis przyst. 
        Przyst.1  
            Pozycja 
            Strona drzwi 
        Przyst.2  
            Pozycja 
            Strona drzwi 
        Przyst.3  
            Pozycja 
            Strona drzwi 



 
 

9.649.107-2.docx                Strona 48 z 107 

... 

... 
        Przyst.32  
            Pozycja 
            Strona drzwi 
      Droga hamowania V4 
      Droga hamowania V3 
      Droga hamowania V2 
      Odstawić V0 Góra 
      Odstawić V0 Dół 
      Doregulować Wł. 
      Doregulować Wył. 
      Insp.wyłączenie Góra 
      Wył.inspekcji Dół 
      Insp.zawsze szybko? 
      Korekcja wypoziomowania 
      Blacha strefy.-Histereza 
      Pozycja zerowa nadajnika 
      Jazda poznawcza 
         Aktywacja jazdy poznawczej 
   Drzwi 
      Dojazd z otw.drzwiami 
      Wysterowanie drzwi kolektywne? 
      Oddz.elem rygla.Tył? 
      Magnes rygla maks czas 
      Drzwi dzielone obecne? 
      Parametr drzwi przód 
         Wysterowanie rygla 
         Bariera śwTest przed jazd. 
         Bariera św.stat p.jazdy 
         Czas otwarcia  wew. 
         Czas otwarcia  zewn. 
         Czas otwarcia bezK 
         Czas rewersu ( powrotu ) 
         Bariera świetlna 
         LSVerläng.zeit ( BS.czas wydł.) 
         Nadzór biegu drzwi . 
         Czas przesterowania 
         Czas ładowania 
         Czas domykania 
         Wył.krańcowy drzwi OTWARTY przód 
         Wył.krańc.zam.przód 
         Czas biegu drzwi do OTWCIA 
         Czas biegu drzwi do ZAMKNIĘCIA 
         Silnik wył.przy drzwiach OTW 
         Silnik wył. przy drzwiach ZAMK. 
         Kontakt nawrotny ( rewersyjny ) 
         Stan drzwi w Hst ( Przyst.)   
         Parametr drzwi tył 
 Zobacz parametr drzwi przód          
Wysterowanie rygla 
         Bariera śwTest przed jazd. 
         Bariera św.stat p.jazdy 
         Czas otwarcia  wew. 
         Czas otwarcia  zewn. 
         Czas otwarcia BezK 
         Czas rewersu (nawrotu ) 
         Bariera świetlna 
         LSVerläng.zeit  ( LS czas wydł) 
         Nadzór biegu drzwi . 
      Czas przesterowania 
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         Czas ładowania 
         Czas domykania 
         Wył.krańcowy drzwi OTWARTY tył 
         Wył.krańc.zam.tył 
         Czas biegu drzwi do OTW. 
         Czas biegu drzwi do ZU 
         Silnik wył.przy drzwiach OTW. 
         Silnik wył.przy drzwiach ZAM. 
         Kontakt nawrotny 
         Stan drzwi na Hst (Przyst) 
 
   Sterowanie 
      czasy 
         Czas opadana rygla 
         Opóźnienie startu 
         Pozostała praca went. 
         CzasdoWYŁ światła w kabinie  
      Priorytet 
         Priorytet wew.czas 
         Priorytet zew.czas 
         Priorytet zewnętrzny 
         Priorytet kasow.wew. 
      Sterowanie specjalne 
         Pożar 1 
            Enable Pożar 1 
            Przystanek 
            Stan drzwi in Hst ( Przyst) 
         Pożar 2 
            Enable Pożar 2 
            Przystanek 
            Stan drzwi na Hst( Przyst) 
         Zasilanie awaryjne 
            Przystanek 
            Stan drzwi na Hst( Przyst) 
            Hamulec puls. do Hst ( Przyst) 
            Hamulec puls.Hystereza 
         Wyłączony 
            Przystanek 
            Stan drzwi na Hst (Przyst) 
         Wyłączenie 
            Twarde /Miękkie  
            Stan drzwi na Hst (Przyst) 
         Parkowanie 
            ParkPrzystanek 1 
            ParkPrzystanek 2 
            Czasdo parkowania 
            Stan drzwi in Hst (Przyst) 
         Penthouse 
            PENTHOUSE1 AbholHst (odbiór z przyst.) 
            PENTHOUSE1 AbholTür (odbiór z drzwi ) 
            PENTHOUSE2 AbholHst (odbiór z przyst.) 
            PENTHOUSE2 AbholTür (odbiór z drzwi) 
            PENTHOUSE Czas rewersu (nawrotu) 
      Wskaźnik/Gong 
         Funkcja gong 
         Dojechać migając? 
      Blokada przy zakłóceniu regulatora. 
   Nadzory 
      Nadzór hamulca 
      Nadzór ham.EN81A3 IMD 
      Nadzór.Temp silnika ? 
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      Nadzór czasu biegu 
      Nadzór dojazdu kabiny 
      Nadzór rygli 
      Maksymalna temperatura 
      LSUntbrMaxZeitüb. ( LS przerw.Maks.nadzór czas.) 
      Nadzór wypoziomowania 
      Kab.nadzór oświetlenia 
         Aktywować 
         Kab.światło.wartość pomiaru 
   Oszczędność energii (ECO) 
      Po-Pt Start 
      Po-Pt Koniec 
      So-Niedz Start 
      So-Niedz Koniec 
      Czas -Standby 
      Czas -WakeUp 
      ECO Mode (0=OFF) 
   Zabezpieczenie przed nadużyciem 
      Maks. Ilość dyspozycji 
      IkFahrten o.LS-Untbr ( IkJazdy bez.przerwania BS ) 
      Brak obciążenia 
      Filtr wezw. alarmowych 
      Opóźnienie przekierowania wezwania alarmowego 
   Pomiar obciążenia 
      Wewnętrzny pomiar obciążenia 
      Ilość lin 
      Zawieszenie 
      Próg braku obciążenia 
      Próg pełnego obciążenia 
      Próg przeciążenia 
      Próg luźnej liny 
      SeilDiffschwelle (Liny próg różnicy ) 
      Wartość zerowa 
      Wartość korekcyjna czujnik obciążenia 
      Wartość zerowa kalibracja 
   Ustawienie falownika 
   Grupa 
      Rodzaj dźwigu 
      Numer dźwigu 
      Ilość linii szybowych 
Wskaźniki/Diagnoza 
   Pamięć błędów 
   Log zdarzenia 
   CAN-Bus 
      CANBus-Log 
      Status bus szybowy1 
      Status bus szybowy2 
      Status bus kabinowy 
   Wej.-/Wyjścia 
      Bus szybowy1 
      bus szybowy2 
      Bus kabinowy 
      Płyta główna 
   Wartości istniejące 
      Pozycja kabiny 
      Prękość kabiny. MAKS 
      Przyspieszenie kabiny. MAKS 
      Temperatura 
      Dane pomiaru obciążenia 
      Akt.Załadunek kabiny 
         Akt.całkowity ciężar lin 
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         Sensor (czujnik)linowy XS1 
         Sensor (czujnik)linowy XS2 
         Sensor (czujnik)linowy XS3 
         Sensor (czujnik)linowy XS4 
         Sensor (czujnik)linowy XS5 
         Sensor (czujnik)linowy XS6 
   Statystyka 
      Licznik absolutny 
         Licznik jazd 
         Luz w drzwiach  przód 
         Luz w drzwiach  tył 
         Godziny pracy 
      Licznik relatywny 
         Licznik jazd 
         Luz w drzwiach  przód 
         Luz w drzwiach  tył 
         Godziny pracy 
      Licznik poz.do konserwacji 
         Licznik jazd 
         Luz w drzwiach  przód 
         Luz w drzwiach  tył 
         Godziny pracy 
   Wersja oprogramowania 
   Status ECO Mode 
   Aktualne błędy 
System 
   Wysterowanie falownika 
   Język 
   Godzina/Data 
   Godzina/Data ustawienia 
      Dzień 
      Dzień tygodnia (Niedz.=1) 
      Miesiąc 
      Rok (20xx) 
      Godziny 
      Minuty 
      Zapisać dane? <E> 
   Liczba kodowa 
      Wprowadzenie liczby kodowej 
      Zmiana liczby kodowej 
         Wartość wprowadzona 1 
         Wartość wprowadzona 2 
         Aktywować 
   Flash Loader 
      Aktywować teraz? 
Konserwacja / Serwis 
   Wezwania 
      Wezwania przypadkowe 
         Aktywować 
         Ilość wezwań (powinno być ) 
         Ilość wezwań (pozostałość) 
         Przerwa jazdy 
         Jazdy graniczne 
      Blokady dyspozycji V. 
      Blokady wezw.zewn. V. 
      Blokady dyspozycji H. 
      Blokady wezw.zewn H. 
   Tryb montażu 
   Konserwacje wskaźniki 
   TüV (UDT) / Test 
      Czas pracy MIN 
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      Jazda do wyłącznika krańcowego  
      Przeciążenie WYŁ. 
      EN81-A3 Jazda testowa 
      SperrePassSikrAUS   (BlokadaPassSikrWył) 
   Pomiar falownika 
   Interwał (czasookres) konserwacji  
      Jazdy do konserwacji 
      Luz w drzwiach  przód 
      Luz w drzwiach  tył 
      Godziny pracy 
      Wstawić interwał ( czasookres ) 
   Rel.Statyst. kasowanie. 
      ..skasować za pomocą <E> 
   Interfejs danych 
      Okablowanie PC/Modem 
      Dostęp zdalny 
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4.6 Ustawienia menu  
 

4.6.1 Urządzenie 
 
W trakcie ustawiania danych urządzenia należy zwrócić uwagę, że niektóre z tych parametrów 
wymagają przeprowadzenia nowej jazdy poznawczej. Jest to sygnalizowane przez odpowiednią 
wskazówkę podczas wywoływania menu. 
 

 
 

Parametr  Opis Zakres ustawień 
Rozmieszczenie 
wezwań 

☻   

2KS 
 
 
 
1KS RE 
 
 
 
 
1KS RU  
 
 
Dojazd bezpośredni 

 
 

 Dźwig zatrzymuje się przy każdym wezwaniu w 
kierunku góra względnie przy każdym wezwaniu w 
kierunku dół. 
 
Wszystkie wezwania w kierunku jazdy będą brane 
pod uwagę. Jeżeli nie będzie więcej wezwań w 
kierunku jazdy, to kierunek poszukiwań zostanie 
odwrócony i oczekujące wezwania w nowym 
kierunku będą opracowane.  
 
Dźwig zatrzymuje się przy każdym wezwaniu w 
kierunku góra i dół. 
 
Wezwania zewnętrzne są dopiero wtedy 
opracowywane, jeżeli nie ma dyspozycji ( wezw. 
Wewnętrznego). W tym czasie wyświetlany jest 
komunikat Zajęty. 

 

Nadajnik ☻   

Nadajnik typ 
WDGA58B-10-
1213 
 
Nadajnik 
inkrementalny 
Szyb 
 
Nadajnik 
inkrementalny 
Silnik 
 
ELGO LIMAX02 
SSI 

 

 

 
Nadajnik wartości absolutnych Wachendorff 
 
 
1024 nadajnik impulsów HTL. Wstępny wyłącznik 
krańcowy wymagany. 
 
Encoder silnika. Wstępny wyłącznik krańcowy 
wymagany. 
. 
 
 
Absolutny system odwzorowania szybu ELGO 

 

Kierunek obrotów 
nadajnika 

☻ 0: Normalny 
1: Odwrócony  

0 .. 1 

Nadajnik via CAN ☻ 0: brak odbioru info z nadajnika poprzez CAN 
1: informacja o pozycji jest odbierana poprzez 
CAN-Bus.  

0 .. 1 

Wielkość blach strefy ☻ wszystkie blachy muszą być takiej samej długości 0 .. 2000 mm 

Obwód koła zębatego ☻ Obwód = 3.14 * przekrój [mm] 0 .. 3000 mm 

Ilość Przyst. ☻ Ilość przystanków 1 .. 32 

Element bezp.? ☻ Aktywacja elementu bezpieczeństwa 0 .. 1 
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Prędkość urządzenia ☻ Wartość w mm/sek 0,1 .. 4 m/s 

Konfiguracja  I/Os ☻ Konfiguracja zacisków wejść-wyjściowych  
 
4.6.2 Napęd 

 
Parametr  Opis Zakres 

ustawień 
Rodzaj napędu ☻   

Linowy IMD/FRC-F 
Hyd 3-Zawór 
Hyd 4-Zawór 
Hyd Bucher iValve 
Hyd Algi AZRS 
Hyd GMV 

 Dźwig linowy z regulacją falownikiem firmy RST 
Dźwig hydrauliczny 3 Zaworowy 
Dźwig hydrauliczny 4 Zaworowy 
Dźwig hydrauliczny z blokiem zaworowym  LRV 
firmy Bucher 
Dźwig hydrauliczny z blokiem zaworowym  
AZRS firmy Algi 
Dźwig hydrauliczny z blokiem zaworowym  
GMVi 

 

Czasy 
 

☻   

Czas odpadania 
hamulca 
 

☻ Czas oczekiwania na sygnał „ZB“ z 
falownika. Jeżeli nie przyjdzie w 
wyznaczonym czasie, to powstanie błąd 

1 .. 10 s 

Czas odpadania 
stycznika 

☻ Czas oczekiwania na sygnał „ZS“ z 
falownika. Jeżeli nie przyjdzie w 
wyznaczonym czasie, to powstanie błąd 

1 .. 10 s 

Czas pozostały 
zewnętrznego 
wentylatora 

☻ Czas do wyłączenia went. Silnika po 
zakończonej jeździe. 

1 .. 500 s 

Doregulować opóźn. ☻ Czas oczekiwania po zakończonej jeździe do 
uruchomienia doregulowania  

0,5 .. 10 s 

Czas dodatkowy 
hamulec 

☻ Czas, w którym hamulec dodatkowy zostaje 
otwarty przed jazdą i po jeździe zostaje 
zamknięty. Dezaktywowany przy ustawieniu 
„0“. 

0 .. 3 s 
(0 = OFF) 

Doregulować ? ☻ Aktywacja funkcji doregulowania. 
Może być tylko aktywowana, jeżeli ustawiony 
jest  parametr  
element.bezp=1 (Menu urządzenie)  

0..1 

 
4.6.3 Odwzorowanie szybu 

 
Parametr  Opis Zakres ustawień 
Przyst. Opis ☻   

Przyst. 1    

Pozycja ☻ Relatywna pozycja w szybie, w odniesieniu do 
najniższego przystanku. 

-1000 … 128000 
mm 

Strona drzwi ☻ 0=Przód (0) 
1=Tył (1) 
2=Obie (2) 
3=Z tyłu z blachą strefy 
4=brak drzwi 

0.. 4 

….Przyst.32    

Droga hamowania V4 ☻ Odstęp od pozycji wypoziomowania dla 
wyłączenia rozkazu szybkiej jazdy V4. 

0,01 ..1 m 
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Droga hamowania V3 ☻ Odstęp od pozycji wypoziomowania dla 
wyłączenia rozkazu szybkiej jazdy V3. 

0,01 ..1 m 

Droga hamowania V2 ☻ Odstęp od pozycji wypoziomowania dla 
wyłączenia rozkazu szybkiej jazdy V2. 

0,01 ..1 m 

Odstawić V0 Góra ☻ Odstęp w kierunku góra od pozycji 
wypoziomowania dla wyłączenia rozkazu 
pełzaniaV0. 

1 ..1000 mm 

Odstawić V0 Dół ☻ Odstęp w kierunku góra od pozycji 
wypoziomowania dla wyłączenia rozkazu 
pełzania V0. 

1 ..1000 mm 

Doregulować Wł. 
 

☻ Odstęp od pozycji wypoziomowania, w którym 
doregulownie zostaje włączone 

1 ..1000 mm 

Doregulować Wył. 
 

☻ Odstęp od pozycji wypoziomowania, w którym 
doregulownie zostaje wyłączone. 

1 ..1000 mm 

Insp.wyłączenie Góra ☻ Punkt wyłączenia jazdy inspekcyjnej przed 
pozycją wypoziomowania najwyższego 
przystanku. Uniemożliwia wjazd w wyłącznik 
krańcowy. 

10 ..3000 mm 

Wył.inspekcji 
AB 

☻ Punkt wyłączenia jazdy inspekcyjnej przed 
pozycją wypoziomowania najniższego 
przystanku. Uniemożliwia wjazd w wyłącznik 
krańcowy. 

10 ..3000 mm 

Insp.zawsze szybko? ☻ W trybie inspekcji zasadniczo użyta będzie 
szybka jazda V1.  

0 ..1 

Zonenbl.-Hysterese ☻ Tylko istotny przy użyciu nadajnika silnika 
(zobacz rozdział 8)  

-100 .. 100 mm 

Pozycja zerowa 
nadajnika 

☺ Absolutna pozycja zerowa najniższego 
przystanku jest automatycznie ustalana podczas 
jazdy poznawczej. Poprzez zmianę tego 
ustawienia cały obraz szybu może ulec 
przesunięciu. 

-147483648 ... 
2147483647 

Korekcja 
wypoziomowania 

☻ Zwolnienie dla korekcji pozycji wypoziomowania 
wewnętrzne tablo kabinowe (zobacz rozdział 
8.2). 

0 ..1 

Jazda poznawcza 
Aktywacja jazdy 
poznawczej 

☻ Aktywacja jazdy poznawczej (zobacz rozdział 
6).Możliwe wyłacznie przy inspekcji / ściąganiu. 

0 ..1 
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4.6.4 Drzwi 
 

Parametr  Opis Zakres 
ustawień 

Dojazd z otw.drzwiami 
 

☻ Odstęp od pozycji wypoziomowania dla 
wcześniejszego otwarcia drzwi. Kabina musi 
znajdować się w obrębie strefy i prędkość musi 
być mniejsza niż 0,3m/s. 
Dezaktywacja przy ustawieniu „0“. 

0 .. 1000 mm 
(0 = OFF) 

Wysterowanie drzwi 
kolektywne ? 

☻ 0=Selekywnie: 1 przycisk dla przedniej i tylnej  
strony drzwi. Wezwania oddziałują na dana 
stronę drzwi. 
1=Kolektywnie: 1 przycisk dla przedniej i tylnej  
strony drzwi. Wezwania oddziałują na obie 
strony drzwi.  

0 .. 1 

Oddz.magnes rygla z 
tyłu ? 

☻ 1=tak:Tylne drzwi posiadają swój własny 
magnes rygla. 

0 .. 1 

Drzwi dzielone obecne ? ☻ 1=tak: Analiza odpowiednich warunków dla 
drzwi dzielonych.  

0 .. 1 

Parametr drzwi przód ☻   

Wysterowanie rygla ☻   

Drzwi 
automatyczne z 
ryglem 
magnetycznym 
 
Drzwi 
automatyczne bez 
rygla 
magnetycznego 
 
Półautom/bez 
drzwi 
 
 

 Automatyczne drzwi kabinowe z magnesem 
rygla 
 
 
Automatyczne drzwi kabinowe bez magnesu 
rygla. 
 
 
Drzwi półautomatyczne 
Brak drzwi kabinowych  

 

Bariera św.stat 
p.jazdy 

☻ 0=WYŁ: 
1=1Strona drzwi: 
 
2=2 Strony drzwi: 

0 .. 2 

Bariera śwTest przed 
jazd. 

☻ 0=WYŁ: 
1=1Strona drzwi: 

2=2 Strony drzwi: 

0 .. 2 

Bariera św z resetem 
? 

☻ 1=tak: Zastosowanie kurtyny świetlej w 
połączeniu z przyciskiem reset. 

0 .. 1 

Czas otwarcia  
wew. 

☻ Czasy stanu otwarcia drzwi, jeżeli nadane są 
dalsze dyspozycje. 

1 .. 100 s 

Czas otwarcia   
zewn. 

☻ Czasy stanu otwarcia drzwi, jeżeli nadane są 
dalsze wezwania zewn. 

1 .. 100 s 

Czas otwarcia  
bez R 

☻ Czasy stanu otwarcia drzwi, przy braku 
dalszych rozkazów jazdy. 

1 .. 600 s 

Czas nawrotu 
(rewers) 

☻ Czasy stanu otwarcia drzwi po cyklu nawrotu.  
Mamy z nim do czynienia, jeżeli podczas 
domykania się drzwi bariera świetlna zostanie 
przerwana, drzwi zostaną uruchomione 
przyciskiem lub kontakt nawrotu zostanie 
rozpoznany. 

1 .. 100 s 
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Dopiero po zakończonym czasie nawrotu 
przycisk „Zamknięcie drzwi “ jest aktywny. 

Bariera świetlna ☻ 0=Normaly:  
1=Odwrócony: 

0 .. 1 

LSVerläng.zeit 
(BS przedłuż.czasu)   
 

☻ Przedłużenie czasu nawrotu przez przerwania 
bariery świetlnej.  

1 .. 100 s 

Nadzór biegu drzwi . ☻ Drzwi automatyczne: 
Wył.krańcowy musi być w tym czasie 
wykryty. 
Drzwi półautom: 
Rygiel musi być w tym czasie zamknięty. 

1 .. 100 s 

Czas przesterowania 
 

☻ Czas przerwy przy przełączaniu 
wysterowania drzwi z zamykania na 
owieranie. 

200 .. 5000 ms 

Czas ładowania ☻ Poprzez dodatkowy przycisk w kabinie można 
wydłużyć czas drzwi w trakcie załadunku.  
Można przerwać za pomocą przycisku  
„ Zamykanie drzwi“ lub poprzez dyspozycję. 
 

1 .. 600 s 

Czas domykania ☻ Przy permanentnie przerywanej barierze 
świetlnej po zakończeniu tego czasu następuje 
wymuszone zamknięcie drzwi. Funkcja rewersu 
będzie nieaktywna i drzwi kabinowe zamkną 
się z zmniejszoną prędkością. W tym miejscu 
wymagane będzie dodatkowe wyjście dla 
wolnego zamykania drzwi. Podczas 
wymuszonego zamknięcia aktywowany będzie 
brzęczyk. 
Wartość  0 dezaktywuje tę funkcję. 

0 .. 600 s 
(0 = OFF) 

Wył.krańcowy drzwi 
OTWARTY przód 

☻   

normanylzam= 
+24V) 
 
brak 
wył.krańcowego 
 
 
Odwrócony(zam.= 
0V) 

 +24V, jeżeli wyłącznik krańcowy jest 
zamknięty. 
 
Praca bez wyłącznika krańcowego, 
sterowanie drzwi poprzez parametr Czas 
biegu drzwi do OTWARTE 
 
+0V, jeżeli wyłącznik krańcowy został użyty 

 

Wył.krańc.zam.przód 
 

☻   

normal(zam.= 
+24V) 
 
brak 
wył.krańcowego 
 
 
Odwrócony(zam= 
0V) 

 +24V, jeżeli wyłącznik krańcowy jest 
zamknięty. 
 
Praca bez wyłącznika krańcowego, 
sterowanie czasem poprzez parametr Czas 
biegu drzwi do Zamknięte 
 
+0V, przy użyciu wył.krańcowego 

 

Czas biegu drzwi do 
zamkn. 

☻ Zasadny jedynie w przypadku drzwi bez wył. 
krańcowego: 
Na końcu czasu biegu silnika drzwi uważane są 
za otwarte. 

1 .. 100 s 

Czas biegu drzwi do ☻ Na końcu czasu biegu silnika drzwi uważane są 1 .. 100 s 
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zamkn. za zamknięte. 
Silnik wył.przy 
drzwiach 
OTWARTYCH 

☻ 0=Nie: Sygnał wysterowania silnika pozostaje 
również przy otwartych drzwiach. 
1=Tak: Sygnał wysterowania silnika zostaje 
usunięty przy w pełni otwartych drzwiach. 
 

0 .. 1 

 
Kontakt nawrotny ☻ 0=Norm: +24V, jeżeli kontakt nawrotu jest zam. 

0=Zam.: +24V, jeżeli kontakt nawrotu jest otw. 
 

Stan drzwi na przyst. ☻ 0=Zamk.:  Po jeździe drzwi zostają zamknięte 
1=Otw:     Po jeździe drzwi pozostają otwarte 

0 .. 1 

Parametr drzwi  tył ☻ Zawiera te same parametry jak menu 
„parametry drzwi przód“. 

 

 
 
 

4.6.4.1 Graficzne przedstawienie czasów drzwi 
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4.6.5 Sterowanie 
 

Parametr  Opis Zakres 
ustawień 

Czasy ☻   

Czas opadana rygla ☻ Czas po zamknięciu rygla do momentu 

aktualności wejścia rygla. 
10 .. 1000 ms 

Opóźnienie startu ☻ Czas opóźnienia od zamknięcia obwodu 
bezpieczeństwa do wysterowania 
rozkazów jazdy. 

0,1 .. 10 s 

Pozostała praca went. ☻ Czas pozostałej pracy wentylatora 
kabinowego po zakończonej jeździe   

0 .. 10 s 

Czas do 
Wył.ośw.kabin. 

☻ Czas po zakończonej jeździe do 
wyłączenia światła kabinowego. 

1 .. 600 s 

Priorytet ☻   

Priorytet wew.czas ☻ Po aktywacji priorytetu wewnętrznego  
(dyspozycji) pozostaje on aktywny w 
ustawionym czasie.  

0 .. 120 s 

Priorytet zew.czas ☻ Po aktywacji priorytetu zewnętrznego 
pozostaje on aktywny w ustawionym 
czasie. 

0 .. 120 s 

Priorytet zewnętrzny ☻ 0=Twardy: 
Priorytet jest natychmiast aktywowany – 
dyspozycje będą skasowane. 
1=Miękki: 
Priorytet staje się aktywny po obrobieniu 
dyspozycji. 
2=Miękki + pusta: 
Priorytet będzie aktywny po obrobieniu 
dyspozycji i pustej kabinie. 

0 .. 2 

Priorytet kasow.wew. ☻ 0=Nie:  
1=Tak: 

0 .. 1 

Sterowania specjalne ☻   

Pożar  ☻   

Pożar-Typ ☻   

Pożar WYŁ. 
 
Pożar 1 
 
Pożar 1+2 
 
Pożar Szwajcaria 
 
Pożar Set+Reset 

  
 

 

Pożar1-Przyst. 1 ☻ Po rozpoznaniu wejścia pożarowego 
uruchomiona zostaje jazda do tego 
przystanku. 

1 .. 32 

Drzwi w czasie pożar 
1-Przyst. 

☻  0..3 

Nie otwierać żadnych 
 
Otw. przód+ 
poz.otwarte 
 
Otw. tył+ 

 Nie otwierać żadnych drzwi 
 
Otworzyć przednie drzwi i pozostawić 
otwarte  
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poz.otwarte 
 
Otw wszyst.+ 
poz.otwarte 

Otworzyć tylne drzwi i pozostawić otwarte  
 
 
Otworzyć tylne i przednie drzwi i 
pozostawić otwarte  
 

Pożar2-Przyst. 1 ☻ Po rozpoznaniu wejścia pożarowego 
uruchomiona zostaje jazda do tego 
przystanku. 

1 .. 32 

Drzwi w przyp.poż2-
Przyst. 

☻  0..3 

Nie otwierać 
żadnych 
 
Otw. przód+ 
poz.otwarte 
 
Otw. tył+ 
poz.otwarte 
 
Otw wszyst.+ 
poz.otwarte 

 Nie otwierać żadnych drzwi  
 
Otworzyć przednie drzwi i pozostawić 
otwarte  
 
 
Otworzyć tylne drzwi i pozostawić otwarte  
 
 
Otworzyć tylne i przednie drzwi i 
pozostawić otwarte  
 

 

Zasilanie awaryjne ☻ Jest aktywowany poprzez wejście zasilania 
awaryjnego 

 

Przystanek ☻ Po rozpoznaniu wejścia zasilania 
awaryjnego uruchomiona zostaje jazda do 
tego przystanku. 

1 .. 32 

Stan drzwi na 
przyst. 

☻   

Nie otwierać 
żadnych 
 
Otw. przód+ 
poz.otwarte 
 
Otw. tył+ 
poz.otwarte 
 
Otw wszyst.+ 
poz.otwarte 

 Nie otwierać żadnych drzwi  
 
 
Otworzyć przednie drzwi i pozostawić 
otwarte  
 
Otworzyć tylne drzwi i pozostawić otwarte  
 
 
Otworzyć tylne i przednie drzwi i 
pozostawić otwarte  
 

 

Ham.puls.do 
przyst. 

☻ 1= Podczas pracy z hamulcem 
przerywanym występuje wysterowanie aż 
do osiągnięcia strefy 

0 ..1  
(0 = OFF) 

Hamulec 
pulsacyjny. 
histereza 

☻ Ustanowienie histerezy dla Wł- i 
wyłączenia hamulca podczas pulsacji. 
Wartość odnosi się do prędkości 0, 1m/s 

0 .. 50 % 

Wyłączony ☻   

Przystanek ☻ Po rozpoznaniu wejścia stanu wyłączenia 
uruchomiona zostaje jazda do tego 
przystanku. 

1 .. 32 

Stan drzwi na 
przyst. 

☻   

Nie otwierać 
żadnych 
 

 Nie otwierać żadnych drzwi  
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Otw. przód+ 
poz.otwarte 
 
Otw. tył+ 
poz.otwarte 
 
Otw wszyst.+ 
poz.otwarte 

Otworzyć przednie drzwi i pozostawić 
otwarte  
 
Otworzyć tylne drzwi i pozostawić otwarte  
 
 
Otworzyć tylne i przednie drzwi i 
pozostawić otwarte  
 

Wyłączenie ☻   

Twarde /Miękkie  ☻ 0=Twarde : 
1=Miękkie : 

0 .. 1 

Przystanek ☻  1 .. 32 

Stan drzwi na 
przyst. 

☻   

Nie otwierać 
żadnych 
 
Otw. przód+ 
poz.otwarte 
 
Otw. tył+ 
poz.otwarte 
 
Otw wszyst.+ 
poz.otwarte 

 Nie otwierać żadnych drzwi  
 
 
Otworzyć przednie drzwi i pozostawić 
otwarte  
 
Otworzyć tylne drzwi i pozostawić otwarte  
 
 
Otworzyć tylne i przednie drzwi i 
pozostawić otwarte  
 

 

Parkowanie ☻   

Parkowanie przyst. 
1 

☻  1 .. 32 

Parkowanie przyst. 
2 

☻  1 .. 32 

Czas poz. do 
parkowania 

☻ Czas postoju, po uruchomieniu czasu 
parkowania. Wartość  0 deaktywuje tę 
funkcję. 

0 .. 3600 s 
(0 = OFF) 

Stan drzwi na 
przyst. 

☻   

Nie otwierać 
żadnych 
 
Otw. przód+ 
poz.otwarte 
 
Otw. tył+ 
poz.otwarte 
 
Otw wszyst.+ 
poz.otwarte 

 Nie otwierać żadnych drzwi  
 
 
Otworzyć przednie drzwi i pozostawić 
otwarte  
 
Otworzyć tylne drzwi i pozostawić otwarte  
 
 
Otworzyć tylne i przednie drzwi i 
pozostawić otwarte  
 

 

Penthouse ☻   

PENTHOUSE1 
Abhol- HSt (Odbiór 
z Przyst.) 

☻  1 .. 32 

PENTHOUSE1 
Abhol- Tür (Odbiór 
z Drzwi) 

☻ 0=brak: nie otwierać drzwi  
1=z przodu: otworzyć tylko drzwi z przodu  
2=z tyłu: otworzyć tylko tylne drzwi  

0..3 



 
 

9.649.107-2.docx                Strona 62 z 107 

3=razem: otworzyć obydwoje drzwi  
PENTHOUSE2 
Abhol- HSt (Odbiór 
z Przyst.) 

☻  1 .. 32 

PENTHOUSE2 
Abhol- Tür (Odbiór 
z Drzwi) 

☻ 0=brak: nie otwierać drzwi  
1=z przodu: otworzyć tylko drzwi z przodu  
2=z tyłu: otworzyć tylko tylne drzwi  
3=razem: otworzyć obydwoje drzwi  

0..3 

PENTHOUSE 
Czas rewersu 
(nawrotu) 

☻  0 .. 3000 s 

 
Wyświetlacz/Gong ☻   

Piętrowskazywacz ☻   

Przystanekn-
Teksty 

☻ Tylko dla EAM z RST 
Teksty dla każdego przystanku.  

 

Język ☻ Tylko dla EAM z RST 
Wybór języków dla opisów ( tekst) 
przystanków.  

 

Strzałka-Typ ☻ Tylko dla EAM z RST 
Wybór sposobu wyświetlania strzałek 
dalszej jazdy i kierunków jazdy (duże, 
małe,..).  

 

Zmiana przystanku ☻ Tylko dla EAM z RST 
0: Twarde przejście 
1: Miękkie przejście. Info o przystanku jest 
przesuwane (scroll) w kierunku jazdy  
2: Miękkie przejście. Info o przystanku jest 
przesuwane  (scroll)w przeciwną stronę do 
kierunku jazdy. 

 

Scroll- 
Prędkość 

☻ Tylko dla EAM z RST 
Ustanowienie prędkości, z jaką poruszają 
się strzałki i tekst. 

 

Zmiana w strefie 
docelowej 

☻ Tylko dla EAM z RST 
0: Wyświetlacz zmienia pomiędzy 2 
przystankami.  
1: Wyświetlacz zmienia dopiero po 
osiągnięciu strefy docelowej. 

 

Informacja na 
wyświetlaczu jazda 
specjalna ? 

☻ Tylko dla EAM z RST 
0: Jazdy specjalne nie są pokazywane. 
1: Jazdy specjalne są pokazywane za 
pomocą przesuwanych tekstów. 

 

Piętrowskazywacz
Binarnie ? 

☻ Dla piętrowskazywaczy wysterowanych 
równolegle. 
0: Wydanie następuje poprzez kodowanie 
Gray 
1: Wydanie następuje poprzez kodowanie 
binarne 

 

Gong funkcja ☻   

Gong WYŁ. 
 
Gong w punkcie 
opóźnienia 
 
Gong w strefie 
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Dojechać migając ? ☻ 0=Nie: brak migania. 
1=Tak: pokwitowanie wezwania miga 
podczas dojazdu 

0 .. 1 

 Blokada przy błędzie 
regulatora 

☻ 0=Nie: Przy błędach regulatora sterowanie 
ponawia próbę jazdy 
1=Tak: Przy błędach regulatora sterowanie 
blokuje się 

0 .. 1 
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4.6.6 Nadzory 
 

Parametr  Opis Zakres 
ustawień 

Nadzór hamulca ☻ Nadzór kontaktów hamulca 0 .. 1 

Nadzór ham..EN81A3 
IMD 

☻ Aktywacja nadzoru hamulca w falowniku. 
Funkcja jest wspierana tylko podczas 
wysterowaniu Falownika poprzez CAN. 

0 .. 1 

Nadzór temp silnika? ☻ Nadzór temperatury silnika. 0 .. 1 

Nadzór.temp oleju ? ☻ Nadzór temperatury oleju. 0 .. 1 

Nadzór czasu biegu ☻ Nadzór czasu jazdy. W przedziale ustawionego 
czasu musi ukazać się sygnał strefy. Wartość 0 
dezaktywuje tę funkcję. 

0 .. 45 s 
(0 = OFF) 

Nadzór dojazdu kabiny ☻ Nadzór sprawdza, czy kabina porusza się przy 
starcie (Wartość progowa 0.01 m/s).  
on.wartość 0 dezaktywuje tę funkcję. 

0 .. 20 s 
(0 = OFF) 

Nadzór rygla ☻ Maksymalny czas oczekiwania przy zamknięciu 
rygla 

0,1 .. 10 s 

Maksymalna 
temperatura 

☻ Maksymalna temperatura szafy sterowej 
Przy przekroczeniu dźwig jedzie do przystanku 
z funkcją wyłączenia. 

10 .. 100 °C 

Minimalna temperatura ☻ Minimalna temperatura szafy sterowej 
Przy zaniżonej wartości dźwig jedzie do 
przystanku z funkcją wyłączenia z pracy 
dźwigu. 

-10 .. 100 °C 

Wyjście temperatury1 ☻ Próg załączania dla wyjścia temperatury 1 10 .. 100 °C 

Wyjście temperatury2 ☻ Próg załączania dla wyjścia temperatury 2 10 .. 100 °C 

LSUntbrMaxZeitüb 
LS przerw.Maks.nadzór 
czas. 

☻ Maksymalny czas przerwania bariery świetlnej. 
Przekroczenie prowadzi do pojawienia się 
komunikatu „dźwig wyłączony“. 
Wartość  0 dezakywuje funkcję nadzoru. 

0 .. 600 s 
(0 = OFF) 

Nadzór 
wypoziomowania 

☻ Jeżeli po normalnej jeździe (nie inspekcja lub 
jazda powrotna) dokładność zatrzymania jest 
większa niż ustawiona wartość, następuje wpis 
do pamięci błędów. 
Wartość 0 dezaktywuje funkcję nadzoru. 

0 .. 100 mm 
(0 = OFF) 

Nadzór oświetlenia 
kabiowego 

☻   

Aktywować ☻ Nadzór oświetlenia w kabinie następuje 
poprzez pomiar prądu. 
Tutaj można ustawić wartość progową 
oświetlenia kabinowego w przypadku zaniku 
napięcia. 
Wartość 0 dezaktywuje funkcję nadzoru.  

0 .. 100 % 
(0 = OFF) 

Oświetlenie 
kabinowe wartość 
pomiarowa 

☻ Komunikat aktualnego prądu oświetlenia 
kabinowego. 
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4.6.7 Oszczędność energii (ECO) 
 

Parametr  Opis Zakres 
ustawień 

Po-Pt Start ☻ Początek komunikatów głosowych 
poniedziałek –piątek 

1 ..24 

Po-Pt Koniec ☻ Koniec komunikatów głosowych poniedziałek 
–piątek 

1 ..24 

So-Niedz. Start ☻ Początek komunikatów głosowych 
Sobota+Niedziela 

1 ..24 

So-Niedz.Koniec ☻ Koniec komunikatów głosowych 
Sobota+Niedziela 

1 ..24 

Czas -Standby ☻ Czas od ostatniej jazdy, do przejścia sterowania 
w stan uśpienia. 
Wskazówka: W przypadku zapamiętanych 
błędów, sterowanie nie przejdzie w tryb 
uśpienia. 

0 .. 300 Min 

Czas -WakeUp ☻ Czas od zakończenia stanu uśpienia, który 
służył aktywacji różnorodnych komponentów 
Obecnie bez funkcji   

0 .. 300 Min 

ECO Mode (0=OFF) ☻ 0: Tryb oszczędności energii dezaktywowany 
1: Tryb standardowy 
Różnorodne komponenty jak nadajnik wartości 
absolutnych, LCD-Display i Piętrowskazywacz 
zostaną wyłączone po przekroczeniu czasu 
Standy 
2: Tryb rozszerzony  
Dodatkowo w stosunku do trybu standardowego 
oba złącza busowe zostaną wyłączone. 

0 .. 2 
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4.6.8 Zabezpieczenia przed nadużyciem  
 

Parametr  Opis Zakres 
ustawień 

Maks liczba dyspozycji ☻ Jeżeli liczba dyspozycji przekracza ustawioną 
tutaj wartość, zostaje ona skasowana i proces 
zapisany ( zalogowany) w pamięci błędów. 
Wartość 0 dezaktywuje funkcję nadzoru. 

0 .. 32 
(0 = OFF) 

IR Jazdy o.BS-przerw. ☻ Jeżeli liczba jazd uruchomionych dyspozycją 
bez przerwania bariery świetlnej przekroczy 
ustawioną tutaj wartość, zostaną one 
skasowane i proces zapisany ( zalogowany) w 
pamięci błędów. 
Wartość 0 dezaktywuje funkcję nadzoru 

0 .. 32767 
(0 = OFF) 

Pusta kabina ☻ W przypadku pustej kabiny dyspozycje nie 
będą przyjmowane. Wartość 0 
dezaktywuje funkcję nadzoru. 
 

Wskazówka: Rozpoznanie pustej 
kabiny może nastąpić poprzez 

zewnętrzny sygnał braku obciążenia 
lub za pomocą wewnętrznego 
pomiaru obciążenia. Wymaga to 
wstępnie poprawnej kalibracji pustej 
kabiny. 

0 .. 1 
(0 = OFF) 

Filtracja wezwania alarm. ☻   

Nie podczas jazdy 
lub otw. drzwiach 
 
Nie podczas jazdy 
 
Zawsze możliwe 
 

 Wezwania alarmowe nieaktywne podczas 
jazdy lub otwartych drzwiach 
 
Wezwania alarmowe nieaktywne podczas 
jazdy  
Wezwania alarmowe zawsze aktywne 

 

Opóźnienie 
przekierowania wezwania 
alarmowego 

☻ Czas opóźnienia, do dalszego przekierowania 
wezwania alarmowego. 

1 .. 10 s 
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4.6.9 Ustawienie falownika  

 
Jeśli wysterowanie falownika następuje poprzez CAN, możliwe jest zdalne wysterowanie falownika 
z pozycji sterowania. 
 
W celu aktywacji obsługi falownika z pozycji sterowania istnieją 2 możliwości: 

 
 Poprzez parametr Ustawienie falownika=1  
 Poprzez użycie przycisku Mode/Reset po prawej stronie obok wyświetlacza sterowania  
 
 
 

4.6.10 Grupa 
 
Parametr  Opis Zakres 

ustawień 
Rodzaj dźwigu ☻ Dźwig pojedyńczy 

Komunikacja grupowa dezaktywowana : 
Dźwig w grupie:  
Aktywuje komunikację z innymi sterowaniami 
w grupie 
 

 

Numer dźwigu ☻ Każdy dźwig w grupie otrzymuje swój 
indywidualny numer.  
Poprzez ten numer jest stwierdzane, który 
przejmie funkcję master. Dźwig posiadający 
najniższy numer pracuje, jako master  
( główny). W przypadku, gdy ten dźwig 
zostanie wyłączony, następny z wyższym 
numerem przejmuje funkcję master. 

1 .. 4 
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4.7 Wskaźniki menu 
 

4.7.1 Pamięć błędów 
 

 Pamięć błędów zawiera 50 ostatnio zaistniałych błędów.  
 Dla ułatwienia poszukiwania błędów do każdego z nich przypisywane są dodatkowe 

informacje. 
 Ostatni wpis zawiera najnowszy błąd. 
 W momencie osiągnięcia maksymalnej ilość wpisów, najstarszy błąd zostaje usunięty.  
 
 
Menu błędów jest następująco rozbudowane. 
 

Wiersz 1: Nr. w pamięci (błąd  8 z 10 wpisów) 
Wiersz 2: Data i godzina 
Wiersz 3: Tekst błędu 
Wiersz 4: Tekst błędu 

 
 
 
 
 

Po opuszczeniu menu istnieje możliwość, kasowania 
zapisanych  błędów. 

 
 

 
 
4.7.2 Log zdarzeń 

 
Logg zdarzeń zawiera 30 ostatnich zdarzeń.  
 
Jako „Zdarzenie“ rozumiane są następujące akcje: 
 
 Zmiana w stanie pracy (Inspekcja, Ściaganie,..) 
 Zmiana w stanie jazdy (Postój, dojazd, jazda,…) 
 Meldunki błędów ewent. –stany 
 

 
Po wgraniu menu ukazuje się najpierw następujące info: 

 
Ilość wpisów 
Ilość wpisów z powodu błędów 
Przyciskiem E można zmienić do ostatniego i tym samym 
najnowszego wpisu. Wskaźnik jest rozbudowany następująco: 
Data, Godzina, Typ (STD = Standard, ERR = z powodu błędów) 

Info stanu pracy 
Info stanu jazdy 
Stan drzwi (TV = przód, TH = tył).  
 
Za pomocą przycisków ↓    ↑  można przejrzeć  listę. 
W przykładzie po lewej widoczny jest błąd powstały z powodu 
błędu falownika.  
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4.7.3 CAN-Bus 
 

Generalnie w tym menu można odczytać informacje, które służą celą diagnostycznym podczas 
kontakt z RST. Poszczególne podmenu nie będą tu detalicznie omawiane. 

 
4.7.3.1 CANBus-Log 
 

Menu znajduje się w rozszerzonym poziomie dostępu ☺. 

 
Tutaj znajdują się informacje , które dotyczą CAN-Bus, są one zapisane za pomocą  daty i godziny.  
 
Na przykład: 
 
CAN-węzło nie odpowiada 
Nowe węzło zostało rozpoznane 
Węzeł zgłasza błąd 
itd. 
 

4.7.3.2 Status Grupa 
 

W tym miejscu można odczytać informacje o grupie. Menu jest pokazywane, jeżeli ustawiony jest  
parametr Rodzaj dźwigu = dźwig grupowy. 
 

 
4.7.3.3 Status bus szybowy 1 
 

W tym miejscu można odczytać, ile węzłów bierze udział  w busie szybowym 1  w komunikacji -
CAN  i czy są zgłoszone jakieś błędy ( Errors). 
Przy pomocy  przycisków ↓    ↑  można przejrzeć  listę CAN . Do każdego węzła pokazywane są  
błędy i informacje na temat wersji oprogramowania. 
 

 
4.7.3.4 Status bus szybowy 2 
 

Tak jak w przypadku busa szybowego  1. menu jest tylko wtedy pokazywane, jeżeli dostępna  
jest 2. linia busa szybowego. Ilość linii szybowych jest wstępnie fabrycznie ustawiana przez RST. 
 

 
4.7.3.5 Status bus kabinowy 
 

Tak jak bus szybowy 1.  
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4.7.4 Wejścia-/Wyjścia 
 

4.7.4.1 Bus szybowy 1 
 

Przy wywoływaniu menu pokazywana jest w pierwszej kolejności 
liczba znalezionych bus-węzłów szybowych. 
 
Za pomocą przycisku E można wywołać listę węzłów. W 3 wierszu 
wyświetlacza pokazane są wyjścia Outputs i w wierszu 4 wejścia 
(Inputs). 

 
 

 
 
 
 
4.7.4.2 Bus szybowy 2 

 
Budowa menu tak jak w przypadku busa szybowego 1.Menu jest tylko wtedy pokazywane, jeżeli 
dostępna jest 2. linia busa szybowego. Ilość linii szybowych jest wstępnie fabrycznie ustawiana 
przez RST. 
 
 
 
 

4.7.4.3 Bus kabinowy 
 
Budowa menu tak jak w przypadku busa szybowego 1. 

 
 

4.7.4.4 Płyta główna 
 

 
 Za pomocą przycisku E można przywołać listę zacisków.  
 W wierszu 3 widoczne są stany zacisków a w wierszu 4 numery. 
 
Numer zacisków należy interpretować następująco: 
Przykład: 561 jest zaciskiem X56 Nr. 1 

 
 

 
 
 

  



 
 

9.649.107-2.docx                Strona 71 z 107 

4.7.5 Wartości istniejące 
 

Wyświetlana wartość  Opis Jednostka 
Pozycja kabiny ☻ Aktualna pozycja kabiny mm 

Prędkość kabiny MAX ☻ Maksymalna prędkość kabiny w ostatniej 
jeździe 

mm/s 

Przysp. Kabiny MAX ☻ Maksymalne przyspieszenie kabiny w ostatniej 
jeździe 

mm/s2 

Temperatura ☻ Aktualna temperatura otoczenia °C 

    

Min>AbsPos>Max ☺ Licznik, jeżeli wartość położenia leży poza 
granica szybu (problemy EMV, uszkodzony 
nadajnik) 

 

SSI-ErrEDCRL ☺ Rejestr błędów SSI (problemy EMV, 
uszkodzony nadajnik) 

 

PosDelta > Max ☺ Licznik, jeżeli zmiany położenia są 
niewiarygodne (problemy EMV, uszkodzony 
nadajnik) 

 

Wartość korekcyjna Zbl ☺ Przy nadajniku silnika: Aktualna wartości 
korekty w blasze strefy 

 

Wartość korekcyjnaZbl 
MAX 

☺ Przy nadajniku silnika: Najwyższa wartość 
korekty od  Power-On na blasze strefy 

 

 
 

4.7.6 Statystyka 
 

Wyświetlana wartość  Opis Jednostka 
Licznik absolutny ☻ Licznik od uruchomienia sterowania IMC-2  

Licznik jazd ☻   

Luz w drzwiach  
przód 

☻   

Luz w drzwiach  tył ☻   

Godziny pracy ☻   

Licznik relatywny ☻ Stany licznika od ostatniego kasowania  
( zobacz rozdział 4.9.7 ) 

 

Licznik jazd ☻   

Luz w drzwiach  
przód 

☻   

Luz w drzwiach  tył ☻   

Godziny pracy ☻   

Licznik poz.do 
konserwacji 

☻ Pozostałe stany licznika do następnej 
konserwacji (zobacz rozdział 4.9.6) 

 

Licznik jazd ☻   

Luz w drzwiach  
przód 

☻   

Luz w drzwiach  tył ☻   

Godziny pracy  ☻   
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4.7.7 Wersja oprogramowania 

 
Wyświetlana wartość  Opis Jednostka 
Wersja 
oprogramowania 

☻ Numer, Data  

 
 
 

 
4.8 System menu 

 
4.8.1 Wysterowanie falownika 
 
Parametr  Opis Zakres 

ustawień 
Zaciski ☻ Falownik wysterowany jest klasycznie 

poprzez zaciski  
 

CANDriveVelocity ☻ Falownik wysterowany będzie poprzez CAN-
Bus. Tryb jazdy jest identyczny jak w 
przypadku wysterowania zaciskami. 

 

Pozycja CANDrive ☻ Falownik wysterowany będzie poprzez CAN-
Bus. Falownik analizuje dane pozycyjne ze 
sterowania i rusza z zoptymalizowanym 
czasowo profilem jazdy z bezpośrednim 
dojazdem. 

 

 
 

4.8.2 Język 
 
Zmiana języka. 
 
 

4.8.3 Godzina/Data 
 
Informacja o aktualnej godzinie i dacie. 
 
 

4.8.4 Ustawienie daty i godziny 
 
Parametr  Opis Zakres 

ustawień 
Dzień ☻  1 .. 31 

Dzień tygodnia (So=1) ☻  1 ..7 

Miesiąc ☻  1 ..12 

Rok (20xx) ☻ Przykład: 2013 -> Wprowadzona wartość 13 11 .. 30 

Godziny ☻  0 .. 23 

Minuty ☻  0 .. 59 

Zapisać dane? <E> ☻ Zapis wprowadzonej wartości   
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4.8.5 Liczba kodowa 
 
Parametr  Opis Zakres 

ustawień 
Wprowadzenie liczby 
kodowej 

☻ Przy urządzeniu zabezpieczonym hasłem 
wymagane jest tutaj wprowadzenie wartości, 
zanim parametr będzie mógł być zmieniony. 

0 .. 32767 

Zmiana liczby kodowej ☻ Aktywacja wzgl. Zmiana liczby kodowej  

1.Wprowadzona 
wartość 

☻ Wartość ustawić za pomoca ↑↓ i zapisać przy 
pomocy E  

0 .. 32767 

2.Wprowadzona 
wartość 

☻ Wartość ustawić za pomoca ↑↓ i zapisać przy 
pomocy E. 
 Wskazówka: Dwie wprowadzone wartości 
musza być identyczne, wtedy liczba kodowa 
zostaje aktywowana. 

0 .. 32767 

 
 
 

4.8.6 Dostęp do menu 
 
0 = Częściowy: Dostęp tylko do tych parametrów, które są wymagane w ramach konserwacji. 
1 = Pełny: dostęp do wszystkich parametrów. 
 
 
 

4.8.7 USB-Host 
 
Wskazówka: Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy płyta główna IMC-2 wyposażona jest w 
odpowiedni USB-Controller. W niektórych starszych wersjach płyt nie występuje. 
 

 
 
 
 
 

Rozpoznane wolna pamięć USB. 
 
 

 
W przypadku odnalezienia pliku Hex-File,  wyświetlanie daty 
Przykład po lewej: 20. Styczeń 2014 
 
 
Firmware kontrolera Hosta USB 
 
 
 
Meldunki błędów kontrolera Hosta USB 
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4.8.8 Update (aktualizacja) oprogramowania przez zintergrowany Flash Loader 
 

Menu znajduje się w rozszerzonym trybie dostępu ☺. 
 

 
Poprzez zintegrowany Flash-Loader można dokonywać 
aktualizacji oprogramowania za pomocą USB Stick lub poprzez 
PC . 
Loader może być tylko aktywowany przy braku jazdy i 
włączonej Inspekcji / trybu ściągania. 
 
Po zatwierdzeniu wyświetlonego meldunku za pomocą 
przycisku E może być dokonany wybór między PC i  Hostem 
USB. 
 
 
       lub 
 
 
 

 
 

Uwaga! Program w pamięci Flash ulega skasowaniu podczas tej procedury.  
Proszę uważać, by sterowanie podczas wgrywania oprogramowania nie zostało  
wyłączone! 
 
Aktualizacje oprogramowania powinny być generalnie przeprowadzane 
w konsultacji z RST ! 
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4.9 Menu konserwacja / serwis 
 

4.9.1 Wezwania 
Parametr  Opis Zakres 

ustawień 
Wezwania 
przypadkowe 

☻   

Aktywować ☻ 1=Wł: aktywacja automatycznego 
generowania wezwań.  

0 ..1  

Ilość wezwań 
(powinno być ) 

☻ Ilość wezwań, które mają być nadane 
automatycznie. W trybie przypadkowym są 
generowane głównie dyspozycje. 

0 .. 10000 

Przerwa jazdy ☻ Czas od zakończonej jazdy do ponownych 
wezwań. 

0 .. 32767 s 

Jazdy graniczne ☻ 1=Tak: Tak rozkazy jazdy tylko do 
krańcowych przystanków. 

0 .. 1 

Blokady dyspozycji 
V. 

☻ Blokady dyspozycji, przednia część drzwi,  na 
niektórych przystankach ( zobacz rozdział 
4.9.1.3 Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
efunden werden.). 

 

Blokady dyspozycji 
H. 

☻ Blokada dyspozycji, tylna część drzwi, na 
niektórych przystankach (zobacz rozdział 
4.9.1.3 Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
efunden werden.). 

 

Blokady wezwań V. ☻ Blokada wezwań zewn., przednia część 
drzwi, na niektórych przystankach(zobacz 
rozdział 4.9.1.3 ). 

 

Blokady wezwań H. ☻ Blokada wezwań zewn., tylna część drzwi,  
na niektórych przystankach(zobacz rozdział 
4.9.1.3). 

 

 
 
4.9.1.1 Manualne nadanie rozkazów poprzez łącznik dźwigienkowy w IMC-2 
 

Krótkie użycie nadaje wezwanie do następnej kondygnacji, kierunek jazdy taki jak kierunek. 
nadania. 
Długie użycie nadaje wezwanie kondygnacji krańcowej,  kierunek jazdy taki jak kierunek. 

 
4.9.1.2 Manualne nadanie rozkazów poprzez klawiaturę i menu  sterowania IMC-2  

 
 

W menu standardowym nacisnąć przycisk ↑ lub ↓ dłużej niż 0,5 s, 
aby aktywować menu wezwań. 

 
Ukaże się pierwsza warstwa menu wezwań. 

 
 
 

Za pomocą przycisków ↑↓ należy wybrać kondygnację. 
Pokazywana jest ona w kwadratowych nawiasach w pierwszym 
wierszu na wyświetlaczu. 

 
Za pomocą przyciska E należy wstawić wezwanie do wybranej 
kondygnacji.. 

 
Wskazówka: Niniejsze menu może być tez użyte w celu pokazania 
aktualnie zaplanowanych wezwań.  



 
 

9.649.107-2.docx                Strona 76 z 107 

4.9.1.3 Wezwania do określonych zablokowanych kondygnacji  
 

Sposób blokowania poszczególnych wezwań w określonych kondygnacjach jest następujący:  
 
 

Podczas uruchamiania menu proponowany jest pierwszy 
przystanek,  jak pokazane jest na obrazku obok. Standardowo 

wezwania są nie zablokowane. 
Do zmiany pomiędzy stanem, „zwolniony” „zablokowany“ służy 
przycisk E. 
Za pomocą  ↑↓ można przejść do następnego przystanku. 

 
Za pomocą przycisku C opuszcza się menu. W tym momencie 
padnie pytanie, czy zmiany maja być zapisane. 

Za pomocą przycisku E konfiguracja zostanie zapisana. 
Przyciskiem C opuszcza się menu bez dokonania zapisu. 
 

 
Sposób postępowania jest identyczny dla dyspozycji przód, dyspozycji tył, wezwań zewn. przód i 
wezwań zewn. tył. 
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4.9.2 Tryb montażowy 
 
Tryb montażowy może być aktywowany jedynie w trybie inspekcyjnym lub ściągania tryb ten 
kończony się automatycznie po przejściu sterowania w tryb normal.  
Aktywacja przebiega w Menu Konserwacja/Serwice. 
 
 
 
 
 
Sterowanie dostarczane jest w trybie montażowym. W tym trybie blokowane są różnego rodzaju 
meldunki błędów jak (Nadajnik, Bus,..), tak by można było uruchomić jazdę ściągania bez użycia 
systemu pozycjonowania i podłączonych łącz busowych.  
 
 

4.9.3 Wyświetlacz danych konserwacji 
 

Sterowanie zapisuje punkty czasowe, w których aktywowany 
był tryb inspekcyjny lub ściągania.  

 
 
 
 
 

Po opuszczeniu menu istnieje możliwość skasowania 
zapisanych procesów. 
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4.9.4 Test UDT 
 
Parametr  Opis Zakres 

ustawień 
Czas pracy MIN ☻ Wartość graniczna nadzoru czasu pracy 

zredukowana jest przy każdej jeździe do 2 s. 
Dzięki temu podczas jazdy może być celowo 
wygenerowany błąd czasu pracy.  
Po zakończonej jeździe wartość 
przestawiana jest na  0, co prowadzi do 
dezaktywacji tej funkcji. 

0 .. 1 

Jazda do wyłącznika 
krańcowego  

☻ W celach testowych należy dojechać do 
przystanku krańcowego. Ustawiona prędkość 
pełzania pozostaje pomimo osiągnięcia 
wypoziomowania, do momentu osiągnięcia 
wył.krańcowego. Po zakończonej jeździe 
wartość przestawiana jest, na 0, co prowadzi 
do dezaktywacji tej funkcji. 

0 .. 1 

Przeciążenie WYŁ. ☻ Reakcja na sygnał przeciążenia kabiny jest 
blokowana dla jazdy. Dzięki temu możliwe 
jest przeprowadzenie jazdy pomimo 
przeciążenia kabiny. Po zakończonej jeździe 
wartość przestawiana jest, na 0, co prowadzi 
do dezaktywacji tej funkcji. 

0 .. 1 

EN81-A3 Jazda testowa ☻ Przeprowadzenie jazdy testowej w celu 
kontrolnym do sprawdzenia zgodności z 
EN81-A3 (zobacz rozdział 7) 

0 .. 1 

BrakBlokadyPassSikr ☻ Funkcja blokady nieaktywna przy pasywnym 
przerwaniu obwodu bezpieczeństwa, w 
określonym czasie ( np. podczas odbioru UDT) 

0 .. 60 Min 

 
 
 

4.9.5 Pomiar falownika 
 
Przy aktywnej funkcji sterowanie dla jednej jazdy akceptuje zmienione meldunki falownika 
(odnośnie stycznika głównego i hamulca). Po zakończonej jeździe parametr automatycznie zostaje 
cofnięty. 
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4.9.6 Okresy konserwacji  
 

Parametr  Opis Zakres 
ustawień 

Jazdy poz. do 
konserwacji 

☻ Przy wartości 0 parametr jest ignorowany 
przy ustalaniu kolejnej konserwacji. 

0 ..20000000  

Luz w drzwiach  przód ☻ Przy wartości 0 parametr jest ignorowany 
przy ustalaniu kolejnej konserwacji. 

0 ..20000000 

Luz w drzwiach  tył ☻ Przy wartości 0 parametr jest ignorowany 
przy ustalaniu kolejnej konserwacji. 

0 ..20000000 

Godziny pracy ☻ Przy wartości 0 parametr jest ignorowany 
przy ustalaniu kolejnej konserwacji. 

0 ..20000000 

Wstawienie przedziałów 
czasowych  (Interwał) 

☻ Za pomocą przycisku E powyższe wartości 
licznika zostaną wliczone w całkowitą sumę 
licznika, który ma miejsce przy następnej 
konserwacji. 
Generalnie informacja o konserwacji jest 
pokazywana wtedy, gdy jeden z liczników 
osiągnie graniczną wartość- konserwacji.  

E 

 
 
 

4.9.7 Kasowanie relatywnych liczników statystycznych  
 
Tu istnieje możliwość, kasowania relatywnych liczników (zobacz rozdział 4.7.6). 
W tym celu należy potwierdzić pytania za pomocą przycisku E.  
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4.10 Programowalne funkcje I/0  
 

4.10.1 Informacje ogólne 
 
Uniwersalne zaciski wejściowe i wyjściowe sterowania mogą być bardzo elastycznie 
programowane wewnątrz całego systemu sterowania. Programowania dokonuje się droga 
tekstową. 
 
Menu konfiguracji zacisków znajduje się w menu.  
 
Ustawienia– urządzenie – konfiguracja  I/Os 
 
Rozróżniamy pomiędzy  
 
 Płyta główna IMC-2  
 Bus kabinowy 
 Bus szybowy1 
 Bus szybowy2 
 
 

4.10.2 Programowanie 
 
Generalnie w menu pokazywane są odnalezione zaciski  I/O. 
 
Przykład: W węźle busa kabonowego Nr.1 ma być zaprogramowany zacisk I/O z funkcją gong 
podczas dojazdu w górę w przednich drzwiach dla  przystanku 1. 
 
W tym celu należy najpierw zmienić na menu konfiguracyjne dla  I/O’s. 

 
Po naciśnięciu  przycisku E ukazuje się menu busa 
kabinowego.  
 
 
Za pomocą przycisków  ↑↓ istniała by możliwość wybrania 
innych  komponentów (bus szybowy, płyta głowna). 
Po użyciu przycisku E będzie pokazany cały moduł busowy  
Po użyciu przycisku  E pokazywany jest pierwszy odnaleziony 
moduł busowy. Za pomocą przycisków ↑↓  można 
przekartkować wszystkie odnalezione moduły.  
Za pomocą przycisku E tryb zmiany zostaje uruchomiony, 
pierwszy zacisk zaczyna migać.  
Za pomocą przycisków ↑↓  można wybrać wybrany zacisk 
modułu. 
Zaciski, które są oznaczone „+“ , posiadają już funkcję. Wolne 
zaciski są zaznaczane za pomocą  „-“ . 
Za pomocą przycisku E  uruchamiany jest wybór funkcji.  
Konkretna funkcja wybierana jest przyciskami  ↑↓  .  

 Funkcje zacisków są pokazywane w kolejności alfabetycznej. 
Do następnego punktu wyboru dotrzemy za pomocą przycisku  
E.  
W zilustrowanym przykładzie jest to wyjście gong na zewnątrz, 
przednia część drzwi na przystanku 1. 

 
W funkcjach zacisków bez przystanków – lub odnośnika do 
strony drzwi, te możliwości wyboru nie istnieją, pokazuje to 
przykład po lewej.  
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4.10.3 Przegląd wszystkich funkcji  I/O, uporządkowanie alfabetyczne 
 

Tekst funkcyjny E/A Uwaga (falls Funkcjastexte nicht selbserklärend) 
Wyłączenie       E Wyłączenie Urządzenia 
WskZewnGrayCode1       A Gray kodowany zewn.wyświetlacz Bit 1 
WskZewnGrayCode2       A  
 WskZewnGrayCode3       A  
 WskZewnGrayCode4       A  
 WskZewnGrayCode5       A  
 WskaźnikZewnStWył       A Wskaźnik sterowania zewnętrznego Wył. 
 Wskaźnik wyłączony       A  
 WskaźnikPożar       A  
 Wskaźnik jazda spec.       A  
 
IlośćwewnątrzGrayCode1       

A Gray kodowany wew- wskaźnik Bit 1 

 
IlośćwewnątrzGrayCode2       

A  

 
IlośćwewnątrzGrayCode3       

A  

 
IlośćwewnątrzGrayCode4       

A  

 
IlośćwewnątrzGrayCode5       

A  

 Priorytet zewnętrzny       E Wejście priorytet zewnętrzny 
 Zajęte jazda bezpośred.      A Wyjście zajęte podczas jazdy bezpośredniej 
 Trzesienie ziemi       E Czujnik (sensor) Trzesienie ziemi sensor 
 PożarJestWył1 E Dezaktywować  sterowanie pożarowe 1 
 PożarJestWył2 E Dezaktywować  sterowanie pożarowe 2 
Pożar 1 SET E Aktywacja sterowania pożarowego 
Pożar 1 RESET E Dezaktywacja sterowania pożarowego 
 Pożar Set/Reset E Akywacja/deaktywacja tym samym sygnałem 
Straż pożarna       E  
 WyjścieBłędów A Ogólny sygnał błędów 
 GongKabina  A Wyście Gong Dół dla Kabiny 
 GongKabina  A Wyście Gong Góra dla Kabiny 
 GongZewnętrzny  A Wyj. Gong Dół, programowalne dla każdego przyst i  str.drzwi 
 GongZewnętrzny  A Wyj. Gong Dół, programowalne dla każdego przyst i  str.drzwi 
Hydr. DSV A Hydraulik DSV 
Hydr. Vldół A Hydraulik   Wolno dół 
Hydr. Vlgóra A Hydraulika  Wolno góra 
Hydr. Vsdół A Hydraulik    Wolno dół 
Hydr. Vsgóra A Hydraulika  Wolno góra 
Hydr. StartESB A Hydraulik GS ESB 
Hydr. Kier.dół A Hydraulik Kierunek dół 
Hydr. Kier.góra A Hydraulik Kierunek góra 
Hydr. V0 A Hydraulik Prędkość-pełzania 
Hydr. V1 A Hydraulik Prędkość inspekcyjna 
Hydr. V2 A Hydraulik Prędkość pośrednia 
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Hydr. V3 A Hydraulik Prędkość pośrednia 
Hydr. V4 A Hydraulik Jazda-szybka 
Hydr. VN A Hydraulik Prędkość-doregulowania 
Hydr. ToR E Hydraulik Top of Ramp ESB 
Hydr. SMA" E Hydraulik A3 iValve Bucher 
Hydr. RDY E Hydraulik Ready 
Hydr. RMV1 E Hydraulik chwilowo bez funkcji 
Hydr. RMV2 E Hydraulik chwilowo bez funkcji 
Hydr. RUN E Hydraulik Run 
Hydr. Błąd E Hydraulik Meldunek błędu 
 W jeździe A Signalisierung „Jazda jest aktywna“ 
 Priorytet wew. E  
 Inspekcja  E Jazda inspekcyjna dół 
 Inspekcja  E Jazda inspekcyjna góra 
 Inspekcja WŁ.       E  
 InspekcjaStoawaryjny       E  
 InspekcjaSzybko E  
 Wentylator kabinowy  A  
 Oświetlenie kabiniwe       A  
 Przycisk wentylator E  
 Przycisk wentylatora 
pokwit      

A  

 Przycisk załadunku z 
pokwit. 

E  

 Pusta kabina       E  
 Kurtyna św..SigOut1       A  
 Kurtyna św..SigOut2       A   
 Kurtyna św..Status1       E  
 Kurtyna św..Status2       E  
 Kurtyna św..Testsignal       A  
 Kurtyna św.ResetTaste E Cofnięcie kurtyny świetlnej po przerwie 
 Kurtyna św.Wskaźnik A Wskaźnik „Kurtyna świetlna pole ochronne przerwane“ 
 Bariera świetlna       E  
 Zewn.wentylator silnika       A Wyjście dla zewn.wentylatora silnika 
 Nie obsadzony     -- Zwolnienie zacisku, brak funkcji 
 Wezwanie aw.In       E Wejście wezwanie aw.-przycisk 
 Wezwanie aw.Out       E Wyjście wezwanie aw. w razie potrzeby filtrowane 
 Zasilanie awaryjne       E  
 Kontakt nawrotny       E  
 StrzałkaKier.  Aussen       A Wyjście dla wskaźnika strzałka kierunku jazdy dół zewnętrzny 
 StrzałkaKier.   Innen       A  
 StrzałkaKier.  Aussen       A  
 StrzałkaKier. Innen       A  
 Magnes rygla       A  
 Wezw.zewn.  z pokwit. E/A Wejście wezw.zewn./ kasowanie wezwania zewn. 
 Wezw.zewn.   z pokwit.      E/A  
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 Wezw.Wew. z pokwit.      E/A  
 Wezw.Vip z pokwit. E/A  
 WyjścieOśw.Kab.       A  
 PrzyciskOśw.Kab       I  
 Brzęczyk In       I Wejście do aktywacji brzęczyka 
 Brzęczyk Out       O Wyjście do wysterowania brzęczyka 
WejśćieTemp1 O Zastosowanie uniwersalne (np. do sterowania wentylatora) 
WyjśćieTemp2 O Zastosowanie uniwersalne (np. do sterowania wentylatora) 
 PrzyciskOtwDrzwi       E  
 Wył.Krań.DrzwiOtw.       E  
 Wył.Krań.DrzwiZam.       E  
 Otw.drzwi       E  
 Zamk.Drzwi       E  
 PrzyciskZamk.Drzwi       E  
 WymuszoneZamk.Drzwi       A  
 DrzwiDzieloneZamk. E  
 Przeciążenie kabiny E  
 Wskaźnik przeciążenia     A  
 Uniw.Wyjście1       A  
 Uniw.Wyjście2       A  
 Uniw.Wyjście3       A  
 Univ.Wejście 1       E  
 Univ.Wejście 2       E  
 Univ.Wejście 3       E  
 Pełna kabina    E  
 Wstępny wyłącznik  
krańcowy 

E Wył. wstępny krańcowy, Low-aktiv 

 Tryb dozorowy In       E Wejście do aktywacji trybu dozorowego (hamowanie 
pulsacyjne) 

 Dozór OutV01       A Wyjście do wysterowanie hamulca (pulsacja) 
 Strzałka dalszej jazd.   
zewn.      

A  

 Strzałka dalszej jazd.   
zewn.       

A  

 Strzałka dalszej jazd.   
wew.       

A  

Strzałka dalszej jazd.  
wew.       

A  

 Symulacja strefy  A Wyście do symulowania strefy drzwi (w celu wew. kontroli 
RST) 

 Hamulec dodatkowy     A  
Penthouse 1   E  
Penthouse 2   E  
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5 Systemy odwzorowania szybu 
 
 
IMC-2 wspiera następujące systemy odwzorowania szybu: 
 
 

5.1 SSI-nadajnik wartości absolutnych  
 
Konieczne jest zastosowanie nadajnika wartości absolutnych Wachendorff Typ WDGA58B-10-
1213 .  
Po wyłączeniu i włączeniu napięcia zasilającego sterowanie natychmiast zna pozycję. Nie 
występuje jazda poznawcza. 
 
 
 

5.2 Szyb-Nadajnik inkrementalny 1024 Impulse HTL +15.. +24V 
 
Na dole w szybie musi być zamontowany przedwstępny wyłącznik krańcowy.  
Sterowanie wykorzystuje go po wyłączeniu i ponownym włączeniu napięcia zasilającego do 
określenia pozycji najniższego przystanku.  
 
 

5.3 Silnik-Nadajnik inkrementalny 1024 Impulse HTL +15.. +24V 
 
Na dole w szybie musi być zamontowany przedwstępny wyłącznik krańcowy.  
Sterowanie wykorzystuje go po wyłączeniu i ponownym włączeniu napięcia zasilającego do 
określenia pozycji najniższego przystanku. Rozpoznanie przełożenia impulsów silnik /szyb 
następuje podczas jazdy poznawczej. Synchronizacja korygująca pozycję (Kompensacja poślizgu 
lin ) przeprowadzana jest automatycznie podczas jazdy na blachach strefy.  
 
 
Przedwstępny wyłączni krańcowy jest generalnie Low-aktiv, to znaczy  że , poziom 0 
oznacza wyłącznik = WŁ. ! 
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6 Jazda szkolna 
 

6.1 Informacje ogólne  
 
Przed przeprowadzeniem jazdy poznawczej tryb montażu musi zostać dezaktywowany! 
Dezaktywacja następuje w menu: konserwacja/serwis. 
 
Przeprowadzić można automatyczną lub manualną (w trybie ściągania )jazdę poznawczą.   

 
Podczas jazdy poznawczej sterowanie samoczynnie rozpoznaje poziomy (blacha strefy -środek) 
oraz strony drzwi lub poszczególne przystanki. Rozpoznanie następuje poprzez sygnały strefy. 
Dlatego na każdym przystanku musi być zamontowana blacha strefy. 
Następnie musi być sprawdzone, czy ilość przystanków jest poprawnie ustawiona (menu 
ustawianie-urządzenie-ilość PRZYST.). 
 
Jeżeli nadajnik inkrementalny jest używany do odwzorowani szybu, to przed jazdą poznawczą 
przeprowadzana jest kontrola, czy obecny jest przedwstępny wyłącznik krańcowy. Musi on być 
umieszczony na najniższym przystanku. Jeżeli brakuje go, generowany jest odpowiedni komunikat. 
 
Przedwstępny wyłącznik krańcowy jest generalnie Low-aktiv, to znaczy że , poziom 0 
oznacza wyłącznik = WŁ. ! 
 
Przy użyciu nadajnika silnika najpierw musi zostać rozpoznany stosunek przełożenia pomiędzy 
impulsami silnika i ruchem kabiny. Następuje to samoczynnie poprzez menu i dlatego nie jest 
poniżej szczegółowo pokazane.  
 
 

6.2 Przeprowadzenie 
 
Należy pojechać kabiną w trybie ściągania na najniższy przystanek, tak, aby stała w obrębie 
balachy strefy. 

 
 

Należy wejśc w menu  
UStawienia – odwzorowanie szybu – jazda 
poznawcza 
 
Wywołać funkcję za pomocą przycisku E .  
 
 
 
Ukaże się widoczne obok ostrzeżenie.Należy użyć teraz p. E   
 
W tym momencie zaistnieje możliwość wyboru pomiędzy 

automatyczną lub manualna jazdą poznawczą. Należy 
wybrać odpowiednie menu. 

 
lub  
 
 
 
.. i wystartować tryb poznawczy poprzez kolejne użycie 
przycisku E. 
 
Jazda poznawcza uruchamia się teraz w trybie 
automatycznym, po tym jak tryb ściągania zostanie wyłączony   
W trybie manualnym należy pojechać w za pomocą sterowania 
ściągania do góry … 
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Na każdej tylnej stronie blachy strefy sterowanie odczytuje 
pozycję przystanku. Tutaj ustawia się pozycję wypoziomowania 
na środek blachy strefy . Dalej widoczne jest, ile stref 
(przystanków) oczekuje sterowanie. Odpowiada ustawionej 
ilości przystanków (Menu ustawienia-urządzenie-ilość 
PRZYST.). 
W górnym wierszu pokazana jest już rozpoznana pozycja 
wypoziomowania przystanku. 
 
Jak tylko najwyższa blacha strefy zostanie rozpoznana, jazda 
poznawcza zatrzymuje się i ukazuje się wiadomość widoczna 
obok. 
Rozpoznane wartości należy zapisać poprzez długie 
przytrzymanie przycisku E. 

 
 
Rozpoznane wartości mogą być teraz wyświetlone i ewent. skorygowane w menu ustawienia – 
odwzorowanie szybu – PRZYST.-Opis . 
 
Po poprawnie przeprowadzonej jeździe poznawczej powinna istnieć możliwość przeprowadzenia 
regularnej jazdy. W celu kontroli wypoziomowania należy dojechać do każdego przystanku z obu 
kierunków. Aby upewnić się, czy system napędowy poprawnie pracuje, należy sprawdzić, czy 
pokazane wypoziomowanie na wyświetlaczu znajduje się w obszarze tolerancji 2 mm. 
 
Jeśli ma to miejsce, to następnie należy sprawdzić, czy ustawione poziomy odpowiadają 
rzeczywistym.   
 
W przypadku wykrycia odstępstw, istnieje następująca możliwość korekty wypoziomowania: 
 
 Ustawienie na płycie główniej IMC-2  
 Ustawienia poprzez terminal ręczny IMC-2  
 Korekcja z pozycji tabla kabinowego 
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7 Detekcja niekontrolowanego ruchu kabiny 
 

7.1 Informacje ogólne 
 
Element bezpieczeństwa w połączeniu ze sterowaniem IMC-2 może być zastosowany do detekcji 
niekontrolowanego ruchu kabiny (UCM) zgodnie z EN81-A3. 
Zdiagnozowany stan błędu zostaje zapisany na płycie IMC-2 w pamięci Rom ( niezależnej od 
podtrzymania napięcia), tzn., że po wyłączeniu i ponownym włączeniu sterowania przy wystąpieniu 
błędu UCM pozostaje ono zablokowane. Ponowne uruchomienie i cofnięcie błędu może być 
dokonane tylko przez upoważnioną osobę. 
 
Nadzór elementów bezpieczeństwa (hamulce) musi zachodzić zewnętrznie w falowniku RST. 
Następujące elementy bezpieczeństwa mogą zostać użyte: 

 Według EN81/A3 certyfikowane hamulce z nadzorem kontaktów hamulca. 
 Według EN81/A3 certyfikowany hamulec dodatkowy.  

 
W celu sprawdzenia systemu symulowane jest otwarcie drzwi. W tym celu należy wypiąć wtyk 
zamykający obwód czujników bezpieczeństwa ( zworę )  w kontakcie drzwi gałęzi  obwodu 
bezpieczeństwa. 
  
 

7.2 Opis funkcji 
 
Jeżeli dźwig wyjedzie z otwartymi drzwiami z obszaru strefy drzwi, to element bezp. IMC-2 
przerywa obwód bezpieczeństwa i dźwig zostaje zatrzymany awaryjnie. 
 
Długość strefy drzwi musi być tak dobrana, by zachować odstępy przewidziane w  EN81-A3. 
 
Sterowanie rozpoznaje za pomocą odczytu obwodu bezpieczeństwa drzwi, że mamy do czynienia 
z błędem EN81-A3 i zapisuje ten stan w pamięci ( Rom – niezależnej od napięcia) w wewnętrznym 
rejestrze błędów. Wygenerowana zostaje informacja „UCM-Error“. 
Urządzenie zostaje zablokowane i pozostaje w tym stanie mimo wyłączenia i ponownego 
załączenia. 
 
Urządzenie może być ponownie uruchomione przez upoważnioną osobę. Dokonuje się tego 
poprzez manualne skasowanie pamięci błędów. 
 
 
 

  



 
 

9.649.107-2.docx                Strona 88 z 107 

7.3 Kontrola 
 

7.3.1 Przygotowania  
 
1) Wyłączyć drzwi i wezwania (wyłącznik suwakowy). 
 

2)  Przerwać obwód bezpieczeństwa w obszarze kontaktów drzwi poprzez zdjęcie mostku 
„A3-Test“ na zaciskach X4.1 i X4.2. 
W ten sposób z powodów bezpieczeństwa można przeprowadzić kontrolę zamkniętymi 
drzwiami. 

 
3) W menu aktywować kontrolę EN81-A3. 

Dzięki temu sterowanie ignoruje stan informacji odczytanych z obwodu bezpieczeństwa  
 3-5 dla jednej jazdy i aktywuje przekaźnik K3S (mostkowanie kontaktów drzwiowych), w 
ten sposób można przeprowadzić jazdę.   

 
7.3.2 Przeprowadzenie 

 
4)    Nadać wezwanie. 

Sterowanie uruchamia jazdę. 
Na końcu strefy drzwi element bezpieczeństwa przerywa obwód bezpieczeństwa i 
uruchomiony zostaje zespół awaryjnego zatrzymania. 

 
5)   Sterowanie blokuje urządzenie z meldunkiem błędu „UCM-Error“. 

Pozostawiona droga pokazywana jest na wyświetlaczu w odniesieniu do pozycji 
wypoziomowania. 

 
 

7.3.3 Kontrola wymagań według  EN81-A3 
 
6) Sprawdzić masę zdefiniowana w  EN81-A3. 
 
7) Wyłączyć urządzenie  
 
8) Po ok. 15 sekundach (wyświetlacz musi być ciemny) ponownie uruchomić urządzenie.  

Wyświetlony zostaje błąd  „UCM-Error Eeprom“ i urządzenie pozostaje zablokowane. 
 
 

7.3.4 Ponownie uruchomić urządzenie 
 
9) Przywołanie menu Wskaźniki – pamięć błędów: pokazany zostaje ostatni błąd. 
 
10) Przy opuszczaniu menu pytanie „Skasować pamięć błędów?”  Potwierdzić przyciskiem E 

pamięć błędów zostanie skasowana. 
 
11) Wyłączyć urządzenie. Po 10 sekundach (wyświetlacz musi być ciemny) ponownie 

uruchomić urządzenie. Blokada jest zdjęta. 
 
12) Ponownie wpiąć wtyczkę „A3-Test“. 
 
Urządzenie jest gotowe do pracy. 
 

7.3.5 Kontrola okresowa 
 
Kontrola wymogów według EN81-A3 musi odbywać się w ramach 
okresowych testów zgodnie z rozdziałem 7.3! 
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8 Ustawienie wypoziomowania  
 
Przed przeprowadzeniem korekcji wypoziomowania należy sprawdzić, czy drogi opóźnień z 
falownika i sterowania są poprawnie ustawione. Ma to miejsce, jeżeli napęd przez 1-2 s dojeżdża 
do przystanku z prędkością pełzania. Pokazany na wyświetlaczu poziom powinien leżeć 
niezależnie od kierunku jazdy w przedziale +-2mm.    
Ważne: Pokazane wypoziomowanie odnosi się jedynie do nauczonych pozycji i nie ma jeszcze nic 
wspólnego z realnym wypoziomowaniem w szybie!                                                                                  
 
Przy ustawieniu realnej pozycji wypoziomowania w szybie sposób działania różni się w przypadku 
nadajnika w szybie i nadajnika silnika: 
 
Użycie nadajnika szybowego  (Inkrementalny lub absolutny): 
 
 Należy dojechać do każdego przystanku i sprawdzić różnice do pozycji wypoziomowania. 

Odpowiednia pozycja przystanków może być dopasowana w menu odwzorowania szybu  
(zobacz rozdział 4.6.3 Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 
stawienia – odwzorowanie szybu – PRZYST.Opis   lub poprzez korekcję 
wypoziomowania w tablo kabinowym (zobacz rozdział 8.2). 

 
Użycie nadajnika silnika (Inkrementalny): 
 

 Należy dojechać do każdego przystanku do góry (oprócz najniższego) i sprawdzić różnice 
wypoziomowania. Odpowiednia pozycja przystanków może być dopasowana w menu 
odwzorowania szybu (zobacz rozdział 4.6.3) Ustawienia – odwzorowanie szybu – 
PRZYST.Opis lub poprzez korekcję wypoziomowania w tablo kabinowym (zobacz rozdział 
8.2). 

 
 Jeśli pozycja wypoziomowania przystanków w kierunku góra (oprócz najniższego) zgadza 

się, to należy sprawdzić niedokładności w kierunku dół i skorygować w parametrze 
Ustawienia  – odwzorowanie szybu – bl.strefy.histereza. Tutaj obowiązuje następująca 
zasada: Jeśli kabina stoi np. 8 mm za nisko, to parametr bl.strefy.histereza musi być 
ustawiony na  -8 mm. 

 
 Na końcu musi być jeszcze skorygowana i dopasowana pozycja wypoziomowania 

najniższego przystanku. 
 

          Sposób korekcji wypoziomowania ukazuje poniższy przykład: 
 Kabina stoi po zakończonej jeździe poznawczej na najniższym przystanku 5 mm za 

wysoko. 
 Pozycja ma być skorygowana o 5 mm w dół. 

 
8.1 Korekcja wypoziomowania w terminalu ręcznym lub na płycie głównej  

IMC-2  
 
Zmienić na menu Ustawienia – odwzorowanie szybu – PRZYST.-Opis. 
 

Po jeździe poznawczej najniższa pozycja wynosi zawsze       
0 mm. 
 
Za pomocą przycisku E należy aktywować tryb zmian 
 
Przyciskami ↑↓  należy zmienić parametr na – 5 mm 
 
… i zapisać za pomocą przycisku E . 
 
Kabina przy następnej jeździe będzie stała teraz 5 mm niżej. 
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8.2 Korekcja w tablo kabinowym  
 
Tryb korekcyjny musi być najpierw aktywowany w menu   
Ustawienia  – odwzorowanie szybu – korekcja wypoziomowania=1 

 
Po aktywacji ukaże się widoczny obok ekran, sterowanie 
znajduje się teraz w trybie specjalnym:  
- Priorytet wew. jest aktywny 
- Wezwania zewn. nie są przyjmowane. 

 
 
1.) Podjechać z poziomu kabiny do wybranego przystanku. 
 
2.) Wystartować proces korekcji wypoziomowania trzymając Przycisk-Otwarcia Drzwi przez 

więcej niż 2 sekundy. Sygnał dźwiękowy oznacza, że poziomy mogą być teraz 
skorygowane. Po puszczeniu przycisku świecą wszystkie dyspozycje z wyjątkiem 
najwyższego i najniższego. Za ich pomocą koryguje się poziomy. 
Wskazówka:  Jeżeli nie rozpocznie się korekcji w ciągu 60 s, sekwencja zostanie 
przerwana. Restart można przeprowadzić poprzez ponowne użycie Przycisku-Otwarcia 
Drzwi. 
 

3.) Każde naciśnięcie najwyższej dyspozycji zmienia wartość korekcyjną dla poziomu o +1 
mm. Każde naciśnięcie najniższej dyspozycji zmienia wartość korekcyjną dla poziomu o 
-1 mm. Każda korekcja jest potwierdzana przez sygnalizację. Wartości korekcyjne nie są 
na tym etapie jeszcze zapisane. 

 
4.) Zapis wcześniej skorygowanych wartości następuje poprzez użycie Przycisku-Otwarcia 

Drzwi powyżej 3 sekund i sygnalizowane jest przez długi sygnał. Krótsze użycie przycisku 
prowadzą do przerwania ustawień i są sygnalizowane przez krótki 3krotny dźwięk. 

 
5.) Należy podjechać teraz do następnego przystanku i powtórzyć kroki 2 do 4. 
 

 
Jeżeli przystanki wskazują na żądane wypoziomowanie, tryb korekcyjny może być dezaktywowany 
w menu ustawienia – odwzorowanie szybu – korekcja wypoziomowania=0 
Po czasie większym niż 10 minut, w którym nie dokonano korekcji wypoziomowania tryb ten 
zostanie automatycznie dezaktywowany. 
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9 Interfejs CANDrive  
 

9.1 Informacje ogólne 
 
Interfejs CANDrive jest zespoleniem sterowania i falownika poprzez bus kabinowy -CAN. 
Dane jak pozycja , prędkość, tryby pracy, moduły adaptacyjne, itd.. są permanentnie wymieniane 
pomiędzy falownikiem i sterowaniem. 
 

9.2 Rodzaje trybów pracy 
 
Następujące podstawowe tryby są możliwe: 
 

9.2.1 CANDriveVelocity 
 
Interfejs CAN zastępuje równoległe okablowanie zacisków falownika.  
Drogi opóźnień sterowania i falownika muszą być ustawione manualnie wzgl. dopasowane.  
 
 

9.2.2 Pozycja CANDrive 
 
Poprzez interfejs CAN dodatkowo do danych Velocity-Modes przekazywana jest pozycja i dane 
drogi hamowania, które umożliwiają dojazd bezpośredni. 
Nie ma konieczności dopasowania dróg opóźnienia pomiędzy sterowaniem a falownikiem.  
Rampy hamowania są ustawiane w zależności od żądanego komfortu jazdy na falowniku. 
 
 

9.3 Sposób postępowania  
 

9.3.1 Aktywacja 
 
Sterowanie: 
 
Aktywacja następuje w menu System – wysterowanie falownika  
 
Tutaj musi być wybrany odpowiedni tryb za pomocą przycisków  ↑↓ i potwierdzony poprzez E. 
- Pozycja CANDrive lub - CANDriveVelocity 
 
 
Falownik: 
 
Aktywacja następuje w menu System – wysterowanie 
Tutaj musi być wybrany odpowiedni tryb za pomocą przycisków  ↑↓ i potwierdzony poprzez E. 
 
- Pozycja CANDrive  lub - CANDriveVelocity 
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9.3.2 Kalibracja w trybie pozycji CANDrive Position-Mode 
 
Do poprawnego działania drogi systemowe falownika i sterowania muszą być wzajemnie 
dopasowane.  
 
W tym celu powinny być najpierw ustawione w falowniku następujące dane (menu Ustawienia - 
Dane urządzenia): 
 
Przełożenie napędu 
Przekrój koła ciernego  
Zawieszenie 
 
W przypadku, gdy wszystkie ww. Dane urządzenia nie są znane, należy wstawić wartości 
przybliżone, tak by falownik otrzymał odpowiednią bazę danych do kalibracji. 
Przykład: Przełożenie napędu->53: 2=2650, Przekrój koła ciernego = 500mm, Zawieszenie=1. 
 
W przypadku, gdy jazda poznawcza została już przeprowadzona w trybie pozycji CANDrive-
Position-Mode, to system jest już skalibrowany. 
 
W sytuacji gdy tryb pozycji CANDrive Position-Mode został aktywowany w późniejszym okresie, to 
kalibracja musi nastąpić za pomocą jazdy ściągania: 
 Należy przełączyć sterowanie na „ściąganie“ 
 Przed jazdą należy wywołać menu : Ustawienia – CANDrive – Adapt 

OK..Parametr ten jest wstępnie ustawiony na 0.  
 Za pomocą ściągania należy przejechać przez szyb. Po przebyciu drogi 1 m parametr 

falownika Adapt OK zmienia z  0 na 1. System jest teraz skalibrowany. 
Za pomocą wyświetlanej wartości Adapt INK/M w menu falownika Ustawienia – 
CANDrive można odczytać, ile inkrementów nadajnika na metr zostało policzonych (służy 
jedynie w diagnozie błędów). W wyświetlanej wartości DTreib Adapt można odczytać, 
jaki przekrój koła ciernego zostaje użyty przez falownik podczas jazdy kalibracyjnej (służy 
jedynie w diagnozie błędów). Przy poprawnym ustawieniu danych urządzenia wartość ta 
powinna być zbliżona do rzeczywistego przekroju koła ciernego.  

 
Sterowanie może być teraz przełączone na tryb normalny. 
 
 

9.3.3 Specyfika trybu pozycji CANDrive Position-Mode 
 
Dojazd do pozycji wypoziomowania niewypoziomowaną kabiną po włączeniu sterowania lub po 
przełączeniu z trybu ściągania na tryb normalny następuje zawsze przy pomocy VN, jeżeli kabina 
stoi w obszarze strefy. 
W przypadku, gdy kabina nie stoi w strefie, to uruchamiany jest profil jazdy z orientacją pozostałej 
drogi do osiągnięcia poziomu. Jeżeli wynik nie jest pozytywny, w menu sterowania Ustawienia – 
Odwzorowanie szybu – Droga hamowania V2 musi być zmniejszony na 10 mm. 
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10 Zaświadczenia 
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11 Przegląd błędów  
Zastosowane symbole w przegądzie: 
 
 Błąd jest tylko logowany i nie powoduje reakcji, praca jest kontynuowana. 
 
 Urządzenie podejmuje 3 nowe próby uruchomienia procesu przerwanego (z powodu błędu)    
 
 Sterowanie przechodzi w blokadę 
 
 Po 3 nieskutecznych próbach sterowanie blokuje się  
 
 Sterowanie kontynuuje pracę po anulacji błędu.  
 

Informacja o błędzie  Opis Możliwe przyczyny 
Falownik    
Inf. Zwrotna ZB 
(BS)Anf.(dojazd) 

 Inf. Zwrotna ZB (BS)przy starcie 
brakuje dłużej niż 1 sek 

Sprawdzić falownik (ustawienie)   
Sprawdzić okablowanie 

Inf. Zwrotna ZS Anf. 
(KS)dojazd) 

 Inf. Zwrotna ZS (KS)przy starcie 
brakuje dłużej niż 1 sek 

Sprawdzić falownik (ustawienie)   
Sprawdzić okablowanie 

Inf. Zwrotna ZB 
(BS)Anh. (Zatrzymanie) 

 ZB (BS)nie została wyłączona 
podczas zatrzymania w 
ustawionym czasie odpadania 
hamulca  

Sprawdzić falownik (ustawienie)   
Zwiększyć czas odpadania 
hamulca (Rozdział 4.6.2)  

Inf. Zwrotna ZS Anh. 
(KS) (Zatrzymanie) 

 ZB (BS) nie została wyłączona 
podczas zatrzymania w 
ustawionym czasie odpadania 
hamulca 

Sprawdzić falownik (ustawienie)   
Zwiększyć czas opadania 
styczników (Rozdział 4.6.2) 

Zakłócenie TÜ  Możliwa blokada, jeżeli 
odpowiednio wpisane parametry 
(zobacz rozdział 4.6.5Blokada 
przy.zakłuceniu Reg.) 

Powód błędu sprawdzić w 
pamięci błędów falownika 

Inf. Zwrotna ZB (KS) 
Jazda 

 Podczas jazdy ZB została 
wyłączona.  

Falownik wyłączył sygnał ZB 
(BS) podczas jazdy. Krótkie 
przerwanie obwodu bezp. np. 
ocierający rygiel. 
Kontrola krzywej jazdy w 
falowniku za pomocą 
PowerControl 

Inf. Zwrotna ZS (KS) 
Jazda 

 Podczas jazdy ZS został 
wyłączony 

Falownik wyłączył sygnał ZB 
(BS) podczas jazdy. 
Kontrola krzywej jazdy w 
falowniku za pomocą 
PowerControl 

    
CANDrive    
CANTimeout  Brakuje telegramu CAN z 

falownika 
Sprawdzić, czy CANDrive w 
falowniku jest aktywny. 
Sprawdzić okablowanie 
interfejsu CAN. 

DojazdTimeout  Przekroczony czas pozostałej 
drogi do 0, podczas dojazdu.  

Dopasować parametry falownika 
(przebieg krzywych), tak by 
powstało mniejsze zaokrąglenie. 

CtrlWordFalownik   Wewnętrznie 
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Informacja o 
błędzie 

 Opis Możliwe przyczyny 

Element bezp.    
Aktywny  ToDo ??  
Pasywny     
    
Obwód bezp.    
Zasilanie  Odczyt   SK1 brak  
Paswne  Odczyt   SK2 brak  
Drzwi  Odczyt   SK3 brak  
Rygiel  Odczyt   SK4 brak  
Notstop  Odczyt   SK5 brak  
Kontakt drzwi  
zmostkowany ? 

 Luz w drzwiach  bez 
rozpoznania przerwania 
obwodu bezpieczeństwa  

Błąd okablowania 
Kontakt drzwi jest 
zmostkowany 

Rygiel 
zmostkowany ? 

 Luz w drzwiach  bez 
rozpoznania, przerwania 
kontaktów rygla. 

Błąd okablowania 
Kontakt rygla jest 
zmostkowany 

    
Hamulec    
Otworzyć K1  Błąd przy Otwarciu Kontakt 1 Nadzór kontakt 1 i 2 może 

być dezaktywowany za 
pomocą parametru 
(zobacz rozdział 4.6.6). 
Czas oczekiwania wynosi 
3 s 

Otworzyć K2  Błąd przy otwarciu Kontakt 2 s.o. 
Otworzyć stycznik  Błąd przy otwarciu stycznika 

hamulca 
s.o. 

Otworzyć K1+K2  Błąd przy otwarciu Kontakt 1+2 s.o. 
Otworzyć K1+Stycznik  Błąd przy otwarciu Kontakt 

1+Stycznik hamulca 
s.o. 

Otworzyć K2+Stycznik  Błąd przy otwarciu Kontakt 
2+Stycznik hamulca 

s.o. 

Otworzyć 
K1+K2+Stycznik 

 Błąd przy otwarciu Kontakt 
1+2+Stycznik hamulca 

s.o. 

Zamknąć K1  Błąd przy zamknięciu Kontakt 1 s.o. 
Zamknąć K2  Błąd przy zamknięciu Kontakt 2 s.o. 
Zamknąć Stycznik  Błąd przy zamknięciu Stycznik 

hamulca 
s.o. 

Zamknąć K1+K2  Błąd przy zamknięciu Kontakt 
1+2 

s.o. 

Zamknąć K1+Stycznik  Błąd przy zamknięciu Kontakt 
1+Stycznik hamulca 

s.o. 

Zamknąć K2+Stycznik  Błąd przy zamknięciu Kontakt 
2+Stycznik hamulca 

s.o. 

Zamknąć 
K1+K2+Stycznik 

 Błąd przy zamknięciu Kontakt 
1+2+Stycznik hamulca 

s.o. 

    
    
Stycznik jazdy    



 
 

9.649.107-2.docx                Strona 103 z 107 

Nie odpadł1  Stycznik jazdy 1 jest już 
zaciągnięty przed jazdą 

Sprawdzić stycznik i  
okablowanie 

Nie odpadł2  Stycznik jazdy 2 jest już 
zaciągnięty przed jazdą 

Sprawdzić stycznik i  
okablowanie 

Nie odpadł1+2  Stycznik jazdy 1 und 2 jest już 
zaciągnięty przed jazdą 

Sprawdzić stycznik i  
okablowanie 

Nie zaciągnięty1  Stycznik jazdy 1 nie zaciągnął   Sprawdzić stycznik i  
okablowanie 

Nie zaciągnięty2  Stycznik jazdy 2 nie zaciągnął   Sprawdzić stycznik i  
okablowanie 

Nie zaciągnięty1+2  Stycznik jazdy 1+2 nie 
zaciągnął   

Sprawdzić stycznik i  
okablowanie 

    
Rygiel    
Maks próby zamk.   Nie udało się zamknąć rygla  w 

ciągu 3 prób 
Sprawdzić rygiel  
Sprawdzić okablowanie 

    
Drzwi    
Wył.krań.Zam.Przód  Tylko w drzwiach z 

wył.krańcowym: 
Przy zamykaniu w czasie biegu 
drzwi nie został rozpoznany 
wył.krańcowy(zobacz rozdział). 

Sprawdzić wył.krańcowy 
Dopasować ustawienie 
nadzoru czasu biegu drzwi 

Wył.krań.Zam.Tył  s.o.  
Wył.krań.Otw.Przód  Tylko w drzwiach z 

wył.krańcowym: 
Przy Otwarciu w czasie biegu 
drzwi nie został rozpoznany 
wył.krańcowy(zobacz 
rozdział4.6.5). 

Sprawdzić wył.krańcowy 
Dopasować ustawienie 
nadzoru czasu biegu drzwi 

Wył.krań.Otw.Tył  s.o.  
RygielOtw.Przód  Tylko w drzwiach 

półautomatycznych: Przy 
Otwarciu w czasie biegu drzwi 
nie została rozpoznana 
informacja zwrotna rygla. 

Sprawdzić rygiel 
Dopasować ustawienie 
nadzoru czasubiegu drzwi  

RygielOtw.Tył  s.o.  
RygielZam.Przód  Tylko w drzwiach 

półautomatycznych: Przy 
Otwarciu w czasie biegu drzwi 
nie została rozpoznana 
informacja zwrotna rygla 

Sprawdzić rygiel 
Dopasować ustawienie 
nadzoru czasu biegu drzwi 

RygielZam.Tył  s.o.  
Zamykanie SikrTür 
(SikrDrzwi) 

 Wył. krańcowy drzwi został 
rozpoznany przy zamykaniu i 
obwód bezpieczeństwa jest 
otwarty. 

Sprawdzić okablowanie 

    
CAN płyta główna    
MessageLost  Informacja zagubiona Kontakt z RST 
Pojedyńczy błąd SB1  Powstał pojedyńczy błąd Niekrytyczny, 

obecny rezystor 
terminujący? 

Warnlevel SB1  Osiągnięty wyższy poz. błędów  Zakłócenie EMV  
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(Poziom ostrzegania) Sprawdzić okablowanie 
Obecny rezystor 
terminujący? 

BusOff SB1  CAN wyłączył się  Zakłócenie EMV  
Sprawdzić okablowanie 

Brak busa 
szybowego1 ? 

 Brak odnalezionego węzła- 
CAN w busie szybowym 1 

  

Błąd pojedyńczySB2  s. bus szybowy 1  
Warnlevel SB2 
(Poziom ostrzegania) 

   

BusOff SB2    
Brak busa 
szybowego2 ? 

   

Błąd pojedyńczyKB  s. bus szybowy 1  
Warnlevel KB 
(Poziom ostrzegania) 

   

BusOff KB    
Brak busa Kabin. ?    
Konfig węzła  Węzeł melduje błąd 

konfiguracji.  
Sprawdzić ustawienia 
przełącznika obrotowego  

    
Kabina    
Brak dojazdu  Kabina nie poruszyła się w 

przedziale ustawionego czasu 
dojazdu (zobacz rozdział 4.6.6) 

 

Błąd czasu biegu  W przedziale ustawionego 
czasu biegu nie została 
osiągnięta blacha strefy 

Sprawdzić ustawienia 
regulatora 
Sprawdzić hamulec 

v-Max  Ustawiona prędkość 
znamionowa została 
przekroczona o więcej niż 10%  
(zobacz rozdział 4.6.1) 

Sprawdzić dane 
urządzenia  
Sprawdzić ustawienia 
falownika  

Zły kierunek  Kabina poruszyła się o więcej 
niż 5 cm w niewłaściwym 
kierunku. 

Sprawdzić okablowanie do 
falownika 

Ruch podczas postoju  Kabina poruszyła się mimo 
postoju o więcej niż 100 mm 

Kontrola hamulca 

Poz. przekroczona  Przystanek został przejechany 
o więcej niż 10 cm  

Sprawdzić drogi 
opóźniena 

Brak ruchu. Podczas 
jazdy  

 Podczas jazdy przez ponad 5 s 
nie został rozpoznany ruch 
kabiny 

 

unzul.PosDiffamZbl 
(niepoprawna różnica 
poziom.w blasze 
strefy) 

 Tylko nadajnik silnika: 
Korekta pozycji w blasze strefy 
jest za wysoko 

Jazda poznawcza została 
wykonana ze złą 
długością blach strefy. 
Poślizg lin 

 
Kab.stand ermitteln 
(Rozp.pozycji kabiny) 
 

 
 

 
Podczas jazdy do poziomu 
powstał błąd. 

 

UCM Error  Opuszczenie blachy strefy przy 
otwartych drzwiach. 

 

UCM Error EEPROM  W pamięci bł. jest  UCM-Error Skasować pamięć błędów 
IO-Konfig    
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MemberID   Kontakt z RST 
WęzełID   Kontakt z RST 
Węzeł nieobecny.  Do funkcji I/O nie przynależy 

żaden węzeł CAN 
Sprawdzić okablowanie 
CAN-Węzeł uszkodzony 

Zacisk nieobecny.  Do funkcji I/O nie przynależy 
żaden zacisk 

Sprawdzić okablowanie 
CAN-Węzeł uszkodzony 

EepromSaveOverflow   Kontakt z RST 
Quersummenfehler 
(Błąd sumy wszystkich 
cyfr liczby) 

  Kontakt z RST 

    
Wewnętrznie    
Podzespół RTC   Kontakt z RST 
Para EEPROM   Kontakt z RST 
Data EEPROM   Kontakt z RST 
I2C Bus   Kontakt z RST 
SSI otw/zwarcie.?   Kontakt z RST 
No ErrCode   Kontakt z RST 
TaskOverflow   Kontakt z RST 
LiczbaPara   Kontakt z RST 
StrSize   Kontakt z RST 
Nadajnik - zakres 
wartości 

 Pozycja nadajnika - SSI leży 
poza najniższym i najwyższym 
przystankiem. 
 

Pasek zębaty 
odwzorowania szybu nie 
jest napięty. 
Przeprowadzić nową 
jazdę poznawczą 

SSI-ErrDetection   Kontakt z RST 
AD not valid   Kontakt z RST 
ImpulsErrMAXGeber   Kontakt z RST 
EEP Adresskonflikt 
(EEPKonflikt adresu) 

  Kontakt z RST 

EEP MaxAnz WrZykl 
(EEP Maks liczb. 
WrZykl) 

  Kontakt z RST 

    
Kurtyna świetlna    
Kurtyna świetlna 
przerwana 

 Pole ochronne kurtyny 
świetlnej zostało przerwane 
podczas jazdy 

 

Kurtyna świetlnatestErr  Test kurtyny świetlnej przed 
rozpoczęciem jazdy 
zakończony negatywnie  

Sprawdzić okablowanie 
oraz kurtynę świetlną 

    
Stycznik jazdy    
Nie odpadł1  Stycznik 1 nie odpadł  Sprawdzić okablowanie 

oraz stycznik 
Nie odpadł2  Stycznik 2 nie odpadł s.o. 
Nie odpadł1+2  Styczniki 1+2 nie odpadły s.o. 
Nie zaciągnięty1  Stycznik 1 nie zaciąga s.o. 
Nie zaciągnięty2  Stycznik 2 nie zaciąga s.o. 
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Nie zaciągnięty1+2  Stycznik 1+2 nie zaciąga s.o. 
 

Pozostałe    
Temperatura silnika  Temperatura silnika jest za 

wysoka 
 

Temperatura oleju  Temperatura oleju jest za 
wysoka 

 

Temperatura zawyż.  Temperatura szafy sterowej 
jest za wysoka 

 

+24V Low  Napięcie zasilające płyty jest 
za niskie 

Zasilacz przeciążony lub 
uszkodzony, płyta 
uszkodzona 

Oświetlenie kabinowe  Nadzór oświetlenia 
kabinowego zgłasza błąd 

Sprawdzić oświetlenie 
kabinowe wzgl. 
dopasować próg (zobacz 
rozdział 4.6.6Fehler! 
Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.)  

HSSLow(Busk.schl?)   Kontakt z RST 
Niewypoziom.>MAX  Brak wypoziomowania 

przekroczyło ustawioną 
wartość graniczną 

Sprawdzić drogi 
zatrzymania sterowania i 
falownika 

ZasilaczAlarm-AKKU  Zasilacz zgłasza Akku alarm Słaby Akku  
Missbr Fahrt o.LSUb 
(Nadużycie Jazda lub 
nadz.LS) 

 Zareagowało zabezpieczenie 
przed nadużyciem. 
Maksymalna ilość jazd bez 
przerwania bariery świetlnej 
została przekroczona. 

 

Nadużycie 
wezw.alarmowe 

 Zareagowało zabezpieczenie 
przed nadużyciem dla wezwań 
alarmowych. 

 

Missbr MaxAnzahl IR 
(Nadużycie MaksI lość 
Dysp.) 

 Zareagowało zabezpieczenie 
przed nadużyciem dla 
maksymalnej ilości dyspozycji 

 

Nadużycie pusta 
kabina 

 Zareagowało zabezpieczenie 
przed nadużyciem dla pustej 
kabiny  

 

LS-Untbr.Maxzeit 
(BŚ-przerw.maks 
czas) 

 Maksymalny czas przerwania 
dla bariery świetlnej został 
przekroczony 

 

Błąd strefy  Zareagował wewnętrzny 
nadzór stref  

Kontakt strefy uszkodzony 
lub czasowo zawieszony 
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