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Numer wersji: 

Niniejszy opis odnosi się do wersji oprogramowania dla płyty głównej GJS 1.40. 

Ze względu na nowe wymagania w zakresie sterowania dźwigami, system sterowania MLC 8000 

jest stale rozwijany. Jednak zawsze zachowana jest kompatybilność ze starszymi wersjami 

oprogramowania, dlatego niniejszy opis ma zastosowanie zarówno z nowszymi jak i starszymi 

wersjami. Niniejsza instrukcja może nie zawierać opisu funkcji dostępnych w nowszych 

wersjach oprogramowania. Jednocześnie niektóre z opisanych funkcją mogą nie być 

zainstalowane w starszych wersjach urządzenia. 
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Często stosowane skróty: 

 

Pojęcia ogólne: 

 

   

WZ 

[niem. 

AR] 

Wezwanie zewnętrzne  

   

EA 

[niem. 

AWG] 

Enkoder absolutny System pomiaru położenia, który mierzy rzeczywistą 

pozycję dźwigu natychmiast po włączeniu; jazda 

referencyjna nie jest wymagana 

System MLC 8000 zwykle wykorzystuje system 

pomiarowy z taśmą magnetyczną i czytnikiem ze 

zintegrowanym interfejsem magistrali CAN. 

   

CAN Controller Area Network System magistrali stosowany w systemie sterowania 

MLC 8000, w którym poszczególne elementy są ze 

sobą połączone 

   

COP Car Operation Panel Kaseta dyspozycji 

   

F [niem. 

FU] 

Falownik  

   

ID Identifier Numer, która pozwala na jednoznaczną identyfikację 

modułu magistrali CAN 

   

WW 

[niem.IR] 

Wezwanie wewnętrzne  

   

LCD Liquid Crystal Display Ekran ciekłokrystaliczny 

   

LED Light Emitting Diode  

   

FK 

[niem. 

LS] 

Fotokomórka  

   

LOP Landing Operation Panel Kaseta wezwań 

   

OB 

[niem. 

SK] 

Obwód bezpieczeństwa  
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Zespoły sterujące i inne moduły: 

 

JSN 

[niem. 

ASE] 

Jednostka sterująca napędu Moduł sterujący napędu (np. falownik) przez 

magistralę CAN 

   

CBC CAN Bus Coupler Patrz ZMC; Oznaczenie używane tylko dla płyty 

głównej MCU 

   

ZMC 

[niem. 

CBK] 

Złącze magistrali CAN Moduł stosowany do dzielenia magistrali CAN w 

dużych dźwigach lub grupach na kilka fizycznie 

oddzielnych segmentów 

   

CDU Car Distribution Unit Patrz JRP; Oznaczenie używane tylko dla płyty 

głównej MCU 

   

CPA CAN Positioning Adapter Patrz PSE; Oznaczenie używane tylko dla płyty 

głównej MCU 

   

DCU Drive Control Unit Patrz JSN; Oznaczenie używane tylko dla płyty głównej 

MCU 

   

JDS 

[niem. 

DSE] 

Jednostka diagnostyczna i 

serwisowa 

Mobilne urządzenie ręczne 

   

JSP Jednostka sterująca piętrami Oznaczenie funkcji modułu sterującego, który jest 

połączony z magistralą szybu (magistrala CAN) i służy 

tam do łączenia wezwań zewnętrznych, specjalnych 

wejść / wyjść lub wyświetlania stanu kabiny. 

Jako JSP można stosować różne moduły 

 - MWW 

 - LCI16 

 - MS3-C 

   - PMA 

 - LCD-047 

 - LCD-057 

 

 

JRP Jednostka rozdzielacza 

kabiny 

Moduł kabiny (najczęściej na dachu lub w kasecie 

dyspozycji) 

   

HHT Hand-Held Terminal Patrz JDS; Oznaczenie używane tylko dla płyty głównej 

MCU 
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GJS 

[niem. 

HSE] 

Główna jednostka sterująca Główny komponent systemu sterującego, zazwyczaj 

zintegrowany w szafie sterowniczej 

   

LCI16 Liquid Crystal Indicator Moduł LCD z podłączeniem magistrali CAN i 8 

wejściami / wyjściami (może być używany kasecie 

dyspozycji lub wezwań) 

   

LCM Lower Correction Magnet Punkt przełączania (magnes) dolnego przełącznika 

przedkrańcowego LCM; Oznaczenie używane tylko dla 

płyty głównej MCU 

   

LCU Landing Control Unit Patrz JSP; Oznaczenie używane tylko dla płyty głównej 

MCU 

   

LPLS Lower Prelimit Switch Patrz DPP; Oznaczenie używane tylko dla płyty 

głównej MCU 

   

LSI Lower Signaler Patrz SD; Oznaczenie używane tylko dla płyty głównej 

MCU 

   

MCU Main Control Unit Główny komponent systemu sterującego, zazwyczaj 

zintegrowany w szafie sterowniczej 

   

MS3-C  Wyświetlacz pozycji kabiny 2-miejscowy + strzałka 

(matryca punktowa 5 * 7)  z podłączeniem magistrali 

CAN i 7 wejściami / wyjściami (może być używany w 

kasecie dyspozycji lub wezwań) 

   

MSI Middle Signaler Patrz SS; Oznaczenie używane tylko dla płyty głównej 

MCU 

   

PCU Panel Control Unit Patrz TSE; Oznaczenie używane tylko dla płyty 

głównej MCU 

   

WMP 

[niem. 

PMA] 

Wyświetlacz matrycy 

punktowej 

Wyświetlacz pozycji kabiny 2-miejscowy + strzałka 

(matryca punktowa 5 * 7)  z podłączeniem magistrali 

CAN i 8 wejściami / wyjściami (może być używany w 

kasecie dyspozycji lub wezwań) 

   

JSPoz 

[niem. 

PSE] 

Jednostka sterująca pozycją Moduł pozycjonowania (moduł adaptera między 

enkoderem a magistralą CAN) 

   

RSI Reference Signaler Patrz SDK; Oznaczenie używane tylko dla płyty 

głównej MCU 
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SDS Slow Down Switch Patrz SO; Oznaczenie używane tylko dla płyty głównej 

MCU 

   

SDK 

[niem. 

SGE] 

Sygnalizator do kalibracji Przełącznik referencyjny lub kalibracyjny SDK; 

stosowany jako punkt odniesienia dla pozycjonowania 

   

SS 

[niem. 

SGM] 

Sygnalizator środka Środkowy przełącznik strefy drzwi (również 

przełącznik poziomu, zwykle bistabilny przekaźnik 

magnetyczny, przełącznik indukcyjny lub 

pojemnościowy) 

   

SG 

[niem. 

SGO] 

Sygnalizator góry Górny przełącznik strefy drzwi (zwykle bistabilny 

przekaźnik magnetyczny, przełącznik indukcyjny lub 

pojemnościowy) 

   

SD 

[niem. 

SGU] 

Sygnalizator dołu Dolny przełącznik strefy drzwi (zwykle bistabilny 

przekaźnik magnetyczny, przełącznik indukcyjny lub 

pojemnościowy) 

   

SO 

[niem. 

SGV] 

Sygnalizator opóźnienia Przełącznik hamujący inicjujący opóźnienie podczas 

dojazdu do piętra 

   

SRU Safety Relais Unit Moduł bezpieczeństwa do dojazdu i korekty przy 

otwartych drzwiach kabiny; używany tylko dla płyty 

głównej  MCU 

   

JSK 

[niem. 

TSE] 

Jednostka sterująca kasety Oznaczenie funkcji modułu sterującego, który jest 

połączony z magistralą sterującą (magistrala CAN) i 

służy tam do łączenia wezwań wewnętrznych, 

specjalnych wejść / wyjść lub wyświetlania stanu 

kabiny na kasecie. 

Jako JSK można stosować różne moduły 

 - MWW 

 - LCI16 

 - MS3-C 

   - PMA 

 - LCD-047 

 - LCD-057 

 

UCM Upper Correction Magnet Punkt przełączania (magnes) górnego przełącznika 

przedkrańcowego UPLS; Oznaczenie używane tylko 

dla płyty głównej MCU 
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MWW 

[niem. 

UEA] 

Uniwersalny moduł 

wejścia/wyjścia 

Moduł sterujący z podłączeniem magistrali CAN i 8 

wejściami / wyjściami; dostępny w 2 wersjach 

- MWW.1 Przełączanie wejść / wyjść na 0V 

- MWW.2 Przełączanie wejść / wyjść na 24V 

W zależności od konfiguracji MWW można 

wykorzystywać do różnych celów: 

- JSP do podłączania wezwań zewnętrznych 

- JSK do podłączania wezwań wewnętrznych 

- JSN do sterowania napędem 

- JSPoz do podłączania enkodera przez CAN 

   

UPLS Upper Prelimit Switch Patrz GPP; Oznaczenie używane tylko dla płyty 

głównej MCU 

   

USI Upper Signaler Patrz SG; Oznaczenie używane tylko dla płyty głównej 

MCU 

   

DPP Dolny przełącznik 

przedkrańcowy 

Dolny przełącznik przedkrańcowy; używany jako 

punkt referencyjny do pozycjonowania 

   

GPP Górny przełącznik 

przedkrańcowy 

Górny przełącznik przedkrańcowy; używany jako 

punkt referencyjny do pozycjonowania 
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0. Wprowadzenie 

 

Płyta główna systemu system sterowania dźwigu MLC 8000 występuje w dwóch wariantach: 

- Płyta GJS ze zintegrowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa i gniazdem na modem lub 

interfejs ethernet 

-  Płyta MCU bez zintegrowanego wyłącznika bezpieczeństwa 

 

Płyty różnią się kształtem; funkcjonalność i zintegrowane oprogramowanie są w dużej mierze 

identyczne. 

 

W zależności od zastosowanej płyty głównej inne zastosowane płyty oraz niektóre przełączniki 

sterujące różnią się od siebie. 

 

Zasadniczo stosowana jest płyta GJS, tak aby niniejszy opis również odnosił się właśnie do niej. 

Niniejszy opis ma jednak zastosowanie również do systemu sterowania, w których używana jest płyta 

MCU. 

 

Poniżej znajduje się zestawienie z określeniami dla różnych płyt GJS lub MCU: 

Model Płyta główna HSE Płyta główna MCU 

Płyta kabiny JRP CDU 

Płyty w kasecie dyspozycji JSK [niem. TSE] PCU 

Płyty w kasecie wezwań JSP LCU 

Wyłącznik bezpieczeństwa Zintegrowany 

przekaźnik 

bezpieczeństwa KH5, 

KH6 i KH7 

SRU 

Napęd płyty sterowania JSN [niem. ASE] DCU 

Jednostka pozycjonująca JSPoz [niem. PSE] CPA 

Urządzenie diagnozujące JDS [niem. DSE] HHT 

Łącznik magistrali CAN ZMC [niem. CBK] CBC 

Podwójny EA (do jazdy z otwartymi 

drzwiami) 

EA2 SAF 

Płyta adaptera  EA2 (podwójny EA) JSP2. POS2 

Dolny przełącznik przedkrańcowy DPK LPLS 

Punkt przełączenia dolnego przełącznika 

przedkrańcowego 

DPK LCM 

Górny przełącznik przedkrańcowy GPK UPLS 

Punkt przełączenia dolnego przełącznika 

przedkrańcowego 

GPK UCM 

Przełącznik poziomu SS [niem. SGM] MSI 

Dolny przełącznik strefy drzwi SD [niem. SGU] LSI 

Górny przełącznik strefy drzwi SG [niem. SGO] USI 

Przełącznik hamowania SO [niem. SGV] SDS 

Przełącznik korekty SDK [niem. SGE] RSI 

Przekaźniki na płycie głównej KH11-16, KH41-42 KM1-8 
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Przekaźniki awaryjne na płycie głównej KH31 KM-CA 

Wejścia płyty głównej E1-8 (BR, U2, MAX, 

U1, MIN, RHEin, Auf, 

Ab) 

IM1-8 
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1. Wprowadzenie 

1.1 Obsługa systemu sterowania i wprowadzanie parametrów 

 

System sterowania dźwigu MLC 8000 może być obsługiwany za pomocą klawiatury lub wyświetlacza 

LCD, które znajdują się na głównej jednostce sterującej (GJS), lub za pomocą mobilnego terminala 

ręcznego (JDS). 

 

Zarówno GJS jak i JDS są wyposażone w ekran LCD wyświetlający 4 wiersze*16 znaków oraz 

następujące przyciski: 

- cyfry od 0 do 9 

- strzałki ↑ i ↓ 

- przycisk ENTER  

- przycisk ESC 

  

Obsługa GJS jak i JDS jest bardzo prosta. Przyciskami strzałek ↑ i ↓ można wybrać punkt w menu 

widoczny na ekranie LCD. Przyciskiem ENTER przechodzi się do wybranego punktu menu. 

Oznacza to aktywację wybranej funkcji lub przejście do kolejnego poziomu menu. 

 

Przyciskiem ESC kończy się działanie danej funkcji lub opuszcza się dany poziom menu 

 

Dokładny schemat budowy menu jest opisany w rozdziale „Struktura menu”. 

 

Terminal ręczny JDS jest połączony z jednostką główną za pomocą magistrali CAN i można go 

podłączyć lub odłączyć podczas eksploatacji urządzenia. Na GJS oraz JRP znajdują się odpowiednie 

wtyki. Dodatkowo istnieje możliwość stosowania dowolnych adapterów zarówno na magistrali 

sterującej jak i szybu. 

 

Po podłączeniu terminala do systemu sterującego na wyświetlaczu pojawia się następujący tekst: 

 

** INTEC GmbH ** 

System sterowania dzwigu 

Laczenie z GJS 

1 2 3        

 

Jeśli terminal został podłączony do szyny sterującej (np. na JRP), w ostatnim wierszu na ekranie 

pojawi się tylko cyfra 1. Po naciśnięciu ENTER  połączenie z systemem sterowania zostanie 

nawiązane. Dalsza obsługa za pomocą terminala jest identyczna jak w przypadku GJS. 

 

Jeśli terminal został podłączony do magistrali szybu grupy dźwigowej, wtedy numery grup wszystkich 

modułów GJS pojawiają się w tej grupie. Naciskając odpowiedni klawisz numeryczny można wybrać, 

z którym dźwigiem grupy ma zostać nawiązane połączenie (naciśnięcie ENTER  oznacza wybór 

dźwigu 1). 
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Jeśli po podłączeniu terminala w ostatnim wierszu nie pojawi się żaden numer, oznacza to błąd 

transmisji danych pomiędzy terminalem i systemem sterującym. 

 

Jeśli podczas eksploatacji urządzenia dojdzie do zakłócenia połączenia CAN, na ekranie LCD 

terminala pojawi się następujący komunikat: 

 

Polaczenie z GJS 

Zostalo przerwane 

Nacisnij 

dowolny klawisz 

 

Po naciśnięciu klawisza  ENTER ponowiona zostanie próba nawiązania połączenia. 

1.2  Polecenia klawiaturowe   

Dla doświadczonych użytkowników, oprócz nawigacji po menu, przygotowano również tak zwane 

polecenia klawiaturowe, dzięki którym można zaoszczędzić czas podczas obsługi systemu. 

 

Za pomocą poleceń klawiaturowych niektóre funkcje lub pozycje mogą być wywoływane 

bezpośrednio, z pominięciem przechodzenia przez całe menu. 

 

Każde polecenie składa się z ciągu cyfr potwierdzonego przyciskiem ENTER. Podczas wprowadzania 

komendy odstęp czasowy między wciśnięciem 2 kolejnych klawiszy nie może być większy niż 3 

sekundy. W innym przypadku ciąg jest unieważniany i trzeba rozpocząć wpisywanie polecenia od 

początku. Ciąg cyfr jest wyświetlany w lewym dolnym rogu ekranu LCD. 

 

Polecenia klawiszowe można wpisać w dowolnym momencie, niezależnie od tego, co jest 

wyświetlane na ekranie GJS lub terminala. 

 

Jest jednak kilka funkcji, które dezaktywują polecenia klawiaturowe, np. w menu „Tryb jazdy”, 

„Polecenia drzwi” lub „Test sprzętu”. 

 

W poniższej tabeli znajduje się spis poleceń klawiaturowych. 

 

 

Polecenie Znaczenie Informacje 

0  Połączenie obrazu statusu 1 (ekran 

główny) 

 

1  Otwieranie drzwi 1  

2  Otwieranie drzwi 2  

3  Otwieranie drzwi 3  

4  Zamykanie wszystkich drzwi  

5  Aktywacja / Dezaktywacja blokady 

drzwi 

 

6  Zablokowanie / odblokowanie 

wezwania zewnętrznego 
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Polecenie Znaczenie Informacje 

7  Włączenie / wyłączenie jazdy 

testowej 

 

8  Uruchomienie menu „Jazda”  

9  Zapisanie wszystkich parametrów  

0 0  Uruchomienie menu „Ustawienia 

podstawowe” 

 

0 1  Włączenie / wyłączenie ekranu 

„Awaria” 

 

0 0 0  Uruchomienie menu „Parametry 

ogólne” 

 

0 0 1  Uruchomienie menu „Czasy 

urządzenia” 

 

0 1 2  Ekran stosu błędów  

0 1 3  Ekran licznika błędów  

0 1 5  Kasowanie stosu błędów  

0 1 6  Kasowanie licznika błędów  

0 1 7  Kasowanie licznika godzin pracy  

0 1 8  Kasowanie licznika przejazdów  

1 0 0  Rozpoczęcie jazdy próbnej  

1 x x  Wezwanie wewnętrzne piętro xx  

(Wszystkie drzwi) 

np.:   105     =  Wezwanie wewnętrzne piętro 5 

          115     =  Wezwanie wewnętrzne piętro 15 

1 x x y  Wezwanie wewnętrzne piętro xx,  

Drzwi y 

np.:   1051     =  Wezwanie wewnętrzne piętro 5, 

1. Drzwi 

          1152     =  Wezwanie wewnętrzne piętro 15, 

2. Drzwi 

2 x x  Wezwanie zewnętrzne do góry 

piętro xx  

(Wszystkie drzwi) 

np.:   205  =  Wezwanie zewnętrzne do góry 

piętro 5 

          215  =  Wezwanie zewnętrzne do góry 

piętro 15 

Wezwania zewnętrzne bez określania drzwi dotyczą 

grup dźwigowych tylko dla aktualnego dźwigu 

2 x x y   Wezwanie zewnętrzne do góry 

piętro xx  

Drzwi y 

np.:   2051  =  Wezwanie zewnętrzne do góry 

piętro 5 

                     1. Drzwi 

  2153  =  Wezwanie zewnętrzne do góry 

piętro 15 

                   3. Drzwi 

Wezwania zewnętrzne z określaniem drzwi dotyczą 

grup dźwigowych objętych sterowaniem grupą. 

3 x x  Wezwanie zewnętrzne w dół piętro 

xx  

(Wszystkie drzwi) 

np.:   305  =  Wezwanie zewnętrzne w dół 

piętro 5 

          315  =  Wezwanie zewnętrzne w dół 

piętro 15 
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Polecenie Znaczenie Informacje 

Wezwania zewnętrzne bez określania drzwi dotyczą 

grup dźwigowych tylko dla aktualnego dźwigu 

3 x x y  Wezwanie zewnętrzne w dół piętro 

xx  

Drzwi y 

np.:   3052  =  Wezwanie zewnętrzne w dół 

piętro 5 

   2. Drzwi 

  3153  =  Wezwanie zewnętrzne w dół 

piętro 15 

   3. Drzwi 

Wezwania zewnętrzne z określaniem drzwi dotyczą 

grup dźwigowych objętych sterowaniem grupą. 

4 0 0  Test sprzętu GJS  

4 0 1  Test sprzętu grup magistrali JRP, 

JSN i JSPoz 

 

4 0 2  Test sprzętu modułu JSK  

4 0 3  Test sprzętu modułu JSP  

4 0 4  Test połączenia grupowego  

4 0 5  Zmiana języka menu na angielski  

4 0 6  Zmiana języka menu na niemiecki  

4 0 7  Zmiana języka menu na 

niderlandzki 

 

4 9 0  Uruchomienie kontroli technicznej  

5 x x  Wezwanie alarmowe piętro xx 

(Wszystkie drzwi) 

np.:   505     =  Wezwanie alarmowe piętro 5 

          515     =  Wezwanie alarmowe piętro 15 

6 x x  Wezwanie priorytetowe piętro xx 

(Wszystkie drzwi) 

np.:   605     =  Wezwanie priorytetowe piętro 5 

          615     =  Wezwanie priorytetowe piętro 15 

7 x x  Wezwanie specjalne piętro xx 

(Wszystkie drzwi) 

np.:   705     =  Wezwanie specjalne piętro 5 

          715     =  Wezwanie specjalne piętro 15 

8 x x  Aktywacja wyjścia GJS 

 1: Przekaźnik KH11 

 2: Przekaźnik KH12 

 3: Przekaźnik KH13 

 … itd. do przekaźnika KH42 

 9: Wyjście KH% 

np.: 805  = aktywacja wyjścia 5 (KH15) 

 

9 x x  

Dezaktywacja wyjścia GJS (patrz 

wyżej) 

np.: 905  = dezaktywacja wyjścia 5 (KH15) 

1.3 Ochrona hasłem (Kod) 

 

System sterowania jest wyposażony w dwustopniową ochronę przed niepowołanym dostępem (hasło 

numeryczne). Jeśli aktywowana jest funkcja ochrony dostępu, przy uruchamianiu menu (przyciskiem  

ENTER ) użytkownik jest proszony o podanie hasła.  

 

W systemie można wybrać 2 różne hasła ochronne (menu i parametrów). Aktywacji, zmian lub resetu 

(zmiana kodu na 0) można dokonać w menu „Zmiana kodu”. 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

19/244 

 

Po wprowadzeniu nowego hasła system jest dostępny przez 15 minut, następnie dostęp jest blokowany 

i pojawia się obraz statusu 1. 

 

15-minutowy czas dostępu jest liczony od początku zawsze, gdy: 

- zostanie uruchomiony przycisk na GJS lub terminalu 

- dźwig znajduje się w fazie „Jazda próbna” 

- w menu zostanie wybrana funkcja „Ruchy” 

- w menu zostanie wybrana funkcja „Ruch drzwi” 

- w menu zostanie wybrana funkcja „Ustawienia podstawowe” 

 

1.3.1 Kod menu 

 

Jeśli aktywowano tę funkcję, menu można uruchomić dopiero po wpisaniu prawidłowego, 

ustawionego wcześniej hasła. 

 

1.3.2 Kod parametru 

 

Jeśli aktywowano tę funkcję, poniższe funkcje można uruchomić dopiero po wpisaniu prawidłowego, 

ustawionego wcześniej hasła: 

- Zmiana parametrów 

- Jazda próbna 

- Ruch drzwi przez klawiaturę 

- Jazda przez klawiaturę 

- Ustawienia podstawowe 

- Synchronizacja grup 

1.3.3 Wyjątki 

Niezależnie od aktywacji ochrony hasłem zawsze można przeprowadzić poniższe czynności: 

- Wyświetlanie obrazów statusu 

- Wprowadzanie wezwań przez polecenia skrócone 

- Uruchomienie „Kontrola techniczna” w menu poprzez polecenie skrócone 490  

 

 

1.4 Kodowanie sprzętu 

 

Na życzenie klienta możliwe jest blokowanie wszystkich modułów systemu w sposób wybrany przez 

użytkownika. Tylko moduły z identycznym kodowaniem sprzętowym mogą współpracować ze sobą w 

ramach jednego systemu sterowania. Dlatego jeśli do np. modułu JSK zostanie podłączony sprzęt o 

innym kodowaniu, będzie on w całości „ignorowany” (pojawi się komunikat błędu „Nieprawidłowy 

kod JSK xxx” w pamięci błędów GJS). 

 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

20/244 

W stanie podstawowym cały system jest niechroniony, a moduły sterujące mogą być dowolnie 

wymieniane zgodnie z wymaganiami.
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2. Struktura menu 

 

1. stopień menu 2. stopień menu 3. stopień menu 4. stopień menu Opis 
Parametr     

 Parametr ogol    

  Nr  Numer dźwigu (informacyjnie) 

  Typ dzwigu  Lina / Hydraulika 

  Najniz pietro  Najniższe piętro 

  Najwyz pietro  Najwyższe piętro 

  Wielkosc grupy  Liczba dźwigów w grupie (1...8) 

  Nr w grupie  Numer dźwigu w grupie (1...8) 

  Liczba drzwi  Liczba drzwi w kabinie (1...3) 

  Pietro glowne  Piętro z wejściem głównym 

  Pietro parkowania  Piętro parkowania 

(Informacja: od wersji 1.32z ten parametr znajduje się w oddzielnym menu 

„Parametry specjalne” - „Jazda do parkowania”) 

  Typ  Sterowanie zbiorcze / sterowanie operatora 

  Przelacznik OB  Tak: Zastosowanie oddzielnego modułu bezpieczeństwa MB (z przyłączem 

CANopen) 

  Konfig zakoncz  Komunikat „Tak” oznacza, że konfiguracja została zakończona. Komunikat 

„Nie” oznacza, że wszystkie wartości pozycji są nieaktualne i dźwig nie może 

przeprowadzić żadnego ruchu (z wyjątkiem inspekcji) 

  Ster czuwakowe  Ustawienie funkcji na „Tak” oznacza uruchomienie sterowania 

czuwakowego, tzn. dźwig porusza się wyłącznie przy uruchomionym czuwaku 

Informacja: Od wersji 1.36m GJS ten parametr znajduje się w oddzielnym 

menu „Parametry specjalne” - „Sterowanie czuwakowe” 
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1. stopień menu 2. stopień menu 3. stopień menu 4. stopień menu Opis 
  Konfig wezw  Po ustawieniu parametru na „Tak” następuje aktywacja specjalnych „Tabeli 

wezwań” (patrz „Parametry specjalne”), przy których po wezwaniach 

zewnętrznych dopuszczalne będą tylko wezwania wewnętrzne zatwierdzone dla 

tego rodzaju połączenia. 

Można ustawić maks. 5 konfiguracji wezwań. Zmiana konfiguracji wezwań 

jest możliwa tylko, jeśli wszystkie drzwi są zamknięte i czujnik obecności (jeśli 

jest) sygnalizuje „KAB pusta”, czyli brak pasażerów w kabinie dźwigu. 

Dzięki temu 1 dźwig może zostać zaprogramowany jak 5 oddzielnych 

urządzeń, które mają „dostęp” tylko do określonych pięter zgodnie z 

dopuszczalną logiką danej konfiguracji. 

Funkcję tę można aktywować w tym parametrze lub poprzez Konfiguracje 

specjalne Konfiguracja wezwań). 

  Sluza drzwiowa  Ustawienie „Tak” oznacza, że na jednym piętrze nigdy nie otwierają się 

jednocześnie 2 pary drzwi. 

Informacja: W punkcie „Parametry specjalne” można oddzielnie 

zaprogramować funkcję „Śluza drzwiowa” również dla różnych trybów 

specjalnych. 

  Predkosc reset  Wybór prędkości jazdy dla jazdy referencyjnej do magnesu SDK lub 

wyłączników przedkrańcowych po włączeniu 

  Pietro korekty  Ostatnie piętro przed punktem uruchomienia przełącznika referencyjnego 

SDK podczas jazdy do góry (= piętro poniżej przełącznika resetowania) 

    Ostatnie piętro przed górnym przełącznikiem przekrańcowym GPP 

    Ostatnie piętro przed dolnym przełącznikiem przedkrańcowym DPP 

  Korekta  Zachowanie dźwigu, gdy kabina znajduje się między 2 piętrami (na przykład 

po przyłączeniu, błędzie itp.): 

GPP/DPP: W celu korekty dźwig przemieszcza się do najbliższego piętra 

końcowego. 

Następne piętro: W celu korekty dźwig przemieszcza się do najbliższego piętra. 

  Pozycjonowanie  Typ systemu pozycjonowania: 

- Enkoder CAN (enkoder z przyłączem CAN) 
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1. stopień menu 2. stopień menu 3. stopień menu 4. stopień menu Opis 
- Enkoder inkrementalny (Enkoder sprzężony z kabiną). Ten parametr należy 

ustawić, jeśli do pozycjonowania wybrano czujnik silnika, ale strefa drzwi nie 

jest dozorowana przez przełączniki strefy drzwi SG/SD. 

- Czujnik silnika (zastosowanie czujnika drzwi zawsze w połączeniu z 

przełącznikami strefy drzwi SG/SD) 

- Przełącznik (pozycjonowanie za pomocą przełącznika magnetycznego) 

- EA (enkoder absolutny) 

- Podwójny EA (Podwójny enkoder absolutny do jazdy z otwartymi drzwiami 

bez dodatkowych przełączników strefy drzwi) 

- Limax Safe: Specjalny enkoder absolutny ze zintegrowaną funkcją 

bezpieczeństwa (np. zamiast wyłączników krańcowych) 

  Wczesne otwier  Dojazd z wcześniejszym otwieraniem drzwi (tak/nie) 

  V otw drzwi  Maks. prędkość przy otwieraniu drzwi 

  Poz otw drzwi  Maks. odstęp od piętra podczas otwierania drzwi w mm 

  Poprawka  Korekta (tak/nie) 

  Popr wezw  Ustawienie korekty również, jeśli nastąpiło nowe wezwanie 

  Tryb WZ  Nowe wezwanie z aktualnego piętra: 

- Otwieranie drzwi: Ponowne otworzenie zamykających się drzwi przy 

ponownym wezwaniu 

- Ignorowanie: Przy nowym wezwaniu zewnętrznym drzwi nie otwierają się, 

jeśli zamykanie już się rozpoczęło. Kabina dojedzie później. 

- inny dźwig (tylko dla grup) Przy nowym wezwaniu dojeżdża kolejny dźwig, 

nawet jeśli pierwsza kabina znajduje się ciągle na tym samym piętrze z 

otwartymi drzwiami. 

  Dlugosc korekt  Długość strefy drzwi (obszar, w którym uruchamiany jest przełącznik strefy 

drzwi SS) 

Tylko w przypadku wprowadzenia poprawnego parametru możliwe jest 

podanie wartości sterowania w mm lub mm/s. 

Jeśli długość korekty nie jest identyczna dla każdego piętra, należy podać 

długość korekty 2. piętra. 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

24/244 

1. stopień menu 2. stopień menu 3. stopień menu 4. stopień menu Opis 
  Kas wezw [mm]  Odległość w mm od piętra docelowego, dla której gaśnie podświetlenie 

wezwania. Dla wartości „0” wezwania są kasowane przy rozpoczęciu 

hamowania. (Informacja: Kasowanie przed rozpoczęciem hamowania nie jest 

możliwe.)  

    Odległość w mm powyżej pozycji wypoziomowania, która stanowi bezpieczną 

strefę dojazdową. Dopiero po przekroczeniu tej wartości położenie kabiny 

musi być dodatkowo korygowane (jeśli funkcja korekty = tak) 

Informacja: Przy pozycjonowaniu za pomocą czujnika obrotów silnika lub 

przełącznika magnetycznego strefa wypoziomowania jest regulowana przez 

przełącznik SG/SD. W takim przypadku ten parametr nie ma znaczenia. 

    Odległość w mm poniżej pozycji wypoziomowania 

  Inkr./m  Rozdzielczość systemu pozycjonowania (impulsy) na m przejechanej drogi. 

Ten parametr standardowo jest określany automatycznie dla jazdy próbnej 

(parametr „Długość korekty” należy podać dokładnie przed rozpoczęciem 

jazdy próbnej). 

W przypadku dźwigów 2-piętrowych wartość nie jest podawana 

automatycznie. Należy ten parametr obliczyć i podać w tym miejscu. 

  V znam  Prędkość znamionowa (dla kontroli prędkości) 

  V popraw  Maks. prędkość korekty położenia (dla kontroli prędkości) 

  V kontr ham  Do ewakuacji manualnej poprzez otwór hamulcowy przez UPS w przypadku 

awarii zasilania (dźwigi bez maszynowni): po osiągnięciu tej prędkości 

sterowanie  uruchamia hamulec mechaniczny ("Hamowanie pulsacyjne" w 

celu ograniczenia prędkości)  

  Wył kranc g  Odległość górnego wyłącznika krańcowego od pozycji wypoziomowania na 

najwyższym piętrze. Ten parametr służy do wykrywania błędów tylko wtedy, 

gdy dźwig znajduje się na najwyższym piętrze, a główny obwód bezpieczeństwa 

(OB1) nie działa. Jeśli dźwig znajduje się powyżej tej wartości, system 

rozpoznaje błąd wyłącznika krańcowego; w przeciwnym razie błąd "Brak 

OB". 

  Wył kran d  Patrz wyżej; Odległość dolnego wyłącznika krańcowego 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

25/244 

1. stopień menu 2. stopień menu 3. stopień menu 4. stopień menu Opis 
  Test OB drzwi  Przy ustawieniu „Tak” zgodnie z EN81-20 obwód bezpieczeństwa drzwi szybu 

jest testowany po każdym uruchomieniu i całkowitym otwarciu drzwi. W tym 

celu aktywowany jest układ bezpieczeństwa mostkowania strefy drzwi i tym 

samym uruchamiane jest wejście obwodu bezpieczeństwa OB4. Jednocześnie 

kontrolowane jest, czy na wejściu obwodu bezpieczeństwa OB3 nie ma 

napięcia. Jeśli tak, system sterowania zawiesza działanie i pojawia się 

komunikat błędu „OB drz szyb wł”. 

  Test OB3/4  Test działania obwodu bezpieczeństwa drzwi szybu. Jeśli obwód 

bezpieczeństwa 3 jest otwarty dłużej niż 3 sekundy, a obwód bezpieczeństwa 4 

jest zamknięty, system zakłada błędne mostkowanie obwodu bezpieczeństwa i 

pojawia się komunikat błędu „OB drz szyb wł”/ 

Informacja: Aby móc skutecznie wykorzystać ten test, wymagane jest 

specjalne okablowanie obwodu bezpieczeństwa, opracowane specjalnie na 

rynek rosyjski.  

  Nazwa  Za pomocą tych parametrów można wprowadzać wartości lub teksty 

informacyjne. 

Jeśli zestaw parametrów zostanie zapisany na PC, możliwe będzie lepsze 

przyporządkowanie danych. 

  Producent  

  Rok prod  

  Rozp uzytk  

  Naped  

  Moc uzytk[kg]  

 Czasy urz    

  Czas parkow[s]  Czas po zakończeniu ostatniego wezwania do dojazdu do piętra parkowania 

(0= Jazda do parkowania nieaktywna) 

(Informacja: od wersji 1.32z ten parametr znajduje się w oddzielnym menu 

„Parametry specjalne” - „Jazda do parkowania”) 

  Kontr jazdy[s]  Kontrola jazdy zgodnie z EN81 

  Sw kab wył[s]  Czas, po którym gaśnie światło w kabinie stojącej z zamkniętymi drzwiami na 

piętrze 

  Cz zam WW[s]  Czas, po którym zamykają się drzwi po dojechaniu na wybrane piętro po 

wezwaniu wewnętrznym 
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  Cz zam WZ[s]  Czas, po którym zamykają się drzwi po dojechaniu na wybrane piętro po 

wezwaniu zewnętrznym (niezależnie od tego, czy w tym samym czasie pojawiło 

się wezwanie wewnętrzne) 

  Cz BW[s]  Jeśli dźwig zakończy kurs i nie pojawi się nowe wezwanie, po upływie tego 

czasu drzwi automatycznie się zamkną (chyba że ustawiono funkcję 

parkowania z otwartymi drzwiami, patrz parametry drzwi) 

  Cz zam WW pG  W tym parametrze można ustawić czas, po którym zamkną się drzwi po 

dojechaniu na wybrane piętro po wezwaniu wewnętrznym, osobne ustawienie 

dla piętra głównego (patrz wyżej) 

  Cz zam WZ pG  W tym parametrze można ustawić czas, po którym zamkną się drzwi po 

dojechaniu na wybrane piętro po wezwaniu zewnętrznym, osobne ustawienie 

dla piętra głównego (patrz wyżej) 

  Cz zam BW pG  W tym parametrze można ustawić czas, po którym zamkną się drzwi przy brak 

kolejnego wezwania, osobne ustawienie dla piętra głównego (patrz wyżej) 

  Czas ladow[s]  Maks. czas, w którym przycisk ładowania pozostaje aktywny 

  Opoz start[ms]  Opóźnienie startu po zamknięciu obwodu bezpieczeństwa drzwi ("Czas 

odbicia rygla") 

  Cz oczk drz[s]  Maks. czas oczekiwania na OB drzwi przy ruszaniu 

  Opoz blad[s]  Czas oczekiwania pomiędzy wystąpieniem błędu a kolejną czynnością systemu 

(kasowanie wezwań, uruchomienie przekaźnika sygnału błędu, wysłanie 

komunikatu o błędzie przez zdalną transmisję danych itp.) 

 Param napedu    

  Ogolne   

   Naped Wybór interfejsu między sterowaniem dźwigiem a napędem 

- Standardowe: Sterowanie napędu wyłącznie przez przekaźnik płyty głównej 

- CAN Lust: Sterowanie falownikiem Lust przez CAN 

- CAN JSN: JSN do sterowania 

- CAN-Open: Sterowanie falownikami 

- Em.RS485: Falownik Emerson przez RS485 

   Stern/Dr[ms] Czas przełączenia Stern/Dreieck (dźwigi hydrauliczne)) 
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   Opoz start [ms] Czas opóźnienia pomiędzy połączeniem styczników i wyzwoleniem sygnału 

sterującego (wyłącznie jeśli jednocześnie parametr „v opoz syg” jest ustawiony 

na „Tak 

   Opoz hamow [ms] Czas opóźnienia pomiędzy wyzwoleniem sygnału sterującego i połączeniem 

styczników hamowania 

   Hamow wył[ms] Czas opóźnienia pomiędzy wyłączeniem sygnału sterującego i rozłączeniem 

styczników hamowania 

   Wył[ms] Czas opóźnienia pomiędzy rozłączeniem styczników hamowania i 

rozłączeniem styczników 

   Opoz wył[ms] Czas opóźnienia pomiędzy rozłączeniem styczników i  sygnałów kierunkowych 

oraz zatwierdzających 

   Przerwa[ms] Czas oczekiwania po wyłączeniu wszystkich sygnałów sterujących i styczników 

aż do następnej czynności (np. otwierania drzwi lub rozpoczęcia kolejnej 

jazdy) 

   Wol.start[ms] Opóźnienie przy włączaniu stycznika wolnego najazdu przy przełączaniu z 

trybu szybkiego na wolny. Stosowane w silnikach z przełączanymi biegunami, 

w których rezystory rozruchowe są podłączone do linii zasilania powolnego 

uzwojenia. 

Jeżeli dźwig rozpoczyna jazdę z małą prędkością, stycznik rozruchowy jest 

natychmiast przełączany. 

   Mon stycz[ms] Maksymalny czas oczekiwania na kontakt zwrotny podczas monitorowania 

stycznika (wyłączenie i podłączenie styczników) 

   Mon hamow[ms] Maksymalny czas oczekiwania na kontakt zwrotny podczas monitorowania 

hamowania (wyłączenie i podłączenie hamulca mechanicznego) 

   Gotow=1[ms] Tylko jeśli sygnał jest obecny: Maksymalny czas oczekiwania na aktywację 

sygnału gotowości napędu przy rozpoczęciu jazdy („Zatwierdzenie stycznika”) 

   Hamow=1[ms] Tylko jeśli sygnał jest obecny: Maksymalny czas oczekiwania na aktywację 

sygnału hamowania napędu przy rozpoczęciu jazdy 

   Prędk>0[ms] Tylko dla sygnału „W ruchu” (v>0): Maksymalny czas oczekiwania na 

aktywację sygnału jazdy napędu przy rozpoczęciu jazdy 

   Hamow=0[ms] Tylko jeśli sygnał jest obecny: Maksymalny czas oczekiwania na wyłączenie 

sygnału hamowania napędu po zakończeniu jazdy 
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   Gotow=0[ms] Tylko jeśli sygnał jest obecny: Maksymalny czas oczekiwania na wyłączenie 

sygnału gotowości napędu po zakończeniu jazdy („Zatwierdzenie stycznika”) 

   Opoz błędu[ms] Czas opóźnienia pomiędzy aktywacją sygnału błędu napędu i reakcją systemu 

sterowania 

   V opoz syg Nie: Główny stycznik i sygnały prędkości są aktywowane jednocześnie 

Tak: Sygnały prędkości są aktywowane z opóźnieniem (patrz wyżej parametr 

„Opoz start[s]”) 

   Tryb poz Specjalny tryb dla dźwigów z napędem CANopen, w którym falownik dobiera 

optymalną prędkość jazdy. Pozwala to zoptymalizować dojazd (bezpośredni) 

oraz czas jazdy dla krótkich pięter. 

Dalsze wymagania: System pozycjonowania z interfejsem CANopen 

   Szybki start Podczas szybkiego startu silnik jest już pod napięciem, a hamulec jest otwarty, 

gdy drzwi się zamykają. Skraca to czas opóźnienia przy dojeździe. 

Do funkcji szybkiego startu wymagany jest obwód bezpieczeństwa do jazdy z 

otwartymi drzwiami 

Informacja: Podczas ruszania blokada drzwi (wyłącznik bezpieczeństwa) jest 

dezaktywowana. Z tego względu parametr "Opoz start[ms]" (patrz czasy 

urządzenia) musi być ustawiony w taki sposób, aby obwód bezpieczeństwa 

drzwi był rzeczywiście zamknięty, w przeciwnym razie może wystąpić błąd „OB 

otw jazda” 

   Opoz sz st[ms] Czas oczekiwania między rozpoczęciem zamykania drzwi a rozpoczęciem 

szybkiego startu (patrz wyżej) 

W przypadku drzwi CANopen parametr ten można ustawić na 0, a zamiast 

tego można ustawić szerokość otwarcia drzwi (patrz wyżej). 

   Sz st drzw[mm] Parametr określający, jak daleko drzwi mogą być otwarte po uruchomieniu 

szybkiego startu (możliwe tylko dla drzwi ze sterowaniem CANopen) 

   Wentylator[s] Czas działania wentylator silnika uruchomionego po zakończeniu jazdy przez 

system sterowania 

   Popraw[ms] Czas opóźnienia przy poprawce położenia. W podanym czasie kabina musi 

znajdować się poza strefą wypoziomowania, zanim rozpocznie się poprawianie 

położenia. Pozwala to uniknąć wahnięć kabiny przy dojeździe do pozycji 

wypoziomowania. 

  Prędkość  Menu przy napędach CANopen: 
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Poprzez następujące parametry prędkość do przebycia w mm/s jest 

przypisywana do poszczególnych prędkości dźwigu 

  Syg prędk  Menu przy pozostałych napędach: 

Następujące parametry określają, które sygnały sterowania napędem są 

ustawione dla poszczególnych prędkości dźwigu 

   vN Prędkość korekty 

   V0 Prędkość dojazdu 

   V1 Prędkość pośrednia 1 (dla krótkich pięter) 

   V2 Prędkość pośrednia 2 (dla krótkich pięter) 

   V3 Prędkość znamionowa 

   VI Szybka prędkość inspekcji (kabina) 

   vIW Wolna prędkość inspekcji (kabina) 

   vP Szybka prędkość inspekcji (maszynownia) 

   vPW Wolna prędkość inspekcji (maszynownia) 

   vEw(brak zas) Prędkość ewakuacji (ewakuacja przy braku zasilania) 

   vPod Dźwigi z mechanizmem zapobiegającym opadaniu: Prędkość przy 

podnoszeniu 

   vOp Dźwigi z mechanizmem zapobiegającym opadaniu: Prędkość przy 

opuszczaniu 

   vP1 Prędkość pośrednia 1 (dla krótkich pięter) 

   vP2 Prędkość pośrednia 2 (dla krótkich pięter) 

  Dane napęd  Menu wyłącznie przy napędach CANopen: Możliwość bezpośredniego 

ustawienia parametrów napędu (z reguły falownik).  

Znaczenie poszczególnych parametrów można znaleźć w instrukcji obsługi 

danego napędu. 

  Czyt z nap  Parametry specyficzne dla napędu (patrz wyżej) są zapisane zarówno w 

napędzie, jak i sterowaniu dźwigu. Do eksploatacji dźwigu parametry napędu i 

sterowania muszą być takie same (synchroniczne). Jeśli parametry w systemie 
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sterującym dźwigu zostaną zmienione, zostaną one automatycznie przesłane 

do napędu (zsynchronizowane). Jeśli jednak parametry zostaną zmienione 

bezpośrednio na napędzie CANopen, zmiany należy następnie przenieść 

ręcznie z napędu do sterownika za pomocą tego elementu menu. 

  Przekaz do nap  Po wymianie napędu CANopen za pomocą tej funkcji można przekazać 

parametry do nowego napędu - napędu nie trzeba konfigurować ręcznie. 

Ponadto ten element menu jest wymagany, jeśli w systemie sterowania 

parametry napędu (patrz wyżej) zostały zmienione, gdy falownik nie był 

włączony („niedostępny”). 

 Poz/Imp   Wszystkie parametry zaznaczone na czerwono są mierzone automatycznie 

podczas jazdy próbnej i nie wymagają zmian 

  Drog ham/zatrz  Zmierzone drogi hamowania i zatrzymania 

    Droga hamowania v3 jazda do góry 

    Droga hamowania v3 jazda w dół 

    Droga hamowania v2 jazda do góry 

    Droga hamowania v2 jazda w dół 

    Droga hamowania v1 jazda do góry 

    Droga hamowania v1 jazda w dół 

    Droga zatrzymania jazda do góry 

    Droga zatrzymania jazda w dół 

    Droga hamowania vZ2 jazda do góry 

    Droga hamowania vZ2 jazda w dół 

    Droga hamowania vZ1 jazda do góry 

    Droga hamowania vZ1 jazda w dół 

   Min drog v3 Minimalna odległość od punktu startowego i docelowego, aby możliwy był 

start z prędkością znamionową v3 

   Min drog v2 Minimalna odległość od punktu startowego i docelowego, aby możliwy był 

start ze zredukowaną prędkością v2 
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   Min drog v1 Minimalna odległość od punktu startowego i docelowego, aby możliwy był 

start ze zredukowaną prędkością v1 

   Min drog vZ2 Minimalna odległość od punktu startowego i docelowego, aby możliwy był 

start ze zredukowaną prędkością vZ2 

   Min drog vZ1 Minimalna odległość od punktu startowego i docelowego, aby możliwy był 

start ze zredukowaną prędkością vZ1 

    Droga hamowania dla prędkości inspekcyjnej jazda do góry 

    Droga hamowania dla prędkości inspekcyjnej jazda w dół 

    Droga zatrzymania dla prędkości inspekcyjnej jazda do góry 

    Droga zatrzymania dla prędkości inspekcyjnej jazda w dół 

    Droga zatrzymania dla prędkości korekty jazda do góry 

    Droga zatrzymania dla prędkości korekty jazda w dół 

   Zatrz vPod Droga zatrzymania podczas podnoszenia (dźwigi z mechanizmem 

zapobiegającym opadaniu) 

   Zatrz vOp Droga zatrzymania podczas opuszczania (dźwigi z mechanizmem 

zapobiegającym opadaniu) 

   Insp start Pozycja do wejścia na sufit kabiny, do której dojeżdża dźwig po naciśnięciu 

przycisku „Konfiguracje specjalne” - „Insp start”. 

  Poz pietr    

  Odstp pietr  Odstęp pomiędzy dwoma piętrami 

   Pietr 1- 2  

   Pietr 2- 3  

   …  

  Wys pietr  Absolutna pozycja piętra 

   1.pietro Najniższe piętro = 0 

   2.pietro  

   …  
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  Poz SS  Zapisane punkty uruchomienia przełącznika drzwi SS 

    Punkt uruchomienia powyżej 1. piętra 

    Punkt uruchomienia poniżej 1. piętra 

    … 

    … 

   … … 

  Poz SG/SD  Zapisane punkty uruchomienia SG/SD 

    Punkt uruchomienia SG powyżej 1. piętra  

    Punkt uruchomienia SD poniżej 1. piętra 

    … 

    … 

   … … 

 Dostep szyb   Dostęp do szybu na poszczególnych piętrach 

  1.pietro  Drzwi do szybu na 1. piętrze 

  2.pietro  Drzwi do szybu na 2. piętrze 

  …  … 

 Otw drzw   Udostępnianie/Blokowanie poszczególnych dostępów i całych pięter w 

zależności od statusu systemu sterowania 

  Normal wew  Zatwierdzanie drzwi do wezwań wewnętrznych w trybie normalnym 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. piętrze 

   2.pietro " 

   … " 

  Normal zew  Zatwierdzanie drzwi do wezwań zewnętrznych w trybie normalnym 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. piętrze 
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   2.pietro " 

   … " 

  Autom wezw  Zatwierdzanie drzwi w trybie „Wezwania automatyczne” 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. piętrze 

   2.pietro " 

   … " 

  Jazd czas1 wew  Zatwierdzone drzwi dla wezwań wewnętrznych w trybie „Jazda czasowa 1” 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. piętrze 

   2.pietro " 

   … " 

  Jazd czas1 zew  Zatwierdzone drzwi dla wezwań zewnętrznych w trybie „Jazda czasowa 1” 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. piętrze 

   2.pietro " 

   … " 

  Jazd czas2 wew  Zatwierdzone drzwi dla wezwań wewnętrznych w trybie „Jazda godzinowa 2” 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. pietro 

   2.pietro " 

   … " 

  Jazd czas2 zew  Zatwierdzone drzwi dla wezwań zewnętrznych w trybie „Jazda czasowa 2” 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. piętrze 

   2.pietro " 

   … " 

  Jazd czas3 wew  Patrz wyżej; do 5 jazd czasowych 
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  ... ...  

     

     

  Jazd spec  Zatwierdzanie drzwi w trybie „Jazda specjalna” 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. piętrze 

   2.pietro " 

   … " 

  Jazd prioryt  Zatwierdzanie drzwi w trybie „Jazda priorytetowa” 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. piętrze 

   2.pietro " 

   … " 

  Jazd awaryjna  Zatwierdzanie drzwi w trybie „Jazda awaryjna” 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. pietrze 

   2.pietro " 

   … " 

  Pozar  Zatwierdzanie drzwi w przypadku pożaru 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. piętrze 

   2.pietro " 

   … " 

  Jazd pozar  Zatwierdzanie drzwi dla jazdy pożarowej 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. pietrze 

   2.pietro " 

   … " 
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  Tryb trz ziem   

   Cz oczek[s] Czas oczekiwania od ustania sygnału czujnika „Konfiguracje specjalne” - 

„Wstrząsy” do powrotu do eksploatacji standardowej 

   Max predkosc Maksymalna prędkość jazdy do następnego piętra po aktywacji czujnika 

wstrząsu lub trzęsienia ziemi 

  Transp specj  Zatwierdzanie drzwi dla transportu specjalnego 

   1.pietro Zatwierdzenie drzwi na 1. piętrze 

   2.pietro " 

   … " 

 Poz drz parkow   Jeśli ustawione jest parkowanie z otwartymi drzwiami (patrz parametry drzwi), 

w tym miejscu można ustawić ponownie dla każdego piętra, które drzwi 

powinny pozostać otwarte, gdy dźwig znajduje się na określonym piętrze. 

   1.pietro Drzwi otwarte podczas postoju na 1. piętrze 

   2.pietro Drzwi otwarte podczas postoju na 2. piętrze 

   … … 

 Param drzwi   Parametry dla maks. 3 par drzwi kabiny 

  Og par drzwi   

   Prz zam drzwi Przycisk zamykania drzwi: 

Natychmiast: Przycisk zamykania drzwi jest aktywny natychmiast po 

rozpoczęciu otwierania drzwi, tj. otwieranie drzwi może zostać przerwane 

poprzez naciśnięcie przycisku zamykania - drzwi natychmiast zaczną się 

zamykać. 

Po otwarciu: Przycisk jest aktywny dopiero po całkowitym otwarciu drzwi 

   Prz otw drz.D1 Przycisk otwarcia drzwi D1 

Wszystkie: Wszystkie drzwi dla wybranego piętra pozostają otwarte 

Ostatnie: Otwarte pozostają drzwi, które ostatnio były otwierane 

Zatwierdzenie: Otwarte zostaną wszystkie drzwi zgodnie z aktualnymi 

zatwierdzeniami (patrz funkcje otwierania drzwi) 

   Prz otw drz.D2 Przycisk otwarcia drzwi D2, patrz wyżej 
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   Prz otw drz.D3 Przycisk otwarcia drzwi D3, patrz wyżej 

   Zamk drz.D1 

 

 

Automatycznie: Sterownik automatycznie zamyka drzwi po nowym wezwaniu 

lub po zaparkowaniu. 

Przycisk: Drzwi zamykają się wyłącznie po uruchomieniu przycisku 

zamykania. 

   Zamk drz.D2 Patrz wyżej, wyłącznie dla drzwi 2 

   Zamk drz.D3 Patrz wyżej, wyłącznie dla drzwi 2 

   Przym zam drzw Ignorowanie fotokomórki, jeśli dźwig znajduje się poza strefą drzwi (tak / nie) 

   Zatw drz syg[s] Czas, po którym uruchamiany jest sygnał zwolnienia drzwi („Funkcje spec.” - 

„Zwolnienie drzwi”), jeśli drzwi są zablokowane 

   Prob zamk Liczba prób zamknięcia drzwi, jeżeli styk drzwi do szybu (OB4) nie zostanie 

zamknięty, zanim komunikat o błędzie zostanie wyświetlony i wszystkie 

wezwania zostaną skasowane 

  Drz 1 parametr  Parametr 1. drzwi kabiny 

   Typ drzwi Standardowo: Drzwi sterowane przez sygnał systemu sterowania 

CANopen: Napęd drzwi z interfejsem CANopen 

   Poz parkowania Otwarte: Dźwig parkuje z otwartymi drzwiami 

Zamknięte Dźwig parkuje z zamkniętymi drzwiami 

   Drzwi obrotowe Tak: Drzwi do szybu po stronie 1 to drzwi obrotowe 

   Fotokom[s] Czas, przez jaki drzwi pozostają otwarte po ponownym otwarciu z powodu 

zadziałania fotokomórki 

   Cz cof[s] Czas, jak długo drzwi pozostają otwarte po ponownym otwarciu z powodu 

zadziałania ogranicznika siły zamykania (styk cofania) 

   Zam przymus[s] Czas po jakim drzwi zostaną zamknięte (zamykanie przymusowe), nawet jest 

fotokomórka ciągle jest przerywana. Zamykanie następuje ze zmniejszoną 

mocą lub prędkością; dodatkowo występuje (jeśli dostępny) sygnał dźwiękowy. 

Informacja: Czas zamykania jest podawany w sekundach x dwa. Przykładowo 

po wprowadzeniu 20, zamykanie przymusowe rozpocznie się po 40s. 

Wprowadzenie wartości 0 dezaktywuje funkcję. 

   Czas otw[s] Czas otwarcia drzwi 
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Ten parametr w zależności od typu drzwi może oznaczać: 

- W przypadku drzwi z wyłącznikiem krańcowym sterownik monitoruje, czy 

drzwi są całkowicie otwarte najpóźniej po upływie tego czasu. Dlatego należy 

wprowadzić wartość na tyle dużą, aby drzwi zdążyły bezpiecznie się otworzyć. 

- W przypadku drzwi bez wyłącznika krańcowego system sterowania zakłada, 

że drzwi są całkowicie otwarte. Dlatego należy wprowadzić czas realnie 

potrzebny do całkowitego otwarcia drzwi. 

   Czas zam [s] Czas zamykania drzwi 

System sterowania kontroluje, czy po upływie tego czasu drzwi są całkowicie 

zamknięte. 

   Prob otw Liczba prób otwarcia drzwi 

Jeśli drzwi na danym piętrze nie mogą być prawidłowo otwarte, dźwig może 

przemieścić się na inne piętro za pomocą nowego wezwania. W tym miejscu 

może zostać wprowadzona maksymalna ilość powtórzeń tego działania. Jeśli 

drzwi nie zostaną otwarte podczas żadnej z prób, dźwig zostanie zablokowany. 

Wprowadzenie wartości 0 powoduje nieograniczoną liczbę prób otwarcia. 

   Prob zam Liczba prób zamknięcia drzwi 

W tym miejscu może zostać wprowadzona maksymalna ilość prób zamknięcia 

drzwi zanim nastąpi zablokowanie dźwigu. 

Wprowadzenie wartości 0 powoduje nieograniczoną liczbę prób zamknięcia.  

   Cz zm kier[ms] Czas oczekiwania pomiędzy przełączeniem kierunku ruchu drzwi 

   Opoz zam[s] Czas oczekiwania między poleceniem zamknięcia drzwi a faktycznym 

zamknięciem drzwi. 

W tym czasie pojawia się sygnał ostrzegawczy (akustyczny / optyczny). 

   Przekaznik Stan przekaźnika zamykania drzwi po całkowitym zamknięciu drzwi lub stan 

przekaźnika otwarcia po całkowitym otwarciu drzwi. 

 

- obydwa załączone Przekaźnik zamykania drzwi pozostaje pod napięciem po 

całkowitym zamknięciu drzwi; przekaźnik otwarcia drzwi pozostaje pod 

napięciem po całkowitym otwarciu drzwi 

- obydwa rozłączone Po całkowitym otwarciu lub zamknięciu przekaźnik 

otwarcia lub zamknięcia zostaje rozłączony 
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- otwarcie załączony: Przekaźnik zamykania drzwi rozłącza się po całkowitym 

zamknięciu drzwi; przekaźnik otwarcia drzwi pozostaje pod napięciem po 

całkowitym otwarciu drzwi 

- zamknięcie załączony: Przekaźnik zamykania drzwi pozostaje pod napięciem 

po całkowitym zamknięciu drzwi; przekaźnik otwarcia drzwi rozłączony po 

całkowitym otwarciu drzwi 

   Max cz zam[s] Ma znaczenie tylko wtedy, gdy parametr "Przekaźnik" jest ustawiony na "oba 

załączone" lub "zamknięcie załączony": 

Tutaj można ustawić maksymalny czas, przez jaki przekaźnik zamykania drzwi 

powinien pozostać załączony. Podczas postoju przekaźnik rozłącza się po 

upływie tego czasu. 

Jeśli wartość jest ustawiona na 0, przekaźnik zamykania drzwi pozostaje 

załączony zawsze, gdy drzwi są zamknięte. 

   Max cz otw[s] Ma znaczenie tylko wtedy, gdy parametr "Przekaźnik" jest ustawiony na "oba 

załączone" lub "otwarcie załączony": 

Tutaj można ustawić maksymalny czas, przez jaki przekaźnik otwierania drzwi 

powinien pozostać załączony. Podczas postoju przekaźnik rozłącza się po 

upływie tego czasu. 

Jeśli wartość jest ustawiona na 0, przekaźnik otwierania drzwi pozostaje 

załączony zawsze, gdy drzwi są otwarte. 

   Max FK[s] Czas po którym zostanie zgłoszony błąd, jeśli wiązka fotokomórki będzie ciągle 

przerywana. 

Wprowadzenie wartości 0 dezaktywuje funkcję. 

   Monit przedsio Reakcja drzwi z aktywnym czujnikiem monitorowania przedsionka (patrz 

również rozdział "Funkcje wejściowe") 

Wstrzymanie: Przedłużenie czasu otwarcia drzwi 

Otwieranie: Ponowne otwarcie drzwi, jeśli rozpoczęło się już zamykanie 

   Blokada wył Nigdy: Magnes blokujący pozostaje na stałe pod napięciem, gdy drzwi są 

zamknięte 

Zawsze: Magnes jest rozłączony zawsze podczas postoju 

Pomiędzy piętrami: Jeśli dźwig stoi pomiędzy piętrami (poza strefą drzwi), 

blokada jest rozłączana 
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   Blokada Z drzwiami: Magnes blokujący jest rozłączany po rozpoczęciu otwierania 

drzwi 

Po drzwiach: Magnes blokujący jest rozłączany po całkowitym otwarciu drzwi. 

   Opoz blok[ms] Czas opóźnienia pomiędzy zamknięciem drzwi obrotowych i załączeniem 

magnesu blokującego (czas drgania styków) 

   Blok wyl[ms] Czas opóźnienia pomiędzy rozłączeniem magnesu blokującego i otwarcia 

drzwi kabiny Gwarantuje to, że przed otwarciem drzwi są zablokowane. 

   Bl dod wl[ms] Blokada dodatkowa uruchamia się podczas otwierania lub zamykania drzwi 

(mechaniczne odblokowanie drzwi). Ten parametr może być użyty do 

ustawienia czasu oczekiwania między aktywacją dodatkowej blokady a 

rozpoczęciem otwierania lub zamykania drzwi. 

   Bl dod wyl[ms] Ten parametr może być użyty do ustawienia czasu oczekiwania między 

zakończeniem otwierania lub zamykania drzwi i rozłączeniem dodatkowej 

blokady. 

   Max blok[s] Maksymalny czas, w którym blokada w stanie spoczynku pozostaje  aktywna 

(tylko przy ustawieniu „Blok wyl” = zawsze lub Pomiędzy piętrami (patrz 

wyżej)) 

  Drz 2 parametr  Parametr 2. drzwi kabiny 

   … Patrz 1. drzwi kabiny 

  Drz 3 parametr  Parametr 3. drzwi kabiny 

   … Patrz 1. drzwi kabiny 

 Okresl pieter   Określenie poszczególnych pięter (do wskaźnika stanu pięter). 

To ustawienie jest istotne tylko wtedy, gdy wyświetlacz stanu jest sterowany 

bezpośrednio przez magistralę CAN. 

  1.pietro  Określenie 1. piętra (np. KG lub 0) 

  2.pietro  Określenie 2. piętra 

  …   

 Przyp wskaz   Przyporządkowanie wskaźnika stanu piętra, który jest podłączony do 

magistrali szybu, do dźwigu z grupy 
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  JSP 1.1 dzwig  Wskazuje, z którego dźwigu w danej grupie ma być wyświetlany stan piętra na 

wskaźniku stanu JSP z numerem węzła 1, wiersz 1 

  …  … 

  ESE64.8 dzwig  Przyporządkowanie JSP z numerem węzła 64, wiersz 8 

 Obow moduly   Ustawienie, które moduły JSK lub JSP są wymagane do użytkowania systemu 

sterowania 

  Obow JSK  Jeśli „Tak”, dźwig przejdzie w stan błędu ("brak modułu"), jeśli JSK1 nie 

działa lub nie jest dostępny. Możliwe są jednak przejazdy inspekcyjne (z 

kabiny i maszynowni). 

Przy ustawieniu „Bezpiecz” przejazdy inspekcyjne (z kabiny ani maszynowni) 

również są niemożliwe. 

Przy ustawieniu „Nie” dźwig przemieszcza się również bez modułu JSK1, 

wysyła tylko komunikat ostrzegawczy (na wyświetlaczu miga kontrolka 

„Konserwacja”) 

   JSK 1  

   JSK 2  

   …  

  Obow JSP  patrz wyżej 

   JSP 1.1  

   JSP 1.2  

   …  

   JSP 64.8  

 Wej/wyj GJS   Funkcje wejść i wyjść płyty głównej GJS 

  Wej GJS   

   1: Funkcje wejścia 1 GJS 

   … … 

   15: Funkcje wejścia 15 GJS 
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  Wyj GJS   

   1: Funkcje wyjścia 1 GJS 

   … … 

   8: Funkcje wyjścia 8 GJS 

 Wej/wyj JRP   Funkcje wejść i wyjść płyty JRP 

  Wej JRP   

   1: Funkcje wejścia 1 JRP 

   … … 

   28: Funkcje wejścia 28 JRP 

  Wyj JRP   

   1: Funkcje wyjścia 1 JRP 

   … … 

   16: Funkcje wyjścia 16 JRP 

 Wej/wyj JSN   Funkcje wejść i wyjść płyty napędu JSN 

  Wej JSN   

   1: Funkcje wejścia 1 JSN 

   … … 

   8: Funkcje wejścia 8 JSN 

  Wyj JSN   

   1: Funkcje wyjścia 1 JSN 

   … … 

   8: Funkcje wyjścia 8 JSN 

 Wej/wyj JSK   Funkcje wejść i wyjść modułu kasety dyspozycji JSK 
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  JSK 1    

  Wej JSK 1    

   1: Funkcje wejścia 1 JSK 1 

   … … 

   8: Funkcje wejścia 8 JSK 1 

  Wyj JSK 1   

   1: Funkcje wyjścia 1 JSK 1 

   … … 

   8: Funkcje wyjścia 8 JSK 1 

  JSK 2    

  Wej JSK 2   

   1: Funkcje wejścia 1 JSK 2 

   … … 

   8: Funkcje wejścia 8 JSK 2 

  Wyj JSK 2   

   1: Funkcje wyjścia 1 JSK 2 

   … … 

   8: Funkcje wyjścia 8 JSK 2 

  …   

  Nowy modul  W tym punkcie menu można dodać nowy moduł kasety dyspozycji JSK (maks. 

16). 

Informacja: Nowy JSK jest ostatecznie dodany dopiero po przyporządkowaniu 

funkcji do przynajmniej jednego wejścia lub wyjścia. 

   Nr wezla Numer węzła nowego JSK  
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   Dodaj JSK Dodawanie JSK z nadanym powyżej numerem 

  Usun modul  Ta pozycja menu może być użyta do usunięcia niepotrzebnego modułu kasety 

dyspozycji (wszystkie funkcje wejścia / wyjścia tej JSK są usuwane). 

   Nr wezla Numer usuwanego węzła JSK  

   Usun JSK Usuwanie JSK z nadanym powyżej numerem 

  Kopiuj modul  Kopiowanie wszystkich parametrów JSK 

   JSK zrodlo Dane JSK, z którego kopiowane będą parametry 

   JSK cel Dane JSK, na który kopiowane będą parametry 

   Kopiuj paramet Kopiowanie parametrów z JSK źródłowego do JSK  docelowego 

 Wej/wyj JSP   Funkcje wejść i wyjść modułu kasety wezwań JSP  

  JSP 1.1    

  Wej JSP 1.1   … 

   1: Funkcje wejścia 1 JSP 1 wiersz 1 

   … … 

   8: Funkcje wejścia 8 JSP 1 wiersz 1 

  Wyj JSP 1.1   

   1: Funkcje wyjścia 1 JSP 1 wiersz 1 

   … … 

   8: Funkcje wyjścia 8 JSP 1 wiersz 1 

  …   

  JSP 64.8    

  Wejscia JSP64.8   

   1: Funkcje wejścia 1 JSP 64 wiersz 8 

   … … 
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   8: Funkcje wejścia 8 JSP 64 wiersz 8 

  Wyjscia JSP64.8   

   1: Funkcje wyjścia 1 JSP 64 wiersz 8 

   … … 

   8: Funkcje wyjścia 8 JSP 64 wiersz 8 

  Nowy modul  W tym punkcie menu można dodać nowy moduł kasety wezwań JSP (maks. 

512). 

Informacja: Nowy JSP jest ostatecznie dodany dopiero po przyporządkowaniu 

funkcji do przynajmniej jednego wejścia lub wyjścia. 

   Nr wezla Numer węzła nowego JSP 

   Nr wiersza Numer wiersza nowego JSP 

   Dodaj JSP Dodawanie JSP z nadanym powyżej numerem 

  Usun modul  Ta pozycja menu może być użyta do usunięcia niepotrzebnego modułu kasety 

wezwań (wszystkie funkcje wejścia / wyjścia tej JSP są usuwane). 

   Nr wezla Numer węzła usuwanego JSP 

   Nr wiersza Numer wiersza usuwanego JSP 

   Usun JSP Usuwanie JSP z nadanym powyżej numerem 

  Kopiuj modul  Kopiowanie wszystkich parametrów JSK 

   JSP zrodlo Dane JSK, z którego kopiowane będą parametry 

   JSP cel Dane JSK, na który kopiowane będą parametry 

   Wiersz zrodl Wiersz źródłowego JSP 

   Wiersz cel Wiersz docelowego JSP 

   Kopiuj paramet Kopiowanie parametrów z JSP źródłowego do JSP docelowego 

 Param specj   Parametry dla specjalnych funkcji sterowania 

  Jazd spec  Parametry jazda specjalna 
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   Zakoncz jazd Tak: Bieżąca jazda dobiega końca zanim uruchomiony zostanie tryb 

specjalny. 

Nie: Dźwig zatrzymuje się na najbliższym piętrze i przechodzi niezwłocznie w 

tryb specjalny. 

   WW prio [s] Po dotarciu na wyznaczone piętro w trybie jazdy specjalnej dźwig zatrzymuje 

się na określony czas. Jeśli po upływie tego czasu nie zostanie aktywowany 

ponownie tryb jazdy specjalnej na kasecie dyspozycji, dźwig przechodzi do 

trybu standardowego. 

   WW jesli akt Tak: Specjalne wezwania wewnętrzne są realizowane wyłącznie, jeśli tryb 

specjalny został aktywowany przyciskiem na kasecie dyspozycji. 

Nie: Specjalne wezwania wewnętrzne można wprowadzać przy aktywnej 

funkcji „WW dowol [s]” (patrz poniżej); nie jest wymagany dodatkowy 

przełącznik aktywacyjny 

   WW dowol [s] Po dotarciu na piętro wyznaczone w zewnętrznym wezwaniu specjalnym lub 

po aktywacji jazdy specjalnej na kasecie dyspozycji możliwe jest rozpoczęcie 

jazdy specjalnej w tym okresie czasu poprzez uruchomienie trybu specjalnego 

dla wezwań wewnętrznych. Po upływie tego czasu wszystkie wezwania są 

zablokowane do momentu ponownej aktywacji wejścia jazdy specjalnej na 

kasecie dyspozycji. 

Jeśli wartość jest ustawiona na 0, można aktywować jazdy specjalne poprzez 

wezwania wewnętrzne. 

   ->Normal [s] Po zakończeniu jazdy specjalnej po upływie tego czasu dźwig powraca do 

trybu standardowego, chyba że wcześniej zostanie uruchomiona nowa jazda 

specjalna. 

   WW wyl WZ Tak: Wszystkie wezwania wewnętrzne są anulowane po dojechaniu na piętro 

wyznaczone w specjalnym wezwaniu zewnętrznym. 

Nie: Wezwania wewnętrzne są zapisywane i realizowane po zakończeniu 

przejazdów specjalnych i powrocie do trybu standardowego. 

   Blokada WZ Tak: Anulacja i blokada wszystkich wezwań zewnętrznych przy trybie 

specjalnym. 

Nie: Wszystkie wybrane i nowe wezwania zewnętrzne są zapisywane i 

realizowane po zakończeniu trybu specjalnego i powrocie do trybu 

standardowego. 
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   WW wył IV Wł: Wszystkie wezwania wewnętrzne są kasowane po włączeniu przycisku 

jazdy specjalnej w kabinie. 

Wył: Wszystkie wezwania wewnętrzne są kasowane po wyłączeniu przycisku 

jazdy specjalnej w kabinie. 

Wł+wył: Wszystkie wezwania wewnętrzne są kasowane po włączeniu lub 

wyłączeniu przycisku jazdy specjalnej w kabinie. 

Nie: Wezwania wewnętrzne nie są kasowane po włączeniu lub wyłączeniu 

przycisku jazdy specjalnej w kabinie.  

   Max WW Maksymalna liczba specjalnych wezwań wewnętrznych, które można wpisać 

jednocześnie w tym samym czasie w trybie specjalnym. 

Po wybraniu 0 liczba specjalnych wezwań wewnętrznych jest nieograniczona. 

   Stand WW wl Tak: Jeśli dźwig znajduje się w trybie specjalnym, ale nie są realizowane 

żadne jazdy specjalne przez wezwania wewnętrzne (patrz parametr powyżej), 

wybrane wezwania wewnętrzne są zapisywane jako „standardowe” i 

realizowane po powrocie dźwigu do standardowego trybu jazdy. 

Nie: Jeśli w trybie specjalnym żadne jazdy specjalne nie mogą zostać 

uruchomione przez wezwania wewnętrzne, przycisk wezwań wewnętrznych 

jest dezaktywowany. 

   Wezw bez drz Dojazd do piętra również jeśli nie ma aktualnych wezwań lub zatwierdzonych 

parametrów drzwi (tak/nie) 

   Drz park Zatw.: Podczas parkowania (po upływie czasu postoju) wszystkie zatwierdzone 

drzwi są otwierane 

Wezw.: Podczas parkowania (po upływie czasu postoju) wszystkie drzwi 

ostatniego wezwania wewnętrznego pozostają otwarte 

   Sluza drzwiowa Ustawienie „Tak” oznacza, że w trybie specjalnym na jednym piętrze nigdy nie 

otwierają się jednocześnie 2 pary drzwi. 

   Zamk drz.D1 Automatycznie: System sterowania w trybie specjalnym automatycznie 

zamyka drzwi po wybraniu nowego wezwania. 

Przycisk: Drzwi zamykają się wyłącznie po uruchomieniu przycisku 

zamykania. 

   Zamk drz.D2 Patrz wyżej, wyłącznie dla drzwi 2 

   Zamk drz.D3 Patrz wyżej, wyłącznie dla drzwi 2 
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  Jazd prioryt  Parametr dla przejazdów priorytetowych 

   … Patrz przejazdy specjalne 

  Jazd awaryjna  Parametr do wykorzystania wyłącznie w sytuacjach awaryjnych 

   … Patrz przejazdy specjalne 

   Przym zam drzw Tak: Ignorowanie fotokomórki przy zamykaniu; drzwi zamykane są ze 

zredukowaną siłą lub prędkością; dodatkowo rozlega się sygnał dźwiękowy 

(jeśli dostępny) 

Nie: „Standardowe” zamykanie drzwi 

   Pozar Parametr decydujący czy w przypadku pożaru możliwe są przejazdy awaryjne 

(tak/nie) 

   Pietra pozar Parametr decydujący, czy możliwy jest dojazd do pięter, na których 

aktywowany został czujnik pożaru (tak/nie) 

  Jazd do park  Parametr określający jazdy do parkowania 

   Tryb parkowania Stały: Dźwig wraca na ustalone piętro parkowania 

Strefy: Dźwig parkuje w wybranych strefach (głównie dla grup dźwigów)  

   Pietro parkowania Piętro parkowania dla parametru „ stały” 

   Czas parkow[s] Czas po zakończeniu ostatniego wezwania do dojazdu do piętra parkowania 

(0= Jazda do parkowania nieaktywna) 

(Informacja: od wersji 1.32y ten parametr znajduje się w menu „Czasy 

urządzenia”) 

   Strefa 1 start Najniższe piętro strefy parkowania 1 

   Strefa 1 stop Najwyższe piętro strefy parkowania 1 

Informacja: Jeśli wartość końcowa jest mniejsza niż wartość początkowa, 

wtedy parametr strefy parkowania jest dezaktywowany 

   Strefa 2 start patrz wyżej 

   Strefa 2 stop patrz wyżej 

   ....  

   Strefa 8 start patrz wyżej 
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   Strefa 8 stop patrz wyżej 

   Strefy obow Parametr określający, ile stref parkowania (zaczynając od strefy 1) należy 

wyznaczyć 

Przykład: W grupie jeden dźwig parkuje w obrębie strefy 1, a drugi dźwig w 

obrębie strefy 2. Jeśli dźwig 1 jest użytkowany a wartość strefy obowiązkowej 

jest > 0, to dźwig 2 przemieszcza się i parkuje w strefie 1. Dla wartości strefy 

obowiązkowej=0, dźwig 2 pozostaje w strefie 2. 

  Wezw gosc  Parametr dla wezwania gość (sterowanie dla gości) 

   WW dowol [s] Czas zatwierdzania wezwań wewnętrznych po skierowaniu dźwigu na piętro 

poprzez wezwanie gość (typ 1 i typ 2: patrz opis funkcji wejść) 

   WZ dowol[s] Czas zatwierdzenia wezwań zewnętrznych na wybranym piętrze po 

wprowadzeniu wezwania gość (typ 1 i typ3) 

   Zadanie goscia Czas sygnalizowania żądania gościa (dla sterowania dla gości) (patrz wyżej) 

   Dzwig pusty Tak: Przy wezwaniu gość typu 2 i typu 4 (niezwłoczna realizacja wezwania 

zewnętrznego) system sterowania blokuje wszystkie wezwania wewnętrzne, 

dokańcza jednak realizację już przyjętych wezwań. Dopiero po zrealizowaniu 

wszystkich zapisanych wezwań wewnętrznych czujnik (jeśli w zestawie) nie 

wykrywa osób w kabinie i wskazuje stan „Dźwig pusty” (patrz „Konfiguracje 

specjalne” - „Dźwig pusty”), dźwig przemieszcza się na piętro docelowe dla 

gości. 

Już zapisane i nowe wezwania zewnętrzne są zapamiętywane, ale dźwig 

rozpoczyna ich realizację dopiero po całkowitym zakończeniu wezwania gość. 

  Pietra gosc  Piętra (dostęp), na które dźwig dojeżdża wyłącznie w specjalnym trybie 

wezwań gość (również systemy dla strychu i penthouse). 

Krótki opis działania sterowania typu gość: Po wciśnięciu na panelu 

obsługowym przycisku wezwania wewnętrznego dla piętra docelowego dla 

gości przez określony czas jest wysyłany sygnał (żądanie gość). Jeśli np. 

właściciel mieszkania wciśnie przycisk zatwierdzający (Zatw WW gosc) przy 

wejściu do szybu, na panelu sterowania w kabinie miga lampka 

potwierdzająca zezwolenie. Aby wydać komendę (rozpocząć jazdę do piętra z 

ograniczonym dostępem), należy wcisnąć migający przycisk na kasecie 

dyspozycji w kabinie. Przycisk przestanie migać i pojawi się podświetlenie 
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ciągłe. Dźwig rozpocznie jazdę do piętra z ograniczonym dostępem bez 

dodatkowych przystanków. 

   Pietro 1 Dostęp do tego piętra możliwy wyłącznie poprzez wezwanie gość (patrz wyżej). 

   Pietro 2 patrz wyżej 

   ....  

  Przyw nieplnspr  Do opracowania 

   Typ wezw Typ wezwania przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych (WZ typ 1 i PW 

typ2 

Po wyzwoleniu takiego wezwania na danym piętrze, dźwig realizuje zlecenie 

zgodnie z procedurą dla wezwań zewnętrznych. Po dojechaniu na wybrane 

piętro pojawia się komunikat głosowy. Dla wezwania wewnętrznego piętro 

docelowe jest zapowiadane komunikatem głosowym. Ponadto można 

zastosować komunikaty „Drzwi się otwierają”, „Drzwi się zamykają” oraz 

aktualny kierunek jazdy. Czas postoju można odpowiednio przedłużyć (patrz 

niżej). Jeśli po ruszeniu z miejsca zostaną wybrane kolejne wezwania 

wewnętrzne, pojawią się odpowiednie komunikaty głosowe. Wezwania 

wewnętrzne zadane na kolejnych piętrach nie będą już zapowiadane. 

Komunikaty głosowe i przedłużony czas postoju są aktywne do zakończenia 

realizacji wezwań wewnętrznych wydanych w trybie dla osób 

niepełnosprawnych aż do zmiany piętra. Następnie tryb ten jest 

dezaktywowany i należy wybrać go ponownie. 

   Czas post[s] Przedłużony czas postoju przy wezwaniach dla osób niepełnosprawnych 

  Funk ladow  Funkcja specjalna przeznaczona do transportu przedmiotów: Drzwi pozostają 

otwarte do otrzymania wezwania wewnętrznego; wezwania zewnętrzne są 

zapisywane, ale chwilowo nie realizowane 

   Wejscie Określenie, którym wejściem można aktywować/dezaktywować funkcję 

ładowania: 

„Drzwi otw”: Aktywacja poprzez dłuższe przyciśnięcie przycisku drzwi 

„WW anul”: Aktywacja poprzez dłuższe przyciśnięcie przycisku „WW anul” 

„Oba”: Aktywacja poprzez przyciśnięcie obydwu przycisków 
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   Aktywacja[s] Parametr określający jak długo musi być przyciśnięty przycisk otwierania 

drzwi lub przycisk anulacji wezwania wewnętrznego, aby aktywować funkcję 

ładowania . 

   Deaktywacja [s] Czas, po którym następuje powrót do trybu standardowego. Dodatkowo muszą 

zostać spełnione następujące warunki: 

- Dźwig stoi na jednym piętrze 

- Brak aktywnego wezwania wewnętrznego 

- Czujnik obciążenia (jeśli dostępny) sygnalizuje ciężar zerowy  

- Czujnik „Kabina pusta” (jeśli dostępny) jest aktywny 

  Awar zasil   

   Min.opoz[s] Minimalny czas oczekiwania po aktywacji sygnału „Ewakuacja”, po którym 

dźwig rozpocznie jazdę ewakuacyjną, nawet jeśli po upływie tego czasu został 

uruchomiony sygnał „Start ewak”, dźwig opóźnia rozpoczęcie jazdy 

ewakuacyjnej. 

   Max.opoz[s] Najpóźniej po upływie tego czasu po aktywacji sygnału „Ewakuacja” dźwig 

rozpoczyna jazdę ewakuacyjną, nawet jeśli nie uruchomiono sygnału „Start 

ewak”. 

Dla wartości 0 dźwig czeka w każdym przypadku na aktywację sygnału „Start 

ewk” przed rozpoczęciem jazdy ewakuacyjnej. 

   Drzw zam[s] Czas, po upływie którego zamkną się drzwi po dojechaniu do piętra ewakuacji. 

Przy ustawieniu 0 drzwi pozostają otwarte 

   Max predkosc Maksymalna prędkość przy ewakuacji (v3/v2/v1) 

   Auto powrot Tak: Po wyłączeniu sygnału „Ewakuacja” dźwig przechodzi w tryb 

standardowy 

Nie: Dźwig nie przechodzi w tryb standardowy 

   Opz br zas[mm] Opóźnienie drogi dla ewakuacji za pomocą USV. W tym punkcie sterownik 

przełącza się z prędkości ewakuacji vEv (UPS) na prędkość dojazdową v0. 

Jeśli dźwig ma zatrzymywać się z prędkości vEv(USV) bez zwalniania, ta 

wartość musi być ustawiona na 0. 

Nie ma możliwości określenia tej wartości podczas kalibracji, dlatego należy 

podać ją ręcznie. 
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   Kierunek Góra+dół: Ewakuacja UPS zależy od sygnału „pół obciążenia”. Po nieudanej 

próbie startu w wybranym kierunku (awaria napędu), podejmowana jest 

kolejna próba startu w przeciwnym kierunku. 

Dół: Ewakuacja UPS odbywa się na dół. 

Napęd: Kierunek ewakuacji jest określany przez napęd (falownik) ze względu 

na aktualne warunki obciążenia 

   Typ ewak. Napęd: Ewakuacja UPS odbywa się za pomocą napędu (np. falownik) 

Hamulec: Ewakuacja UPS odbywa się poprzez otwarcie hamulca 

   Kontr cz przej[s] Kontrola czasu przejazdu przy ewakuacji z powodu braku zasilania 

  Tryb ewak  Parametr dla trybu ewakuacji zgodnie z EN81-76 

   Zamk drz Zamykanie drzwi w trybie ewakuacji: 

auto: Drzwi są zamykane automatycznie przez sterownik przed startem dźwigu 

Impuls: Drzwi zamykają się dopiero po krótkim uruchomieniu przycisku 

zamykania 

Stop: Drzwi zamykają się dopiero po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku 

zamykania drzwi. Jeśli przycisk zostanie zwolniony, drzwi się zatrzymają. 

Rewers: Drzwi zamykają się dopiero po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku 

zamykania drzwi. Jeśli przycisk zostanie zwolniony przed całkowitym 

zamknięciem, drzwi się ponownie otwierają. 

   Drzwi otw Patrz wyżej, funkcja otwierania drzwi 

   Czujnik pożaru Tak: Dźwig nie dojeżdża do pięter, na których uruchomiony został czujnik 

pożaru 

   Blokada pieter Tak: Dźwig przejeżdża przez piętra, na których uruchomiony został czujnik 

pożaru 

  Sterow pozarow  Parametry w przypadku pożaru 

   Przym zam drzw Tak: Ignorowanie fotokomórki przy zamykaniu; drzwi zamykane są ze 

zredukowaną siłą lub prędkością; dodatkowo rozlega się sygnał dźwiękowy 

(jeśli dostępny) 

Nie: „Standardowe” zamykanie drzwi 

   Otw drz aktyw Przycisk otwierania drzwi jest aktywny również w przypadku pożaru 

   Drz parkowanie Otwarte: Drzwi pozostają otwarte po dojechaniu na piętro 
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Zamknięte Po dojechaniu na piętro drzwi się otwierają i automatycznie 

zamykają 

   Tryb dyn Tak: Jeśli po dojechaniu na „bezpieczne” piętro uruchomiony zostanie 

również czujnik pożarowy dla tego piętra, dźwig przemieści się na kolejne 

bezpieczne piętro 

Nie: po dojechaniu na 1. „bezpieczne” piętro dźwig nie przemieszcza się, 

nawet jeśli uruchomiony zostanie również czujnik pożarowy dla tego piętra 

   Czuj pozar akt Nie: Czujniki pożarowe dla poszczególnych pięter są ignorowane dopóki nie 

zostanie aktywowane wejście”Pożar”. 

Tak: Oprócz wejścia „Pożar” uwzględniane są również czujniki pożarowe dla 

poszczególnych pięter.  

 

   Auto.normal Tak: Po dezaktywacji wejścia „Pożar” (i wszystkich czujników pożarowych 

przy parametrze „Czuj pozar akt”, patrz wyżej) dźwig powraca do trybu 

standardowego. 

Nie: Nawet po dezaktywacji wszystkich czujników pożarowych dźwig nie 

powraca do trybu standardowego. Do tego wymagane jest ponowne 

uruchomienie (reset systemu lub uruchomienie włącznika głównego). 

Nie+: Status jest zapisywany, czyli nawet po ponownym uruchomieniu (reset 

lub włącznik główny) dźwig nie powraca do trybu standardowego. Przy takim 

ustawieniu konieczne jest zresetowanie przyciskiem „Pozar koniec” w menu 

„Pozar” lub menu „Reset pozar”. 

   Blokada pieter Tak: Dźwig przejeżdża przez piętro, na którym uruchomiony jest czujnik 

pożarowy, aby dojechać na „bezpieczne” piętro. 

Nie: Dźwig nigdy nie przejeżdża przez piętro, dla którego uruchomiony jest 

czujnik pożarowy. 

   Ostatnia jazda Tak: Nawet jeśli zgodnie z ustawieniem „Pietra pozar” (patrz niżej) dojazd do 

piętra jest niemożliwy (np. wszystkie czujniki pożarowe są aktywne), przy tym 

ustawieniu dźwig dojeżdża do ostatniego piętra, na którym zgłoszono pożar 

(patrz niżej). 

   Ostatnie pietr Piętro, do którego dojeżdża dźwig w przypadku pożaru, jeśli (w zależności od 

ustawień) dojazd do żadnego innego piętra nie jest możliwy. 
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  Pietra pozar  Ustawienie „bezpiecznych” piętr, do których dojeżdża dźwig w przypadku 

pożaru 

   1.pietro pozar „Bezpiczne” piętro, do którego dojeżdża dźwig w pierwszej kolejności 

   2.pietro pozar Jeśli dojazd na 1. „bezpieczne” piętro jest niemożliwy (1. Pietro pozar), dźwig 

podejmuje próbę dojechania na kolejne wybrane piętro. 

   … … 

  Zbz pozar drz  Ustawienie, które drzwi mogą być otwarte i na których piętrach w przypadku 

pożaru. 

Parametr „Drz parkowanie” w menu „Parametry specjalne” - „Sterow 

pozarow” musi zostać oznaczony wartością „otwarte”  

   1.pietro Drzwi na 1. pietrze, które w przypadku pożaru mogą zostać otwarte 

   2.pietro Drzwi na 2. pietrze, które w przypadku pożaru mogą zostać otwarte 

   … … 

  Jazd pozar  Parametr jazdy pożarowej 

   Zamk drz Zamykanie drzwi w trybie pożarowym: 

auto: Drzwi są zamykane automatycznie przez sterownik przed rozpoczęciem 

jazdy pożarowej dźwigu 

Impuls: Drzwi zamykają się dopiero po krótkim uruchomieniu przycisku 

zamykania 

Stop: Drzwi zamykają się dopiero po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku 

zamykania drzwi. Jeśli przycisk zostanie zwolniony, drzwi się zatrzymają. 

Rewers: Drzwi zamykają się dopiero po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku 

zamykania drzwi. Jeśli przycisk zostanie zwolniony przed całkowitym 

zamknięciem, drzwi się ponownie otwierają. 

   Drzwi otw Otwieranie drzwi w trybie pożarowym: 

Analogicznie do zamykania drzwi; patrz wyżej 

   Przyjm przyw Zawsze: Wezwania wewnętrzne w trybie pożarowym są przyjmowane zawsze 

Drzwi zamknięte Wezwania wewnętrzne są przyjmowane dopiero po 

całkowitym zamknięciu drzwi 

   2.WW Tak: Jeśli w pamięci zapisane jest wezwanie wewnętrzne i następuje nowe 

wezwanie - stare wezwanie jest kasowane i zapisywane jest nowe wezwanie 
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Nie: Nowe wezwanie jest ignorowane; aby wprowadzić nowe wezwanie należy 

usunąć zapisane wezwanie wewnętrzne za pomocą przycisku usuwania 

(wejście specjalne „Usuwanie przyw” lub „Usuwanie WW”) 

   Drz otwart[mm] Tylko dla drzwi z systemem sterowania CANopen i dla ustawienia „Zamk drz 

= Rewers” (patrz wyżej): Po osiągnięciu tej pozycji drzwi nie są zamykane 

ponownie, jeśli podczas otwierania nie będzie trzymany przycisk otwierania 

drzwi. 

   Sluza drzwiowa Ustawienie „Tak” oznacza, że na jednym piętrze nigdy nie otwierają się 

jednocześnie 2 pary drzwi w trybie pożarowym. 

   Drz pietr poz Otwieranie i zamykanie drzwi dla „Piętra pożarowego” (Piętro główne): 

auto: System sterowania zasadniczo otwiera i zamyka drzwi automatycznie w 

trybie pożarowym, niezależnie od powyższych ustawień 

Piętro pożarowe: Na piętrze pożarowym w trybie pożarowym drzwi otwierają i 

zamykają się tak samo, jak na innych piętrach (patrz wyżej). 

   Powt wezw Tak: Jeśli dźwig znajduje się w trybie pożarowym, dźwig można przywołać na 

to piętro, ponownie naciskając przycisk wezwania pożarowego na piętrze 

pożarowym, jeśli tryb jazdy pożarowej w kabinie jest wyłączony. 

Nie: Dźwigu nie można wezwać ponownie na piętro pożarowe za pomocą 

wezwania pożarowego. 

auto: Jeśli tryb pożarowy w kabinie po zamknięciu drzwi jest wyłączony, dźwig 

automatycznie wróci na piętro pożarowe, jeśli wezwanie pożarowe nadal jest 

aktywne.  

   Czas PW[s] Wyłącznie dla ustawienia „Powt wezw = tak“: Minimalny czas, w którym 

wezwanie pożarowe jest nieaktywne, zanim możliwe będzie ponowne wezwanie 

pożarowe dźwigu na piętro pożarowe (według EN81-72 przynajmniej 5 

sekund)  

   AUTO PG Tak: Po wezwaniu pożarowym na piętro pożarowe dźwig od razu 

automatycznie przechodzi do trybu pożarowego, oznacza to możliwość 

sterowania przez komendy wewnętrzne. 

Nie: Do aktywacji trybu pożarowego należy najpierw wcisnąć dodatkowy 

przycisk „Jazda pożarowa” w kabinie. 

   Auto.normal Wskazuje, czy dźwig wraca do normalnej pracy po wyłączeniu przełącznika 

kluczykowego trybu pożarowego (jeśli po powrocie na piętro pożarowe nadal 
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aktywne jest wezwanie pożarowe). Ustawienie „Nie” wymaga ponownego 

uruchomienia (resetu). 

Ustawienie „Nie+” oznacza, że status nadal obowiązuje i nawet po ponownym 

uruchomieniu (reset) dźwig nie powraca do normalnej pracy. Przy takim 

ustawieniu konieczne jest zresetowanie przyciskiem „Tr pozar konic” w menu 

„Pozar” lub menu „Tr pozar reset”. 

  Transp specj   

   Wezwania wew Tak: Wybór następuje poprzez wezwanie wewnętrzne 

Nie: Dźwig można przywołać wyłącznie poprzez (zewnętrzne) wezwanie dla 

towarów niebezpiecznych dla danego piętra. 

   Wentylator Standard: Wentylator w kabinie podczas transportu towarów niebezpiecznych 

działa standardowo 

Zawsze: Podczas transportu towarów niebezpiecznych wentylator w kabinie 

działa w trybie ciągłym 

Nigdy: Podczas transportu towarów niebezpiecznych wentylator w kabinie jest 

wyłączony 

   Tr pozar Tak: Jazda pożarowa ma wyższy priorytet niż transport towarów 

niebezpiecznych  

   Kabina Przełącznik: Tryb transportu towarów niebezpiecznych jest włączany i 

wyłączany za pomocą przełącznika w kabinie 

Przycisk: Aktywując przycisk towarów niebezpiecznych w kabinie, 

aktywowany jest tryb ładunków niebezpiecznych, który zostaje wyłączony po 

ponownym naciśnięciu przycisku. 

Autom.: Po dotarciu do piętra docelowego po wezwaniu  przyciskiem towarów 

niebezpiecznych automatycznie rozpoczyna się tryb towarów niebezpiecznych. 

Jeśli wywołanie towarów niebezpiecznych dla bieżącego piętra zostanie 

ponownie uruchomione przy otwartych drzwiach, tryb towarów 

niebezpiecznych zostanie zakończony (Informacja: Funkcji można używać 

tylko wtedy, gdy dźwig wyposażony jest w oddzielny przycisk do otwierania / 

zamykania drzwi (patrz poniżej) 

   Auto otw drz Wskazuje, czy drzwi kabiny są automatycznie otwierane w trybie towarów 

niebezpiecznych po dojechaniu na piętro 
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   Wej drzw Tak: Dźwig jest wyposażony w oddzielne wejście do otwierania/zamykania 

drzwi 

Nie: Otwieranie/Zamykanie drzwi za pomocą przycisku transportu towarów 

niebezpiecznych 

   Kas wezw Tak: W przypadku wezwań dla towarów niebezpiecznych wszystkie wezwania 

są natychmiast blokowane i usuwane. 

Nie: Realizowane są wezwania zapisane, ale nie są przyjmowane żadne nowe 

wezwania. Dopiero następnie realizowana jest jazda z towarem 

niebezpiecznym. 

 Wezwania zewnętrzne są natychmiast kasowane. 

   -> normal [s] Wskazuje czas, po którym dźwig powraca do normalnej pracy, jeśli nastąpiło 

wezwanie dla towarów niebezpiecznych na piętro, ale następnie nie 

uruchomiono przycisku (p.w.) aktywującego tryb transportu towarów 

niebezpiecznych w kabinie. 

  Sterowanie czuwakowe  Parametr sterowania czuwakowego 

   Ster czuwakowe Ustawienie funkcji na „Tak” oznacza uruchomienie sterowania 

czuwakowego, tzn. dźwig porusza się wyłącznie przy uruchomionym czuwaku 

   Samopodtrzyman Tak: Sterowanie czuwakowe jest aktywne do dojechania do pietra docelowego, 

nawet jeśli wejście „Ster czuwak wl” zostało odłączone 

   Zatw kas wezw Tak: Wszystkie zgłoszone wezwania wewnętrzne są usuwane po aktywacji 

wejścia „Sterowanie czuwakowe” - „Zatwierdzenie:. 

   Jazd do park Tak: Dźwig również w trybie czuwakowym przemieszcza się do pozycji 

parkowania 

  Dojazd rampa  Dojazdy do wysokości rampy (np. Załadunek ciężarówek) zg. z EN81 

   Wys rampy[mm] Maksymalna wysokość rampy w mm 

  Wyl zdalne   Parametr do wyłączania zdalnego 

Wyłączanie zdalne przebiega dwustopniowo. Najpierw dźwig dojeżdża do 

piętra zaprogramowanego dla odpowiedniego wejścia „Wyłączanie zdalne”. 

Następnie dojeżdża dodatkowo na piętro wybrane w tym parametrze. 

   Pietro Piętro, do którego dojeżdża dźwig po wybraniu wyłączenia zdalnego 

   Drzwi Wybór drzwi kabiny, które pozostają otwarte po wyłączeniu zdalnym. 
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   Sw kab wył[s] Czas po którym w kabinie gaśnie światło po dojechaniu na wybrane dla 

wyłączenia piętro. Przy ustawieniu 0 oświetlenie pozostaje włączone. 

Informacja: Aż do wersji oprogramowania GJS 1.37i można było dostosować 

tylko tutaj, czy oświetlenie kabiny jest wyłączone (tak / nie) 

   Kas wezw Tak: W przypadku wyłączenia zdalnego wszystkie wezwania  są natychmiast 

blokowane i usuwane. 

Nie: Realizowane są zapisane wezwania, ale nie są przyjmowane żadne nowe 

wezwania. Dopiero później dźwig jest wyłączany. 

  Drz dzwig wyl  Wskazuje, które drzwi pozostają otwarte na danym piętrze, jeśli dźwig został 

wyłączony za pomocą funkcji specjalnej „Dźwig wyłączony” (patrz rozdział 

Funkcje wejściowe) 

   Pietro 1 Drzwi otwarte na 1. piętrze po wyłączeniu dźwigu. 

   Pietro 2 Drzwi otwarte na 2. piętrze po wyłączeniu dźwigu. 

   ... ... 

  Kurt sw bezp  Parametr dla kurtyny świetlnej bezpieczeństwa 

   Kurt swietlna Kurtyna świetlna dostępna (tak/nie) 

   Usun WW Usuwanie wszystkich wezwań wewnętrznych dla przejazdów przerwanych 

przez sygnał kurtyny świetlnej (tak/nie) 

   Reset KS WZ  Możliwość resetowania kurtyny świetlnej za pomocą wezwań zewnętrznych 

(tak / nie) 

   KS w OB Kurtyna świetlna bezpieczeństwa w obwodzie bezpieczeństwa (w przypadku 

przerwy w obwodzie bezpieczeństwa pojawia się błąd „Kurtyna świetlna”) 

  Obszar chron  Parametr kontrolny obszaru chronionego 

    Typ stycznika do zabezpieczenia obszaru chronionego od góry 

Brak: Brak stycznika 

Man.: Stycznik manualny (uruchamiany ręcznie) 

Zawsze: Stycznik jest zawsze aktywowany podczas normalnej pracy i opada 

tylko wtedy, gdy obszar chroniony jest otwarty na górze lub włączone jest 

sterowanie inspekcyjne 
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Jazda: Stycznik jest uruchamiany podczas jazdy (z wyjątkiem sytuacji, gdy 

obszar chroniony jest otwarty na górze lub podczas inspekcji) i opada podczas 

postoju 

Piętro końcowe: Stycznik jest uruchamiany podczas jazdy (z wyjątkiem 

sytuacji, gdy obszar chroniony jest otwarty na górze lub podczas inspekcji) i 

opada podczas postoju (z wyjątkiem najwyższego piętra) 

    Typ stycznika do zabezpieczenia obszaru chronionego od dołu 

Brak: Brak stycznika 

Man.: Stycznik manualny (uruchamiany ręcznie) 

Zawsze: Stycznik jest zawsze aktywowany podczas normalnej pracy i opada 

tylko wtedy, gdy obszar chroniony jest otwarty na dole lub włączone jest 

sterowanie inspekcyjne szybu 

Jazda: Stycznik jest uruchamiany podczas jazdy (z wyjątkiem sytuacji, gdy 

obszar chroniony jest otwarty na dole lub podczas inspekcji szybu ) i opada 

podczas postoju 

Piętro końcowe: Stycznik jest uruchamiany podczas jazdy (z wyjątkiem 

sytuacji, gdy obszar chroniony jest otwarty na dole lub podczas inspekcji) i 

opada podczas postoju (z wyjątkiem najniższego piętra) 

    Maksymalny czas oczekiwania na kontakt zwrotny górnego stycznika po 

włączeniu lub wyłączeniu automatycznego stycznika. Sygnał stycznika po 

upływie tego czasu oznacza błąd statusu stycznika i pojawia się komunikat 

błędu 

    patrz wyżej (dla stycznika dolnego) 

   Odbicie[ms] Czas odbicia dla wejść monitorujących styczniki 

    Przedłużona droga hamowania i zatrzymania dla jazdy inspekcyjnej (przy 

aktywnym górnym styczniku) 

   [mm] Przedłużona droga hamowania i zatrzymania dla jazdy inspekcyjnej (przy 

aktywnym dolnym styczniku) 

   Barierki ochronne Brak: Brak składanych barierek ochronnych  

Man.: barierki ochronne rozkładane ręcznie; po rozłożeniu barierki należy 

również ręcznie złożyć, aby powrócić do trybu standardowego 
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Autom.: Barierki automatyczne; przy rozłożonych barierkach dźwig przed 

powrotem do trybu standardowego zjedzie nieco poniżej najniższego piętra, 

aby barierki złożyły się automatycznie (barierki są następnie przytrzymywane 

elektrycznie) 

Mechan.: Barierki są uruchamiane mechanicznie; po dojechaniu na 

najniższe piętro barierki złożą się, przy przemieszaniu w górę samoczynnie się 

rozłożą  

    Przedłużona droga hamowania przy dojeżdżaniu do  najwyższego piętra 

dźwigu z barierkami. 

    Patrz wyżej, dla najniższego piętra 

    Pozycja powyżej strefy wypoziomowania najniższego piętra, w której barierki 

teleskopowe muszą być całkowicie rozłożone 

    Pozycja powyżej strefy wypoziomowania najniższego piętra, w której barierki 

teleskopowe muszą najpóźniej być rozłożone 

W przypadku barierek automatycznych (patrz wyżej) poniżej tej pozycji nie 

pojawia się błąd, jeśli przy wysuwaniu barierek styk barierek się nie otwiera.  

   Zbier bar[mm] Pozycja poniżej najniższego piętra do składania automatycznych barierek. 

Jeśli ustawiona jest tutaj wartość inna niż 0, dźwig przesuwa się również w dół 

do składania barierek (do ustawionej pozycji), jeśli styk barierek już się 

przełączył. 

   Ogranicznik Podczas korzystania z ogranicznika prędkości do ochrony przed upadkiem: 

Zawsze: Cewka ogranicznika prędkości nie jest aktywowana, dopóki nie 

uruchomi się monitorowanie pomieszczenia chronionego 

Jazda: Cewka ogranicznika prędkości jest aktywowana podczas jazdy dźwigu 

Jazda + SD: Cewka ogranicznika prędkości jest aktywowana podczas jazdy 

dźwigu oraz gdy kabina znajduje się w strefie drzwi 

   Ogranicz[ms] Jeśli ogranicznik prędkości jest wyposażony w kontakt zwrotny: Maksymalny 

czas oczekiwania na kontakt zwrotny po aktywacji wyjścia „Ogranicznik” 

Jeśli ogranicznik prędkości nie jest wyposażony w kontakt zwrotny: Czas 

opóźnienia po aktywacji wyjścia „Ogranicznik” 

   Ob chron OB4 Tak: Jeśli OB4 jest otwarty i dźwig znajduje się poza strefą drzwi, sterowanie 

rozpoznaje otwarty obszar chroniony. 
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Dla tej funkcji przewidziano wejście „Obszar chroniony” - „Reset ob chron” 

w sterowaniu. 

  Opadanie  Parametr mechanizmu zapobiegającego opadaniu kabiny 

   Mech zap op Wskazuje, czy dźwig jest wyposażony w mechanizm zapobiegającemu 

opadaniu kabiny 

   Poz zatrz[mm] Określa, ile mm powyżej poziomu piętra powinien  zatrzymać się dźwig przy 

dojeżdżaniu na piętro, aby zadziałał mechanizm zapobiegający opadaniu lub 

ile dźwig musi podjechać wyżej, aby możliwe było rozpoczęcie nowej jazdy. 

   Zatrz min[mm[ Minimalny odstęp powyżej piętra przy rozkładaniu/składaniu mechanizmu 

zapobiegającego opadaniu 

   Zatrz max[mm] Maksymalny odstęp powyżej piętra przy rozkładaniu/składaniu mechanizmu 

zapobiegającego opadaniu 

   Stref opad[mm] Strefa dopuszczalnego opadania dźwigu 

   Ponowne opad Określa, czy dźwig powinien obniżyć swoje położenie, nawet jeśli znajduje się 

w dopuszczalnej strefie opadania, ale wejście „Opadanie” nie jest aktywne 

   Opoz hydr[ms] W podnośnikach hydraulicznych z mechanizmem zapobiegającym opadaniu 

czas opóźnienia przed wyrównaniem ciśnienia, gdy mechanizm został 

zastosowany i nastąpiła utrata ciśnienia w tłoku hydraulicznym. 

   Pomp wyl[mm] Pozycja powyżej strefy wypoziomowania, po osiągnięciu której kończy się 

wyrównywanie ciśnienia. Standardowo dodatkowe pompowanie jest 

wyłączane zaraz po wyrównaniu ciśnienia. 

   Przekaźnik Stan przekaźników do rozkładania/składania mechanizmu zapobiegającego 

opadaniu 

Obydwa wyłączone: Przekaźniki się wyłączają, kiedy mechanizm jest 

całkowicie rozłożony/złożony. 

Rozkładanie włączone: Przekaźnik odpowiedzialny za rozkładania pozostaje 

pod napięciem, gdy mechanizm jest całkowicie wysunięty i opada dopiero, gdy 

mechanizm ma zostać złożony. 

Składania włączone: Przekaźnik odpowiedzialny za składania pozostaje pod 

napięciem, gdy mechanizm jest całkowicie wsunięty i opada dopiero, gdy 

mechanizm ma zostać rozłożony. 
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Obydwa włączone: Przekaźnik składania/rozkładania pozostają pod 

napięciem, kiedy mechanizm jest całkowicie złożony/rozłożony.  

   Przel kier[ms] Czas oczekiwania przy zmianie kierunku mechanizmu zapobiegającego 

opadaniu (składanie/rozkładanie) 

   Cz maks[s] Czas kontrolny przy składaniu lub rozkładaniu mechanizmu 

   Il prob zlo Maksymalna ilość prób złożenia mechanizmu, po której dźwig przemieszcza 

się w dół i wyłącza. 

   Il prob rozlo Maksymalna ilość prób rozłożenia mechanizmu, po której dźwig się wyłącza 

(dźwigi hydrauliczne przemieszczają się na najniższe piętro). 

   Op kom bl [ms] Opóźnienie komunikatów o błędach poprzez odbicie  wejść monitorujących 

   Opoz start [ms] Opóźnienie startu przy przemieszczaniu w górę/dół 

   Mech op pozar Wskazuje, czy mechanizm zapobiegający opadaniu ma działać również w 

trybie pożarowym. 

  Pietra mech op  Wskazuje piętra, na których znajduje się mechanizm zapobiegający opadaniu 

   1. pietro 1. Piętro wyposażone w mechanizm zapobiegający opadaniu 

   2. pietro 2. Piętro wyposażone w mechanizm zapobiegający opadaniu 

   ...  

  Kontr opoz  Parametr opóźnienia dla zredukowanej prędkości dojazdu do piętra 

końcowego 

   Prog v[mm/s] Próg prędkości, przy którym wyjście specjalne „Próg v” jest wyłączane lub 

włączone. 

   Opoz gora: Zredukowana prędkość, dla której opóźniony zostanie dojazd na piętra 

końcowe (v1 lub v2) 

    Odstęp od najwyższego piętra, od którego następuje redukcja prędkości 

    Patrz wyżej, dla najniższego piętra 

    Odległość od najwyższego piętra, przy której wejście monitorujące „Kontrola 

opóźnienia” (zwykle przełączane przez wyjście specjalne „Obszar chroniony” - 

„Próg v” - patrz wyżej) musi być włączone. 

    Patrz wyżej, dla najniższego piętra 
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 Test ham   W teście hamowania podczas postoju dźwigu szczęki hamulcowe otwierają się 

pojedynczo, a sterownik dźwigu  sprawdza, czy każdy pojedynczy hamulec 

utrzymuje podnośnik. Test jest przeprowadzany automatycznie; szczęki 

hamulcowe muszą być przełączane oddzielnie przez poszczególne przekaźniki 

GJS. 

  Interw[s]  Czas pomiędzy dwoma automatycznymi testami hamulców. 

Wartość „0” dezaktywuje test 

  Ham wl[ms]  Okres otwarcia hamulców 

  Ham wyl[ms]  Czas oczekiwania pomiędzy sprawdzaniem poszczególnych szczęk 

hamulcowych 

  Brak WW[s]  Po rozpoczęciu testu hamulców drzwi są blokowane, a wszystkie wezwania 

zewnętrzne są zapisywane, ale nie realizowane. Jeśli w ustawionej jednostce 

czasu nie pojawi się nowe wezwanie wewnętrzne lub drzwi nie zostaną otwarte 

przyciskiem otwierania, rozpoczyna się test hamulców. 

  Maks roznica[mm]  Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie kabiny podczas testów hamulców. 

Większe przemieszczenie oznacza natychmiastowe wyłączenie dźwigu. 

  Jazda czasowa  Parametr jazdy czasowej 

   Kas wezw Wł: Wszystkie wezwania są kasowane, aby rozpocząć jazdę czasową 

Wył: Wszystkie wezwania są kasowane, po zakończeniu jazdy czasowej 

Wł+wył: Wszystkie wezwania są kasowane zarówno po starcie jak i 

zakończeniu jazdy czasowej 

Nie: Zapisane wezwania nie są kasowane przy starcie/zakończeniu jazdy 

czasowej 

   JC1 start[h] Godzina rozpoczęcia jazdy czasowej 1 (tylko pełne godziny) 

   JC1 stop[h] Godzina zakończenia jazdy czasowej 1 (tylko pełne godziny) 

   Pietr park JC1 Piętro parkowania dla jazdy czasowej 1 

   Cz JC1[s] Czas od zakończenia ostatniego wezwania do dojazdu do piętra parkowania 

dla jazdy czasowej 1 

   Pietr park JC2 Piętro parkowania dla jazdy czasowej 2 

   Cz JC2[s] Czas od zakończenia ostatniego wezwania do dojazdu do piętra parkowania 

dla jazdy czasowej 2 
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  Tabela wezw  Tabele zatwierdzeń dla trybów „Konfiguracja wezw” (patrz „Param. ogólne” 

   WZ Konfig1  Piętra i dostępy dla wezwań zewnętrznych w konfiguracji wezwań 1  

   1. pietro Zatwierdzony dostęp na piętrze 1 

   2. pietro Zatwierdzony dostęp na piętrze 2 

   ...  

   WW Konfig1  Piętra i dostępy dla wezwań wewnętrznych w konfiguracji wezwań 1  

   1. pietro Zatwierdzony dostęp na piętrze 1 

   2. pietro Zatwierdzony dostęp na piętrze 2 

   ...  

   WZ Konfig2  Piętra i dostępy dla wezwań zewnętrznych w konfiguracji wezwań 2  

   1. pietro Zatwierdzony dostęp na piętrze 1 

   2. pietro Zatwierdzony dostęp na piętrze 2 

   ...  

   WW Konfig2  Piętra i dostępy dla wezwań wewnętrznych w konfiguracji wezwań 2  

   1. pietro Zatwierdzony dostęp na piętrze 1 

   2. pietro Zatwierdzony dostęp na piętrze 2 

   ...  

   WZ Konfig3  Piętra i dostępy dla wezwań zewnętrznych w konfiguracji wezwań 3  

   ...  

   ...   

     

  Blok/Zat przyw  Zatwierdzanie i blokowanie wezwań 

   Blokada Standard: Jeśli wejście blokujące wezwania jest aktywne, dotyczy to tylko 

wezwań standardowych 
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+specjalne: Jeśli wejście blokujące wezwania jest aktywne, dotyczy to wezwań 

standardowych i specjalnych 

   Zatwierdzenie Standard: Jeśli wejście zatwierdzające wezwania jest aktywne, dotyczy to tylko 

wezwań standardowych 

+specjalne: Jeśli wejście zatwierdzające wezwania jest aktywne, dotyczy to 

wezwań standardowych i specjalnych 

   Autom WW Tak: Jeśli wejście do wprowadzania wezwań jest aktywne, automatycznie 

wprowadzane jest w tym momencie wezwanie wewnętrzne dla danego piętra. 

   Autom WZ Tak: Jeśli wejście do wprowadzania wezwań jest aktywne, automatycznie 

wprowadzane jest w tym momencie wezwanie zewnętrzne dla danego piętra. 

   Kas wezw Tak: Jeśli aktywna jest blokada wezwań, zapisane wezwania wewnętrzne są 

kasowane. 

   Priorytet Blokada: Jeśli w tym samym czasie aktywne jest wejście blokujące i 

zatwierdzające wezwania, pierwszeństwo ma blokada wezwań. 

Zatwierdzenie: Jeśli w tym samym czasie aktywne jest wejście blokujące i 

zatwierdzające wezwania, pierwszeństwo ma zatwierdzenie wezwań. 

  Tr operator  Parametr trybu dźwigu z operatorem 

   Aut WW Tak: Uruchomienie wezwań zewnętrznych generuje również wezwanie 

wewnętrzne. 

Informacja: Od wersji GJS 1.36j ustawienie dostępne również w trybie 

standardowym. 

   Ponowne otw Wskazuje, czy drzwi powinny się ponownie otworzyć, jeśli przycisk zamykania 

zostanie zwolniony podczas zamykania drzwi. 

   Fotokom Wskazuje, która fotokomórka w kabinie jest aktywna(=tak), a która jest 

nieaktywna(=nie) 

   Gosc wyl[s] Jeśli tryb operatora został aktywowany przyciskiem (wejście „Tryb 

towarzyszący”), dźwig wraca do normalnego trybu po ponownym naciśnięciu 

tego przycisku lub po upływie ustawionego tutaj czasu (jeśli czas jest 

ustawiony na 0, wówczas nie następuje automatyczny powrót do 

standardowego trybu pracy) 

  Dzwig szpit  Dźwigi specjalne zaprojektowane do szpitalnych sal operacyjnych z 

mechanicznym urządzeniem dla automatycznego załadunku/ rozładunku 
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   Dzwig szpit Dźwig szpit (tak/nie) 

  Dzwig samochod  Parametr dla dźwigów samochodowych 

   Dzwig samochod W parametrze „Tak” można aktywować funkcje specjalne dla dźwigów 

samochodowych 

   Autom wezw Tak: Po wjechaniu do kabiny pojazdu (wymagane czujniki w kabinie) 

sterowanie automatycznie wyzwoli wezwanie wewnętrzne (tylko dla dźwigów 

2-piętrowych) 

   Drzwi zamknięte W tym miejscu można ustawić, czy sygnalizacja świetlna na drzwiach będzie 

wskazywać czerwony lub zielony, gdy dźwig jest zaparkowany (wszystkie drzwi 

są zamknięte, kabina jest pusta, nie ma żadnego wezwania) 

  Zatrz awar  Parametr zatrzymania awaryjnego na piętrze 

   Zatrz awar Tak: Aktywowanie trybu zatrzymania awaryjnego 

Nie: Dezaktywowanie trybu zatrzymania awaryjnego 

   Pietro Piętro, na którym zatrzymuje się dźwig podczas zatrzymania awaryjnego 

   Drzwi Drzwi otwierane podczas zatrzymania awaryjnego 

   Kierunek Do góry: Jeśli dźwig przemieszcza się do góry w przypadku zatrzymania 

awaryjnego kabina zatrzymuje się na wyznaczonym pietrze (patrz wyżej) 

Na dół: Jeśli dźwig przemieszcza się na dół w przypadku zatrzymania 

awaryjnego kabina zatrzymuje się na wyznaczonym pietrze (patrz wyżej) 

Góra+dół: Niezależnie od wybranego kierunku jazdy dźwig zatrzymuje się na 

wyznaczonym pietrze. 

 

   Zatwierdzono Jeśli dla danego kierunku zostało ustawione zatwierdzenie (ustawienia w 

górę, w dół lub w górę + w dół), dźwig zacznie się przemieszczać po 

zatrzymaniu awaryjnym, dopiero po aktywacji wejścia zatwierdzającego 

(funkcja: Konf specjalne, subfunkcja: zatrz aw zatw). 

   Zatwierdzen[s] Jeśli po zatrzymaniu awaryjnym konieczne jest zatwierdzenie do podjęcia 

dalszej jazdy (patrz wyżej), w tym parametrze można ustawić, jak długo po 

uruchomieniu przycisku zatwierdzenie pozostaje aktywne. 

   Cz oczek g[s] 
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   Cz oczek d[s] Jeśli zatwierdzenie jest wymagane (patrz wyżej): Po zatrzymaniu awaryjnym 

po upływie czasu oczekiwania wszystkie wezwania są kasowane, jeśli nie 

nastąpiło zatwierdzenie. 

Jeśli zatwierdzenie nie jest wymagane (patrz wyżej): W tym miejscu można 

wydłużyć czas oczekiwania zanim jazda będzie kontynuowana po zatrzymaniu 

awaryjnym. Po uruchomieniu przycisku zatwierdzenia czas oczekiwania jest 

dezaktywowany. 

   Dla jazd czasowych Ten parametr definiuje, czy dla jazd czasowych również ma być 

przeprowadzane zatrzymanie awaryjne (tak/nie) 

   Dla jazd specjalnych Ten parametr definiuje, czy dla przejazdów specjalnych również ma być 

przeprowadzane zatrzymanie awaryjne (tak/nie) 

  Funk auto przy  Parametr funkcji wezwania automatycznego  

   Kierunek Do góry: Jadąc do góry dźwig zatrzymuje się na każdym piętrze po kolei, a po 

dojechaniu na najwyższe piętro zjeżdża z powrotem na sam dół. 

Na dół: Jadąc na dół dźwig zatrzymuje się na każdym piętrze po kolei, a po 

dojechaniu na najniższe piętro wjeżdża z powrotem na samą górę. 

Góra+dół: Dźwig jedzie najpierw do góry, a później na dół zatrzymując się na 

każdym piętrze. 

   Wezwania wew Wskazuje, czy wezwania wewnętrzne dla funkcji wezwań automatycznych są 

dozwolone 

   Wezw zew Wskazuje, czy wezwania zewnętrzne dla funkcji wezwań automatycznych są 

dozwolone 

  Jad rozgrz ol   

   Czas [min] Czas w minutach, po upływie którego rozpoczyna się jazda rozgrzewająca olej 

   Pietro Piętro, do którego dojeżdża dźwig 

   Dzien start Okres, w którym odbywają się automatyczne przejazdy rozgrzewające olej Jeśli 

data start i stop jest identyczna, przejazdy rozgrzewające olej są nieaktywne.  
   Miesiac start 

   Dzien stop 

   Miesiac stop 
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    Przedłużona droga hamowania w mm dla przejazdów rozgrzewających olej w 

kierunku do góry 

    patrz wyżej, kierunku w dół 

  Wentylator kab   

   Wentylator Autom.: Wentylator kabinowy uruchamia się automatycznie po rozpoczęciu 

jazdy i wyłącza się z opóźnieniem po zakończeniu jazdy (patrz następny 

parametr) 

Manualnie: Wentylator kabinowy włącza się i wyłącza za pomocą przycisku. 

Dodatkowo można ustawić maksymalny czas działania (patrz następny 

parametr) 

   Czas[s] W trybie automatycznym wentylatora (patrz wyżej): Opóźnione wyłączenie 

wentylatora po zakończeniu przejazdu. 

W trybie manualnym wentylatora: Maksymalny czas działania. Jeśli zostanie 

ustawiona wartość 0, wentylator nie będzie wyłączał się automatycznie. 

  Drzwi dzialowe   

   Podczas jazdy Tak: Status drzwi działowych jest monitorowany podczas jazdy Jeśli drzwi 

działowe otworzą się podczas jazdy, dźwig zatrzymuje się na najbliższym 

piętrze i kasowane są wszystkie wezwania. Jednocześnie na liście błędów 

pojawia się odpowiedni komunikat. 

Nie: Styk drzwi działowych jest monitorowany tylko podczas postoju 

  Wyswietl stanu  Ustawienia kabinowego wyświetlacza stanu 

   Przeciazenie Wskazuje, czy wyświetlacz stanu na magistrali szybu ma sygnalizować 

przeciążenie Wyświetlacz stanu w kabinie zawsze sygnalizuje przeciążenie. 

   Zakaz pal kab Wskazuje, czy wyświetlacz w kabinie ma sygnalizować zakaz palenia 

(aktualnie wyłącznie na wyświetlaczu LCD LCI16) 

   Zak pal pietr Wskazuje, czy wyświetlacze na piętrach mają sygnalizować zakaz palenia 

(aktualnie wyłącznie na wyświetlaczu LCD LCI16) 

   Inspekcja Wskazuje, czy wyświetlacz ma sygnalizować status inspekcji. 

   Awaria Wskazuje, czy wyświetlacz ma sygnalizować awarię. 

   Blad Wskazuje, czy wyświetlacz ma sygnalizować błąd. 
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   Syg dzwiekowy Funkcja brzęczyka zintegrowanego z wyświetlaczem stanu: 

- Przeciążenie Sygnał dźwiękowy przy przeciążeniu 

- Drzwi Sygnał dźwiękowy podczas przymusowego zamykania drzwi 

(ignorowanie fotokomórki) 

- Wezwanie wewnętrzne Sygnał dźwiękowy potwierdzający przyjęcie wezwania 

wewnętrznego 

Możliwa jest kombinacja dla tych 3 funkcji 

   Odleg docel Wskazuje w jakiej odległości (w mm) przed osiągnięciem kolejnego piętra ma 

się zmienić oznaczenie na wyświetlaczu. 

Jeśli ustawione na „0”, na wyświetlaczu pojawi się nowe piętro po 

przejechaniu 2/3 drogi między piętrami. 

  Gong   

   Odleg docel Wskazuje w jakiej odległości (w mm) przed osiągnięciem kolejnego piętra 

pojawi się dźwiękowy sygnał gongu. 

Jeśli ustawiono „0”, sygnał gongu pojawi się przy otwieraniu drzwi. 

   Typ Dojeżdżanie: Sygnał gongu rozlegnie się przy dojeżdżaniu na piętro. 

Otwieranie drzwi: Sygnał gongu rozlegnie się przy otwieraniu drzwi, nawet 

jeśli dźwig znajdował się na piętrze, z którego nadano wezwanie. 

   WZ bez drzwi Wskazuje, czy gong powinien również zabrzmieć, gdy dźwig po wezwaniu 

zewnętrznym dojeżdża na piętro, na którym nie otwierają się drzwi (tzn. 

kabina się nie zatrzymuje i przejeżdża dalej) 

   Zmiana WZ Wskazuje, czy gong powinien również zabrzmieć przy sterowaniu 2 guzikami, 

gdy nie ma wezwania wewnętrznego w wybranym kierunku i realizowane jest 

kolejne wezwanie zewnętrzne. 

   Czas[s] Czas trwania impulsu sygnału gongu. 

Jeśli ustawiono „0”, sygnał gongu jest włączony tak długo, jak dźwig stoi na 

danym piętrze.  

  Komunikat glos  Parametr dla komunikatów głosowych 

   Kom gl[ms] Czas trwania impulsu sygnału komunikatu głosowego 

   Opoznienie[ms] Opóźnienie pomiędzy wyzwoleniem sygnału piętra dla komunikatu głosowego 

i wyzwoleniem sygnału zatwierdzającego. 
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   Odleg docel Odległość przed piętrem docelowym, po osiągnięciu której pojawia się 

komunikat głosowy o kolejnym piętrze.  

  Naduzyci przyw  Parametr do zapobiegania nieprawidłowym wezwaniom 

   Kasowanie WW Nie: Użytkownik nie może skasować wybranego wezwania wewnętrznego 

Raz: Ponowne użycie tego samego przycisku kasuje wybrane wezwanie 

wewnętrzne. 

Dwa: Szybkie podwójne naciśnięcie tego samego przycisku kasuje wybrane 

wezwanie wewnętrzne. 

Priorytet: Szybkie podwójne naciśnięcie oznacza wezwanie priorytetowe lub 

zmienia już przyjęte wezwanie wewnętrzne w wezwanie priorytetowe 

   Kas kierunku Nie: Mimo dwóch osobnych wezwań zewnętrznych z przeciwnych kierunków 

przy dojeżdżaniu dźwigu na wybrane piętro wezwania zewnętrzne są 

kasowane. 

Tak: Sterowanie dwoma przyciskami, tzn. kasowanie tylko wezwania 

zewnętrznego w kierunku dalszej jazdy. 

   Max WW Parametr ograniczający maksymalną liczbę wezwań wewnętrznych, które są 

jednocześnie zapamiętywane. Po osiągnięciu liczby maksymalnej kolejne 

wezwania są ignorowane. 

Ustawienia tego parametru powinno odpowiadać maksymalnej dopuszczalnej 

liczbie osób w kabinie w celu zapobiegania niewłaściwych wezwań. 

Wprowadzenie wartości „0” oznacza, że liczba wezwań wewnętrznych jest 

nieograniczona. 

   Kas WW max=1 Jeśli wprowadzono ograniczenie liczby wezwań wewnętrznych do 1 (patrz 

wyżej), w tym parametrze można ustawić, co stanie się po wybraniu kolejnego 

wezwania: 

Tak: Wybrane wezwanie jest kasowane i zastępowane nowym wezwaniem 

Nie: Nowe wezwanie jest ignorowane, jeśli w pamięci zapisano już wezwanie 

wewnętrzne  

   Max WW pusta Maksymalna liczba wezwań wewnętrznych przy pustej kabinie. Dla tej funkcji 

wymagany jest odpowiedni czujnik pomiaru obciążenia. 

Wprowadzenie wartości „0” oznacza, że liczba wezwań wewnętrznych przy 

pustej kabinie jest nieograniczona. 
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   WW bez FK Dopuszczalna liczba przejazdów, podczas których nie przerwano fotokomórki 

po zatrzymaniu na piętrze (nikt nie wsiadł i nie wysiadł), co powoduje 

skasowane wszystkich kolejnych wezwań wewnętrznych. 

   WW przeci kier Wyłącznie dla sterowania dwoma przyciskami: 

Tak: Jeśli podczas przejazdu dźwig otrzymał wezwanie zewnętrzne w 

przeciwnym kierunku, jest ono kasowane po otrzymaniu nowego wezwania 

wewnętrznego w tym kierunku (czyli osoba, która wykonała wezwanie 

wewnętrzne i tak wsiadła do kabiny) 

Nie: Standardowo dla obsługi dwoma przyciskami - kasowane jest wyłącznie 

wezwanie zewnętrzne w kierunku już wykonywanego przejazdu. 

   Kas wezw g/d Tak: Po dojechaniu do najniższego lub najwyższego piętra dźwig zmienia 

kierunek jazdy i wszystkie wezwania są kasowane. 

   Kas wezw pk Tak: Wszystkie wezwania wewnętrzne w przeciwnym niż aktualny kierunku są 

kasowane lub ignorowane. 

   WW bez drzwi Wskazuje, czy dźwig ma dojechać do pięter wybranych przez wezwanie 

wewnętrzne, jeśli nie skonfigurowano żadnych drzwi dla tego wezwania 

(dźwig dojeżdża do piętra, ale nie otwierają się drzwi). 

   Wezw bez drz Wskazuje, czy dźwig ma dojechać do pięter wybranych przez wezwanie 

zewnętrzne, jeśli nie skonfigurowano żadnych drzwi dla tego wezwania (dźwig 

dojeżdża do piętra, ale nie otwierają się drzwi). 

   WZ naduz[s] Eliminacja nadużyć dzięki dwuprzyciskowemu sterowaniu. Po uruchomieniu 

jednego z dwóch możliwych wezwań zewnętrznych, wezwanie w przeciwnym 

kierunku jest nieaktywne do zakończenia realizacji pierwszego wezwania . 

 Zdal trans dan   Parametr do zdalnej transmisji danych 

  Modul wtyk   Parametr modułów wtykowych (modem, ethernet,...) 

  Ustawienia   

   Modul Moduł do GJS: Modem analogowy lub moduł ethernet 

   Opoz wyb[s] Czas oczekiwania pomiędzy 2 próbami wyboru 

   Proba wyboru Liczba prób wyboru 

   Przyjm wezw Liczba dzwonków do przyjęcia wezwania  
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   Timeout[s] Czas, po upływie którego system sterowania zakończy połączenie, jeśli nie 

zostaną przyjęte telegramy 

   Dl telegramu Maksymalna długość jednego telegramu 

  Modul modemu  Parametr modułu modemu 

   Syg wybierania Sygnał wybierania aktywny tak/nie (patrz komenda ATX) 

   Wykr syg zajet Wykrywanie sygnału zajętości aktywne tak/nie (patrz komenda ATX) 

   Nr kierunkowy Oznaczenie numeru kierunkowego (podczas pracy w centrali telefonicznej) 

   Dod pol inicj W tym miejscu można wprowadzić wszelkie wymagane dodatkowe polecenia 

inicjujące (komendy AT). 

  Modul ethernet   

   IP Adresy IP modułów ethernetowych 

   Port lokalny Lokalny port modułu ethernetowego 

   DNS Domain Name Servers (adres IP). Wymagane, jeśli adres docelowy (PC) jest 

domeną zamiast adresu IP 

   Gateway Ustawienia adresu Gateway (adres IP). Wymagane, jeśli adres docelowy (PC) 

można uzyskać tylko przez router. 

   Podsiec Definicja maski podsieci (obszar adresowy sieci lokalnej) 

   Czas blok[ms] Czas, przez który moduł Ethernet czeka na przesłanie wiadomości przez sieć. 

   Wielkosc bloku Maksymalna wielkość bloku Po przekroczeniu tej wartości wiadomość jest 

natychmiast wysyłana (bez czasu oczekiwania) 

   Dod pol inicj W tym miejscu można wprowadzić wszelkie wymagane dodatkowe polecenia 

inicjujące (komendy AT). 

  Alarm SMS  W przypadku wystąpienia błędu możliwe jest przesłanie wiadomości SMS na 

maksymalnie 3 nr telefoniczne 

   SMS nr1  1. Numer SMS 

   Wyslij SMS Aktywacja 1. numeru SMS 

   Operator Numer operatora SMS 
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   Nr Numer telefonu 

   Tekst Dodatkowy sms tekstowy (oprócz numer dźwigu i treści błędu) 

   SMS nr2  2. Numer SMS 

   ... patrz wyżej 

   SMS nr3  3. Numer SMS 

   ... patrz wyżej 

  Alarm faks  W przypadku wystąpienia błędu możliwe jest przesłanie wiadomości na 

maksymalnie 2 numery faks 

   Faks nr1  1. Nr faks 

   Wyslij faks Aktywacja 1. Nr faks 

   Nr Numer telefonu 

   Tekst Dodatkowy tekst (oprócz numer dźwigu i treści błędu) 

   Faks nr2  2. Nr faks 

   ... patrz wyżej 

  Alarm PC  W przypadku błędu można wysłać komunikat o błędzie do 2 różnych 

komputerów (komputer musi uruchomić oprogramowanie EDI) 

   PC nr 1  1. Nr PC 

   Wyslij wiadomosc Aktywacja 1. Wiadomości PC 

   Nr Numer telefonu 

   Tekst Dodatkowy tekst alarmowy (oprócz numeru dźwigu i treści błędu) 

   PC nr 2  2. Nr PC 

   ... patrz wyżej 

  Pol D-Sub   Parametry połączenia D-Sub (RS232) 

   ... Patrz wyżej (moduły wtykane) 
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 Tr oszcz ener   Parametry trybów oszczędzania energii 

  Wyl naped[s]  Jeśli dźwig przez określony czas stoi na jednym piętrze bez kolejnych wezwań, 

można wówczas przełączyć napęd w tryb gotowości za pomocą specjalnego 

wyjścia „wyłączenie napędu” (elektronika napędu, np. falowniki, musi być 

wyposażona w odpowiednie wejścia trybu gotowości). 

W trybie gotowości system sterowania ignoruje sygnały błędów napędu. 

Jeśli parametr ma wartość 0, funkcja ta nie jest aktywna. 

  Opoz naped[s]  Maksymalny czas oczekiwania po powrocie napędu ze stanu gotowości. 

Najpóźniej po upływie tego czasu sygnały napędu muszą informować o pełnej 

gotowości do pracy. 

  Drzw wyl[s]  Jeśli przez wyznaczony czas dźwig stoi z zamkniętymi drzwiami na jednym 

piętrze, drzwi mogą zostać wyłączone poprzez wyjście specjalne „Drzwi stan 

gotowości”. 

  Drzw opoz[s]  Po ponownym włączeniu drzwi (patrz wyżej, np. nowe polecenia otwarcia lub 

nowe wezwanie), sterownik czeka przez określony czas, aż sterowanie 

drzwiami będzie gotowe do ponownego użycia.  

  Wyswiet kab[s]  Czas, po upływie którego wyłączony zostanie wyświetlacz kabinowy, gdy dźwig 

nie jest używany (tylko dla wyświetlaczy z magistralą CAN) 

  Wyswiet zew[s]  Czas, po upływie którego wyłączony zostanie wyświetlacz zewnętrzny, gdy 

dźwig nie jest używany (tylko dla wyświetlaczy z magistralą CAN) 

  Swiatla wyl[s]  Czas, po upływie którego wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, gdy dźwig 

samochodowy nie jest używany  

 Czestotli kons   Ustawienia kontroli częstotliwości okresów konserwacyjnych 

  Czestotliwosc  Jeśli system sterowania ma monitorować okresy konserwacji, można ustawić 

w tym parametrze po ilu przejazdach należy przeprowadzić niezbędne 

czynności konserwacyjne. 

Wartość 0 oznacza, że funkcja monitorowania okresów konserwacji nie jest 

aktywna. 

Jeśli funkcja monitorowania jest aktywna, to po każdej przeprowadzonej 

konserwacji należy wyzerować licznik konserwacji w menu „Statystyki” -> 

„Licznik konserwacji”. 

  Czynnosc  Możliwe czynności po upłynięciu okresu konserwacji: 
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„Wezwanie wyłączone”: wszystkie wezwania są blokowane 

„WW wyłączone”: wezwania zewnętrzne są przyjmowane, ale wezwania 

wewnętrzne są zablokowane 

„Wyświetlacz”: Na wyświetlaczu pojawi się komunikat awarii, poza tym dźwig 

funkcjonuje normalnie. 

  Ostrzeżenie  Wskazanie, ile przejazdów przed upłynięciem ważności okresu konserwacji na 

wyświetlaczu ma pojawić się komunikat ostrzegawczy. 

  Kontr pasow  Kontrola pasów: Maksymalna liczba przejazdów ze zmianą kierunku, zanim 

dźwig zostanie wyłączony. Na wyświetlaczu GJS pojawi się komunikat 

„Pasy!”. 

Po wymianie pasów należy wyzerować licznik pasów w menu „Statystyki”. 

  Ostrz pasy  Liczba przejazdów ze zmianą kierunku przed osiągnięciem limitu przejazdów 

dla pasów (patrz wyżej) - na wyświetlaczu GJS pojawi się komunikat „Pasy!”. 

 Sterow grupa   Parametry dla grup dźwigów 

  Max cz zam d[s]  Jeśli dźwig nie może zamknąć drzwi w tym czasie (np. uszkodzenie 

fotokomórki), komunikat zostanie przekazany do wszystkich dźwigów jednej 

grupy. 

Dzięki temu inny dźwig zrealizuje wezwanie, które konkretnie urządzenie 

zależy jednak od wielu innych czynników (np. odległości danego dźwigu od 

piętra wezwania itp.). 

  Pr zam drzwi  Jeśli drzwi kabiny są otwierane częściej niż wyznaczona liczba prób (np. 

powtarzające się przerwanie fotokomórki lub naciśnięcie przycisku otwierania 

drzwi), wezwania zewnętrzne są realizowane przez inne dźwigi w grupie. 

Zapobiega to zablokowaniu całej grupy przez jeden dźwig. 

Wartość 0 oznacza, że funkcja nie jest aktywna. 

  Blokad drz[s]  Analogicznie jak przy liczbie prób, w tym parametrze po upływie 

wyznaczonego czasu drzwi nie mogą zostać zamknięte (np. ciągłe 

przytrzymanie przycisku otwierania drzwi lub przerwanie fotokomórki). 

Wartość 0 oznacza, że funkcja nie jest aktywna. 

  Eksp g wl[h]  Godzina rozpoczęcia trybu ekspresowego do góry (możliwe są tylko pełne 

godziny) 

Informacja: Jeśli ustawiono taką samą godzinę początkową i końcową, tryb 

ekspresowy do góry nie jest aktywny. 
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  Eksp g wyl[h]  Godzina zakończenia trybu ekspresowego do góry 

  Eksp d wl[h]  Godzina rozpoczęcia trybu ekspresowego na dół 

Informacja: Jeśli ustawiono taką samą godzinę początkową i końcową, tryb 

ekspresowy na dół nie jest aktywny. 

  Eksp d wyl[h]  Godzina zakończenia trybu ekspresowego na dół 

  G pietr park  Piętro parkowania podczas trybu ekspresowego do góry 

  D pietr park  Piętro parkowania podczas trybu ekspresowego na dół 

  Gr.dzwig1  Wskazuje, które dźwigi tworzą grupę z dźwigiem 1 

Poprzez ten parametr można podzielić grupę tymczasowo na mniejsze sekcje. 

  Gr.dzwig2  Patrz wyżej; dla dźwigu 2 

  ...   

  Gr.ZMC1  Wskazuje, dla których dźwigów grupy są ważne wezwania zewnętrzne, które są 

podłączone do modułów JSP w wierszu 1 (za łącznikiem magistrali ZMC1). 

Poprzez ten parametr można podzielić grupę tymczasowo na mniejsze sekcje. 

  Gr.ZMC2  Patrz wyżej; dla wezwań zewnętrznych w wierszu 2 

  ...   

 Pomiar obciazenia   Parametr pomiaru obciążenia 

  Typ  Typ pomiaru obciążenia: 

Wej. cyfr.: Do pomiaru obciążenia służą dowolnie parametryzowane wejścia 

sterujące (wymagany system pomiaru obciążenia z wyjściami cyfrowymi) 

Wej. analog.: Wykorzystanie analogowego czujnika obciążenia podłączonego 

do wejścia pomiaru obciążenia JRP 

CANopen: Pomiar obciążenia za pomocą interfejsu CANopen 

  Pomiar:  Drzwi otwarte: Pomiar obciążenia w trybie standardowym przy otwartych 

drzwiach kabiny 

Zawsze: Obciążenie jest mierzone zawsze, również przy zamkniętych drzwiach 

i w trybach specjalnych, np. inspekcji 

  Obciaz zer[kg]  Poniżej tej wartości rozpoznawane jest obciążenie zerowe (pusta kabina). 

Wartość 0 oznacza, że funkcja nie jest aktywna. 
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  Obciaz pol[kg]  Przy tej wartości rozpoznawane jest obciążenie połowiczne (waga kabiny 

równa przeciwwadze). 

Wartość 0 oznacza, że funkcja nie jest aktywna. 

  Obciaz pel[kg]  Powyżej tej wartości rozpoznawane jest obciążenie pełne (pełna kabina). 

Wartość 0 oznacza, że funkcja nie jest aktywna. 

  Przeciazen[kg]  Powyżej tej wartości rozpoznawane jest przeciążenie. 

Wartość 0 oznacza, że funkcja nie jest aktywna. 

 Czujnik temperatury   Weryfikacja czujnika temperatury na GJS (tylko od wersji sprzętowej GJS 

1.5) 

  Temp min  Sprawdzanie temperatury minimalnej aktywne tak/nie 

  Min.temp[°C]  Minimalna temperatura płyty w °C 

  Temp max  Sprawdzanie temperatury maksymalnej aktywne tak/nie 

  Max.temp[°C]  Maksymalna temperatura płyty w °C 

  Chlodzenie[°C]  Temperatura, przy której włączane jest chłodzenie (chłodzenie wyjścia spec., 

np. wentylator szafy sterowniczej). 

 Param wew   Wszystkie wartości oznaczone kolorem czerwonym to parametry wewnętrzne 

systemu i powinny być zmieniane tylko w wyjątkowych przypadkach i jeśli 

dostępna jest odpowiednia wiedza. 

  Obciaz 0%  Analogowa wartość czujnika obciążenia przy pustej kabinie 

  Obciaz 100%  Analogowa wartość czujnika obciążenia przy pełnej kabinie (obciążenie 

znamionowe). 

  Poz start  Wewnętrzna pozycja startowa dla licznika pozycji 

  Kier licz  Kierunek licznika wskaźnika pozycji 

  Strefa drz>SS  Symulacja przełącznika strefy drzwi przez sterowanie (odległość między 

symulowanym sygnałem SG lub SD a punktem przełączania SS) 

  Min strefa drz  Ustawienia dla bardzo małych odstępów między piętrami (< ok. 300mm): Jeśli 

odległość pomiędzy piętrami jest mniejsza niż ustawiona wartość, wówczas 

dwa piętra mają wspólną strefę drzwi; to znaczy strefa drzwi nie jest 

wyłączona między dwoma piętrami (dotyczy to zarówno „prawdziwych” 

przełączników jak i symulacji przełączników przez system lub podwójny EA) 
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  Enkoder akumu  Wskazuje, czy enkoder inkrementalny do pozycjonowania jest buforowany 

przez napięcie akumulatora. Przy ustawieniu „Nie” po eksploatacji w trybie 

akumulatorowym (brak zasilania sieciowego) przeprowadzana jest kalibracja 

(przejazd do przełącznika resetującego SDK). Przy ustawieniu „Tak” 

zakładamy, że enkoder mimo awarii zasilania funkcjonował prawidłowo i nie 

jest potrzebny przejazd kalibracyjny. 

  EA1-2 [mm]  Zastosowanie podwójnego EA do pozycjonowania: Odstęp pomiędzy 

urządzeniami pomiarowymi i różnica mierzonej pozycji 

  Tryb poz[mm]  Tylko dla falownika z CANopen w trybie pozycji: Odstęp od punktu 

hamowania wymaganego przy dojeździe do piętra, kiedy można jeszcze 

zmienić piętro docelowe. 

  Ign par falow  Tylko dla falownika z CANopen: Standardowo parametry falownika są 

zapisywane w sterowniku i porównywane z falownikiem po włączeniu. Ten 

parametr dezaktywuje automatyczne porównanie. 

  Ini pom obciaz  Wskazuje, czy pomiar obciążenia ma być inicjowany przez sterowanie poprzez 

CANopen. 

Wytłumaczenie: Podczas pomiaru obciążenia firmy Henning pojawił się 

problem ze starszymi urządzeniami, które uległo awarii podczas inicjalizacji 

(transfer SDO). Dlatego w tym parametrze istnieje możliwość wyłączenia 

inicjalizacji. 

    Zmierzona histereza przełącznika strefy drzwi SS przy wyłączaniu  

    Zmierzona histereza przełącznika strefy drzwi SS przy włączaniu 

  Max poslizg  Dla dźwigów wymagających monitorowania poślizgu przez drugi, niezależny 

system pomiaru położenia (na przykład w dźwigach z napędem pasowym 

między silnikiem a krążkiem napędowym): Maksymalna dopuszczalna różnica 

między dwoma niezależnymi systemami pomiaru położenia podczas jazdy 

  Poslizg/m  Rozdzielczość 2 niezależnego systemu pozycjonowania (impulsy na m 

przejechanej drogi) 

  Max roznica SS  Dla dźwigów z pomiarem ścieżki za pomocą enkoderów inkrementalnych: 

Maksymalna różnica procesu przełączania przełącznika strefy drzwi SS 

między aktualnie mierzoną pozycją a pozycją zmierzoną podczas jazdy 

próbnej. Jeśli nie przekroczono wartości maksymalnej odchylenia, następuje 
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korekcja aktualnie mierzonej pozycji (wyrównanie ewentualnego 

mechanicznego poślizgu systemu pomiarowego). Jeśli wartość odchylenia 

przekroczy limit, dźwig się wyłącza (system pozycjonowania jest 

prawdopodobnie uszkodzony) 

  OB4-drz otw  Specjalne ustawienie dla dźwigów z elektrycznie sterowanymi drzwiami do 

szybu: Podczas mechanicznego odryglowania drzwi do szybu (OB4 

przerwany) drzwi na odpowiednim piętrze są otwierane przez sterownik.  

  OB popraw[ms]  Czas oczekiwania na obwód bezpieczeństwa (przez wyłącznik bezpieczeństwa i 

KH13) podczas korekty przy otwartych drzwiach 

  Test ham[ms]  Czas opóźnienia podczas testu hamulca (kontrola techniczna) między 

wyłączeniem hamulca (drugi hamulec pozostaje otwarty) i wyłączeniem 

napędu. 

W przypadku silników synchronicznych może się zdarzyć, że podczas 

jednoczesnego odłączenia hamulca i napędu uruchomi się chwytak, ponieważ 

hamulec działa z opóźnieniem. 

  Test rygla[mm]  Podczas testu rygla (wymagany głównie w Austrii) dźwig się zatrzymuje 

podczas wezwania wewnętrznego na podanej w tym parametrze pozycji 

powyżej wyjścia na piętrz i otwiera drzwi, co umożliwia sprawdzenie rygla 

drzwi szybu z wnętrza kabiny. 

Informacja: Aktywacja testu rygla następuje poprzez wejście specjalne „Test 

rygla”. 

  Insp stop  Przy ustawieniu „Tak” dźwig zatrzymuje się przy jeździe inspekcyjnej i 

montażowej w dół po uruchomieniu przełącznika drzwi SS i dolnego 

przełącznika przedkrańcowego DPP. 

Dla jazdy do góry dźwig zatrzymuje się podczas jazdy inspekcyjnej (z kabiny) i 

montażowej po uruchomieniu górnego przełącznika przedkrańcowego; 

podczas jazdy inspekcyjnej (z maszynowni) dźwig zatrzymuje się po 

uruchomieniu przełącznika drzwi SS i górnego przełącznika przedkrańcowego 

GPP. 

Ta funkcja jest również aktywna przed kalibracją dźwigu („Konfig 

zakoncz”=nie)  

  Max VI[mm/s]  Maksymalna prędkość inspekcji na przystankach końcowych (patrz również 

następne dwa parametry). 
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Zgodnie z EN81-20: Maks. 300 mm/s 

    Odległość od najwyższego piętra, po osiągnięciu której prędkość inspekcji nie 

może przekroczyć ustawionej (w poprzednim parametrze) wartości.  

    Patrz wyżej; dla najniższego piętra 

  Aku[s]  Odstęp czasowy pomiędzy dwoma testami akumulatorów 

  Aku[mV]  Jeśli napięcie akumulatora znajduje się poniżej tej wartości, akumulator 

oznaczany jest jako uszkodzony. 

  Czas letni  Tak: Automatycznie przełączanie zegara na czas letni lub zimowy 

  Check  Parametr testowy umożliwiający sprawdzenie aktualnego zestawu parametrów 

  Sum  Wewnętrzna suma kontrolna do sprawdzenia całego zestawu parametrów (test 

EEPROM) 

  Bledy CAN  Wartość=0: Błędy magistrali CAN, które nie prowadzą do nieprawidłowego 

działania (np. krótkotrwałe usterki powodujące automatyczne powtarzanie 

błędnych telegramów = błąd pasywny CAN) nie są zapisywane w pamięci 

błędów sterownika. 

Wartość=1: Te błędy CAN są przechowywane w liczniku błędów sterownika, 

ale nie w stosie błędów. 

Wartość=2: Te błędy CAN są przechowywane w liczniku błędów sterownika 

oraz w stosie błędów. 

  Blad JSP  Tak: Wszystkie usterki JSP (także awarie CAN, restart itp.) są przechowywane 

oddzielnie w pamięci błędów. Przy przełączaniu na sterowniki z wieloma 

modułami JSP może się więc zdarzyć, że duża liczba błędów zostanie zapisana 

w stosie błędów, a rzeczywiste przyczyny błędu zostaną nadpisane. 

Nie: „Błędy grup” dla modułów JSP są przechowywane w stosie błędów 

(oddzielnie według wiersza, wszystkie JSP z numerem węzła > 32 są określane 

jako „lokalne JSP” - lub ew. dołączone do GJS) 

  Can1 [kBaud]  Aktualna prędkość transmisji magistrali CAN 1 (magistrala sterująca). 

Standardowo 125 kBaud 

  Can2 [kBaud]  Aktualna prędkość transmisji magistrali CAN 2 (magistrala wału). 

Standardowo 125 kBaud 
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 Synchron grup   W jednej grupie dźwigów parametry węzłów piętra GJS muszą być 

przechowywane we wszystkich płytach sterujących GJS tej grupy, aby w 

przypadku awarii / wyłączenia dźwigu kolejny dźwig mógł przejąć inicjalizację 

węzłów piętra. 

Za pomocą „Synchronizacji grupy” parametry węzłów pięter są przesyłane z 

bieżącego sterownika do wszystkich innych płyt GJS w grupie. 

Synchronizacja grupy musi być przeprowadzona przez płytę GJS, która ma 

aktualne parametry węzłów pięter JSP. 

 Kopia zapasowa    

  Ladowanie kopii  Wcześniejsza kopia zapasowa jest ładowana z kopii zapasowej EEPROM do 

parametru EEPROM. 

Ponowne ładowanie kopii zapasowej jest szczególnie przydatne w przypadku 

poważnych zmian w bieżącym zestawie parametrów (przez pomyłkę), które 

można następnie cofnąć. 

Uwaga! Ponowne ładowanie kopii zapasowej należy przeprowadzać wyłącznie 

po utworzeniu kopii zapasowej. 

  Utworz kop zap  Utwórz kopię zapasową bieżącego zestawu parametrów w zapasowej 

EEPROM. 

Kopię zapasową należy zrobić bezwzględnie po uruchomieniu urządzenia! 

 Przyjm param   Jeśli parametry mają być przesyłane do sterownika za pomocą EDI (modem 

lub Ethernet), ze względów bezpieczeństwa konieczne jest uruchomienie tej 

pozycji menu na sterowniku. Tylko w ten sposób sterownik jest gotowy do 

odbioru danych. 

Informacja: Ten punkt menu nie jest dostępny z poziomu zdalnej transmisji 

danych w funkcji terminala ręcznego. Dlatego potrzebna jest pomoc drugiej 

osoby na miejscu. 

 Ustawienia podstawowe   Informacje dla użytkownika na temat ustawień i parametrów podstawowych 

dźwigu specjalnego. 

Aby otworzyć ustawienia podstawowe niezbędne jest wprowadzenie hasła 

(ochrona przed niewłaściwym użyciem) 

Pamiec bledow     
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 Stos bledow   Wykaz wszystkich wpisów stosu błędów (ostatnie 100 błędów ze znacznikiem 

czasu) 

Informacja: Po naciśnięciu ENTER wyświetlone zostaną szczegółowe 

informacje o błędzie, na który wskazuje kursor (patrz rozdział „Stos błędów”). 

 Licznik bledow   Wykaz wszystkich wpisów licznika błędów (częstotliwość poszczególnych 

błędów) 

 Reset stos   Reset stosu 

 Reset licznik   Reset licznika 

Test sprzętowy    Test działania poszczególnych modułów sterownika. 

Wielkie litery dla poszczególnych wejść / wyjść wskazują, że wejście / wyjście 

jest ustawione, w przypadku małych liter wejście / wyjście nie jest ustawione. 

Litery to element kodu do oznaczania funkcji wejścia/wyjścia 

Ustawiając kursor na wyjściu i naciskając klawisz „0”, stan wyjścia można 

wykorzystać do celów testowych (Uwaga! Możliwe również z uruchomionym 

dźwigiem; Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań, należy je dokładnie 

przemyśleć!) (Ustawienie / resetowanie wyjścia). 

Pierwszych 8 wyjść płyty można również ustawić / zresetować bezpośrednio, 

naciskając odpowiedni klawisz numeryczny. 

Ustawiając kursor na wejściu lub wyjściu i naciskając ENTER można przejść 

bezpośrednio do menu parametrów danego wejścia lub wyjścia. 

 Wej/Wyj GJS   Wyświetlanie stanu wejść i wyjść GJS; Ustawianie wyjść GJS 

  Przykład: 

 

HW:1.01 SW:1.13 

Eee--rudSSSs-nVZ 

SS: 1 

Sdlube-- 

 1. Wiersz: Wyświetlanie wersji sprzętu i oprogramowania 

2. Wiersz: Stan wejść GJS 

3. Wiersz: Stan przełącznika drzwi SŚ 

4. Wiersz: Stan wyjść GJS 

 

 Gl mod magistr   Możliwość sprawdzenia, czy działa połączenie komunikacyjne (magistrala 

CAN, RS485 ...) z głównymi modułami sterowania (JRP, JSN, JSPoz) 
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  Przykład: 

 

Gl mod magistr: 

JRP :      1.10 

JSPoz:        --- 

 Wyświetlane są tutaj wszystkie główne moduły sterujące, niezbędne w 

zależności od ustawień parametrów. 

Jeśli komunikacja z zespołem działa, numer wersji oprogramowania jest 

wyświetlany za modułem, w przeciwnym razie pojawia się „--”. 

   Przykład: 

 

HW:01.01SW:01.01 

---l-----ozs---- 

yIuDft---ppl 

cc--ljl-k---k--- 

Tutaj wyświetlany jest stan wejść i wyjść wybranego modułu sterującego (na 

przykładzie JRP): 

1. Wiersz: Wyświetlanie wersji sprzętu i oprogramowania 

2. Wiersz: Stan wejść 1-16 GJS 

3. Wiersz: Stan wejść 17-28 GJS 

4. Wiersz: Stan wyjść 1-16 GJS 

 Test mod JSK   Test modułów zespołów kasety JSK 

  Przykład: 

 

JSK 1...16 

Akt.: JSK 2 

**-*+ 

 Wyświetlany jest tutaj status komunikacji z poszczególnymi modułami JSK 

(od lewej z JSK1): 

*: Moduł JSK obecny 

-: Moduł JSK brak 

+: JSK obecny; zgodnie z ustawieniami parametrów nie powinien być wykryty 

W 2. wierszu widać, który moduł JSK jest aktualnie wybrany przez kursor. 

Naciśnięcie ENTER powoduje wyświetlenie dalszych szczegółów dla wybranej 

JSK (patrz następny wiersz) 

   Przykład: 

 

JSK2: PMA.1 

HW:01.00SW:01.02 

E1-E8:  iiiiiios 

A1-A8:  iiiiii-- 

Tutaj wyświetlany jest stan wejść i wyjść wybranego modułu kasety (na 

przykładzie JSK2): 

1. Wiersz: Wyświetlanie modułu używanego jako JSK2 (w przykładzie 

wyświetlacz położenia kabiny PMA.1) 

2. Wiersz: Wyświetlanie wersji sprzętu i oprogramowania 

3. Wiersz: Stan wejść 1-8 JSK 

4. Wiersz: Stan wyjść 1-8 JSK 
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 Modul pietra ESE   Test zespołu modułów pięter JSP 

  Przykład: 

 

JSP 1.1 ... 32.1 

Akt.: JSP 2.1 

**-*+*********** 

***++--** 

 Wyświetlany jest tutaj stan komunikacji z poszczególnymi modułami JSP 

(począwszy od lewej z JSP1.1, jeśli sparametryzowano więcej niż 32 moduły 

JSP, są one wyświetlane na następnych ekranach menu): 

*: Moduł JSP obecny 

-: Moduł JSP brak 

*: JSP obecny; zgodnie z ustawieniami parametrów nie powinien być wykryty 

W 2. wierszu widać, który moduł JSP jest aktualnie wybrany przez kursor. 

Naciśnięcie ENTER powoduje wyświetlenie dalszych szczegółów dla wybranej 

JSP (patrz następny wiersz) 

   Przykład: 

 

JSP2.1: MWW.1 

HW:01.00SW:01.01 

E1-E8:  aas----- 

A1-A8:  aa-kkk-- 

Tutaj wyświetlany jest stan wejść i wyjść wybranego modułu piętra (na 

przykładzie JSK2.1): 

1. Wiersz: Wyświetlanie modułu używanego jako JSK2.1 (na przykładzie 

moduł MWW.1) 

2. Wiersz: Wyświetlanie wersji sprzętu i oprogramowania 

3. Wiersz: Stan wejść 1-8 JSP 

4. Wiersz: Stan wyjść 1-8 JSP 

 Polaczen grup   Wyświetlane są tutaj wszystkie moduły GJS w grupie (zaczynając od lewej 

dźwig 1) 

  Przykład: 

 

Dzwigi grup 

1......8 

*-S# 

 *: Moduł GJS wybranego dźwigu obecny 

-: Moduł GJS brak 

S: Numer grupowy wybranego dźwigu (na przykładzie numer 3) 

#: GJS obecny; zgodnie z ustawieniami parametrów nie powinien być wykryty 

(W przykładowej grupie znajdują się 3 moduły, wyświetlono jednak GJS 

numer 4) 

 Lacz mag ZMC   Test modułu łącznika magistrali ZMC 

  Przykład:  

 

ZMC 1......8 

 *: Moduł ZMC obecny 

-: Moduł ZMC brak 

W 2. wierszu widać, który moduł ZMC jest aktualnie wybrany przez kursor. 
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Akt.: ZMC2 

*-* 

Po naciśnięciu ENTER wyświetla się wersja sprzętu i oprogramowania dla 

aktualnie wybranego modułu. 

 

   Przykład: 

 

ZMC2: G242C 

HW:01.00SW:01.05 

1. Wiersz: Wyświetlanie modułu używanego jako ZMC 

2. Wiersz: Wersje sprzętu i oprogramowania ZMC 

 Podwójny EA   Test modułów wymaganych dla podwójnego EA i EA2 i POS2 (moduł 

MWW.1 do przełączania drugiego kanału dla obwodu bezpieczeństwa do jazdy 

z otwartymi drzwiami) 

Ponieważ EA2 i POS2 znajdują się na oddzielnej magistrali CAN, test modułu 

może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy ta magistrala CAN jest podłączona 

do magistrali sterującej (do której jest również podłączony GJS) lub może 

zostać podłączona za pomocą przekaźników (za pomocą specjalnego wyjścia 

„CAN-EA”) 

  Przykład: 

 

POS2:       1.02 

EA2:        --- 

 Na przykładzie połączenie magistrali do POS2 (MWW.1) jest OK; na POS2 

jest wersja oprogramowania 1.02. 

Połączenie do 2. EA jest zakłócone lub 2. EA jest uszkodzony. 

 Drzwi   Test modułu drzwi CAN open 

  Przykład: 

 

Drzwi1:         ok 

Drzwi2:      (JRP) 

 Przykład pokazuje, że drzwi 1 są sterowane przez CANopen (możliwe dalsze 

wyświetlanie za pomocą ENTER). Drzwi 2 są sterowane przez wejścia lub 

wyjścia bezpośrednio przez JRP. Dalsze działanie za pomocą ENTER nie jest 

możliwe 

   Przykład: 

 

Drzwi1: AT40 

Wyświetlanie typu drzwi oraz wersji sprzętu i oprogramowania sterowania 

drzwiami 
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HW:Rev.01 

SW:V01.25 

 Pomiar obciazenia   Pozycja menu może być uruchomiona tylko wtedy, gdy „CANopen” lub 

„Analog” jest ustawione w „Parametr - Pomiar obciążenia - Typ”.  

   Przykład: 

 

MCAN 

HW:V1.0 

SW:V1.0 

        163 kg 

1. Wiersz: Nazwa jednostki pomiaru obciążenia 

2. Wiersz: Aktualna wersja oprogramowania pomiaru obciążenia 

3. Wiersz: Aktualna wersja sprzętu pomiaru obciążenia 

4. Wiersz: Aktualna wartość obciążenia 

 Modem/Ethernet   Test sprzętowy modułu wtyczki (Ethernet/Modem) 

  Przykład: 

 

Ethernet 

WAIT 

OK            0 

1 0 1 0   1 0 1 

 1. Wiersz: Typ modułu 

2. Wiersz: Ostatnie polecenie do modułu 

3. Wiersz po lewej: Stan modemu 

3. Wiersz po prawej: Czas kontroli 

4. Wiersz: Sygnały modułu (od lewej):  

Wejście wywoławcze RI | wejście CTS | wejście DCD | wejście DSR | 

 Wyjście resetujące | Wyjście RTS | Wyjście DTR 

 RS232   Test sprzętowy interfejsu D-Sub (RS232) 

  Przykład: 

 

RS232 

CONNECTED 

NOTHING       3 

1 0 1 0   1 0 1 

 1. Wiersz: Sparametryzowany typ połączenia (RS232 / modem) 

2. Wiersz: Ostatnie polecenie do modułu 

3. Wiersz po lewej: Stan modemu 

3. Wiersz po prawej: Czas kontroli 

4. Wiersz: Sygnały modułu (od lewej):  

Wejście wywoławcze RI | wejście CTS | wejście DCD | wejście DSR | 

 Wyjście resetujące | Wyjście RTS | Wyjście DTR 
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Zapis parametr    Zapisywanie wszystkich parametrów sterowania. 

Jeśli zmienione parametry nie zostaną zapisane, wszystkie poprzednie zmiany 

zostaną utracone po zresetowaniu / włączeniu / wyłączeniu napięcia. 

Nr wezla     

 Nr wezla JSK   Ustawianie numeru węzła modułu kasety JSK 

  Nr wezla   Wprowadzanie numeru węzła JSK 

  Inicjalizacja  Start inicjalizacji 

 Nr wezla JSP   Ustawianie numeru węzła modułu piętra JSP 

  Nr wezla  Wprowadzanie numeru węzła JSP 

  Nr wiersza  Wprowadzanie numeru wiersza JSP 

  Inicjalizacja  Start inicjalizacji 

 Nr wezla JSN   Inicjalizacja modułu jako JSN 

 Nr wezla JSPoz   Inicjalizacja modułu jako JSPoz 

 Sym nr wezla   Inicjalizacja modułu jako symulatora jazdy 

Pomiar obciazenia     

 Wej analog   Ustawienia analogowego czujnika obciążenia 

  Regul czujnika  Mechaniczna regulacja czujnika obciążenia przy pustej kabinie (wyłącznie 

przy bezpośrednim podłączeniu analogowego czujnika obciążenia GJS) 

          ■■■ 

Pomiar     43% 

Gotowe: ENT 

Czujnik powinien być zamontowany w taki sposób, aby wartość zmierzona 

przy pustej kabinie wynosiła ok. 20 ... 40% (dla czujników, które generują 

większą wartość mierzoną dla obciążonego dźwigu) lub ok. 60 ... 80% (dla 

czujników, które generują mniejszą wartość mierzoną dla obciążonego 

dźwigu). 

Wskaźnik słupkowy mechanicznej regulacji czujnika obciążenia jest 

dostosowany do czujników analogowych Pulsotronic 9914-0502 lub 9914-

1002 - w tym przypadku czujnik należy wyregulować przy pustej kabinie, tak 

aby żaden pasek nie był wyświetlany w górnym wierszu. 
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  Kalibracja  Kalibrację czujnika najlepiej przeprowadzić przy pełnym obciążeniu (ale 

możliwe są również inne wartości). Należy zwrócić uwagę, aby czujnik 

wskazywał maksymalnie 80% (dla czujników, które generują większą wartość 

mierzoną dla obciążonego dźwigu) lub 20% (dla czujników, które generują 

mniejszą wartość mierzoną dla obciążonego dźwigu). 

Informacja: Przed przeprowadzeniem kalibracji należy sprawdzić poprawność 

wprowadzonego obciążenia nominalnego (parametr „Parametry ogólne - 

Obciążenie nominale [kg]). 

   Ladownosc[kg] Ładowność (obciążenie nominalne) dźwigu 

Ten parametr jest również wyświetlany w menu „Parametry ogólne”.  

   Obciazenie[kg] Obciążenie kabiny określonym ciężarem. Wprowadzona wartość ładowności 

stanowi podstawę kalibracji czujnika obciążenia. 

   Wyslij wartosc Przeprowadzanie kalibracji 

 CANopen   Ustawienia czujnika obciążenia z CANopen Lift 

  Kal pkt zero  Kalibracja punktu zerowego czujnika obciążenia (przy pustej kabinie)  

Ust czasu    Ustawianie zegara czasu rzeczywistego zintegrowanego z GJS 

 Dzien   Wprowadzanie dnia 

 Miesiac   Wprowadzanie miesiąca 

 Rok   Wprowadzanie roku 

 Godzina   Wprowadzanie godzin 

 Minuta   Wprowadzanie minut 

 Sekunda   Wprowadzanie sekund 

 Dzien tygodnia   Wprowadzanie dnia tygodnia 

 Start zegara   Akceptacja ustawień i start zegara 

Przemieszczanie    Przemieszczanie za pomocą klawiatury 

 Gor<1>-Dol<3>VR 

Gor<4>-Dol<6>VRL 

  Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku sprawia, że dźwig przemieszcza się w dół 

lub w górę z wybraną prędkością.  
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Zakoncz: <ENT> 

Brak obwd bezp 

W przypadku błędu w najniższym wierszu pojawia się informacja, dlaczego 

dźwig nie rusza lub został wyłączony. 

Polecenia drzw    Polecenia drzwi za pomocą klawiatury 

 Wyświetlanie stanu 

drzwi (patrz opis „Ekran 

statusu 3”) 

  Wyświetlacz wskazuje stan drzwi (patrz opis stanu) 

Poniższymi przyciskami można przemieszczać drzwi: 

1: Otwieranie drzwi 1 

2: Zamykanie drzwi 1 

3: Zamykanie przymusowe drzwi 1 (ignorowanie fotokomórki) 

4: Otwieranie drzwi 2 

5: Zamykanie drzwi 2 

6: Zamykanie przymusowe drzwi 2 (ignorowanie fotokomórki) 

7: Otwieranie drzwi 3 

8: Zamykanie drzwi 3 

9: Zamykanie przymusowe drzwi 3 (ignorowanie fotokomórki) 

0: Natychmiastowe zatrzymanie wszystkich ruchów drzwi 

 Zmiana wyświetlania statusu między drzwiami 1 i 2 / drzwiami 3 

Wpr WW    Wprowadzanie wezwań wewnętrznych przez klawiaturę 

 Aktualne pietro 3 

Pietro wezw 5 

Wezw wpr 

Wezw blok 

  1. Wiersz: Wyświetlanie aktualnego piętra 

2. Wiersz: Wprowadzanie piętra nowego wezwania 

3. wiersz: Po wciśnięciu ENTER na kilka sekund pojawia się napis 

informujący o wprowadzeniu wezwania. 

4. Wiersz: Wyświetla się informacja, jeśli wezwania zostały zablokowane. 

Kontr tech    Pozycje menu do kontroli technicznej dźwigu zgodnie z EN-81. 

Patrz rozdział „Testowanie funkcji sterowania dźwigiem związanych z 

bezpieczeństwem” 

 Wyl krancowy g   Kontrola górnego wyłącznika krańcowego 

 Wyl krancowy d   Kontrola dolnego wyłącznika krańcowego 

 Kontr cz przej   Test kontroli czasu przejazdu 

 Przekr predk   Test wyłączania nad prędkości przez sterownik 
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  Jaz nadpredk  Test wyłączania nadprędkości przez sterownik poprzez przemieszczanie 1,5 x 

prędkość znamionowa (możliwe tylko z napędami CANopen) 

  Kontr nadpredk  Test wyłączenia nadprędkości poprzez wewnętrzne zmniejszenie wartości  

kontrolnej 

 Proba chwyt   Uruchamianie chwytaka (możliwe tylko dla wyjścia sterującego do 

wyzwalania zdalnego sterowania lub zapobiegania obniżenia) 

 Ham mech   Test hamulca mechanicznego 

  Start b ham  Dojazd bez otwierania hamulca 

   Start gora Dojazd do góry 

   Dojazd dol Dojazd na dół 

  Ham podcz jazd  Wyłączanie hamulca podczas jazdy 

   Ham 1 Wyłączanie hamulca 1 podczas jazdy 

   Ham 2 Wyłączanie hamulca 2 podczas jazdy 

   Ham 3 Wyłączanie hamulca 3 podczas jazdy 

  Ham postoj  Test poszczególnych szczęk hamulcowych w stanie spoczynku (patrz także 

„Parametry specjalne” - „Test hamulca”) 

 Kontr ham/zaw   Test kontaktów monitorujących hamulca lub zaworu 

  Wl pod spocz  Test kontaktów monitorujących podczas postoju 

   Ham 1 Podpunkty menu do wyboru testowanych kontaktów 

   Ham 2  

   Zawor wy  

   ...  

  Wyl podcz jazd  Test kontaktów monitorujących podczas jazdy 

   ...  

  Wl podcz zak j  Test kontaktów monitorujących podczas zakończenia jazdy 

   ...  
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 Monit ochr   Test monitoringu ochronnego Pozwala określić, który przekaźnik GJS 

powinien pozostać pod napięciem po zakończeniu jazdy. 

 Wyl bezp   Test wyłącznika bezpieczeństwa 

 Niekontr przem   Test niekontrolowanego przemieszczania 

  Ruch gora  Test ruchu do góry 

  Ruch dol  Test ruchu na doł 

 Test akum  Przykład: 

 

Napięcie  12850 mV 

Manualny test akumulatora. 

Informacja: Test akumulatora jest również przeprowadzany automatycznie w 

określonym odstępie czasu (wartość domyślna 24 godziny). 

Informacja: Podpunkt menu znajduje się do wersji 1.38a bezpośrednio w 

menu głównym 

 Reset GJS   Reset oprogramowania GJS 

Jazda probna    Kalibracja dźwigu podczas uruchamiania. 

W zależności od systemu pozycjonowania (enkoder inkrementalny lub 

absolutny) pojawiają się różne punkty menu. 

Informacja: Przy pozycjonowaniu konwencjonalnym wyłącznie za pomocą 

przełącznika jazda próbna nie jest wymagana. 

 Podpunktu menu dla pozycjonowania z enkoderem inkrementalnym  

 Komplet   Rozpoczęcie kompletnej procedury kalibracyjnej. 

W momencie rozpoczęcia kalibracji dźwig musi znajdować się na najniższym 

pietrze. Następnie dźwig przemieszcza się na najwyższe piętro i zjeżdża piętro 

niżej, aby zmierzyć i zapisać punkty przełączania przełącznika poziomu SS. 

Następnie wykonywane są kolejne przejazdy pomiarowe z różnymi 

prędkościami jazdy w celu określenia niezbędnych odległości hamowania i 

zatrzymania. 

Informacja: Z reguły pełną kalibrację należy wykonać tylko raz (chyba że 

został zainstalowany nowy system pozycjonowania o innej rozdzielczości lub 

dokonano zmian w punktach przełączania przełącznika poziomu SS). Podczas 

zmiany ustawień napędu (falownik, zawory ...) wystarczy ponownie 

skalibrować drogę hamowania. 
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 Przel pozyc   Kalibracja pozycji przełączników stref drzwi (patrz kompletna jazda 

kalibracyjna) 

 Odlegl ham   Określanie dróg hamowania i zatrzymywania dla różnych prędkości (patrz 

kompletna jazda kalibracyjna). 

Informacja: Podczas zmiany ustawień napędu (falownik, zawory ...) z reguły 

należy ponownie skalibrować odległości hamowania. 

 Korek stopniowa   Korekta wypoziomowania na poszczególnych piętrach 

Informacja: Podczas korekty wypoziomowania należy wziąć pod uwagę 

różnice w napędach (np. niekontrolowane napędy z dwoma prędkościami), 

które sprawiają, że precyzyjne dojechanie do poziomu piętra nie zawsze jest 

możliwe. Korekta stopniowa umożliwia wprowadzenie dokładnej pozycji 

wypoziomowania do sterownika, nie gwarantuje jednak, że dźwig zawsze 

dojedzie precyzyjnie do piętra. 

Jeśli korekta wypoziomowania odbywa się za pomocą klawiatury, a różnica 

między pozycją zadaną i rzeczywistą wynosi –5mm i kabina faktycznie 

znajduje się 5 mm za nisko, wtedy nie jest wymagana korekta stopniowa, 

ponieważ sterownik „zna” dokładną pozycję wypoziomowania. Większą 

dokładność zatrzymania można osiągnąć tylko poprzez precyzyjniejszą 

regulację sterowania napędu (jeśli to możliwe), a następnie ponowne 

określenie drogi hamowania. 

  Przez kas dys  Korekta wypoziomowania przez kasetę dyspozycji 

Po uruchomieniu punktu w menu sterownik włącza oświetlenie awaryjne. 

Poprzez kasetę dyspozycji można dojechać na każde piętro. 

Jeśli dźwig jest zbyt wysoko na jednym piętrze, pozycję można skorygować, 

naciskając wielokrotnie przycisk drzwi; Jeśli dźwig jest zbyt nisko, korekta jest 

dokonywana za pomocą przycisku wezwania wewnętrznego aktualnego piętra. 

Przykład: Jeśli dźwig stoi o 12 mm za wysoko, należy wcisnąć 12 razy w 

odstępie min. 1 s  przycisk otwierania drzwi. W celu kontroli sterownik po 

każdym naciśnięciu wyłącza oświetlenie na 1s. 

Informacja: Przeprowadzona korekta zadziała przy następnym dojechaniu 

dźwigu na piętro. 

Proces korekty można przeprowadzać z dowolną częstotliwością. 
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1. stopień menu 2. stopień menu 3. stopień menu 4. stopień menu Opis 
  Przez klaw  Korektę wypoziomowania można przeprowadzić za pomocą klawiatury na GJS 

lub terminala ręcznego JDS 

Podczas uruchamiania menu pojawia się okno dialogowe do wprowadzania 

wezwania wewnętrznego na dowolne piętro (wybór za pomocą klawiszy 

kursora, potwierdzenie za pomocą ENTER). 

Po dojechaniu na piętro na wyświetlaczu pojawia się różnica pomiędzy 

pozycją zadaną i rzeczywistą zmierzona przez sterownik. 

Za pomocą przycisków kursora można wprowadzić rzeczywistą różnicę. Jeśli 

kabina jest za wysoko, należy wprowadzić wartość ujemną; jeśli kabina stoi za 

nisko, należy wprowadzić wartość dodatnią (potwierdzić ENTER) 

Informacja: Przeprowadzona korekta zadziała przy następnym dojechaniu 

dźwigu na piętro. 

Proces korekty można przeprowadzać z dowolną częstotliwością. 

 Podpunkt menu dla pozycjonowania z enkoderem absolutnym  

 Wartosci pieter   Wprowadzanie wartości pięter 3 możliwości: 

  Odstp pietr  Jeśli odległości pomiędzy piętrami jest znana, w tym miejscu można 

wprowadzić wartości 

   Pietro 1-2 Odległość pomiędzy piętrami 1 i 2 

   Pietro 2-3 Odległość pomiędzy piętrami 2 i 3 

   ...  

  Wys pietr  Jeśli wysokości pięter są znane, w tym miejscu można wprowadzić wartości 

(najniższe piętro = 0) 

   Pietro 2 Wysokość 2. piętra 

   Pietro 3 Wysokość 3. piętra 

   ...  

  Kalibracja  Jeśli pozycje poszczególnych pięter nie są znane, należy dojechać na każde 

piętro i automatycznie skalibrować dokładne wartości. 

Kolejność nie ma znaczenia; kalibrację można powtarzać wielokrotnie dla 

poszczególnych pięter. Należy jednak się upewnić, że każde piętro zostało 

zmierzone przynajmniej jeden raz. 
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1. stopień menu 2. stopień menu 3. stopień menu 4. stopień menu Opis 
   Przemieszczanie W tym miejscu można uruchomić funkcję „Ruchy”, za pomocą której można 

przemieścić dźwig na poszczególne piętra (patrz menu „Jazdy na 1. 

Powierzchnia menu). 

Alternatywnie do tego sposobu do poszczególnych pięter można również 

dojechać poprzez sterowanie inspekcyjne (z kabiny lub maszynowni). 

   Akt pietro 

Pomiar pozycji 

Po dojechaniu do piętra (różnica maksymalnie ok. 50mm, im dokładniejsze 

dojechanie tym łatwiejsza później korekcja stopniowa) należy wpisać numer 

aktualnego piętra. Następnie należy zapisać bieżącą pozycję za pomocą 

punktu „Pomiar pozycji”. 

 Punkt referen   Wprowadzanie punktu referencyjnego dla enkodera absolutnego 

  Akt. pietro 

Ust pkt ref 

 Aby wprowadzić punkt referencyjny, należy przemieścić dźwig na dowolne 

piętro najdokładniej jak to możliwe. Następnie na klawiaturze należy wpisać w 

1. wierszu aktualne piętro, przesunąć kursor do 2. wiersza i zatwierdzić punkt 

referencyjny klawiszem ENTER 

 Drogi hamow   Patrz kalibracja drogi hamowania za pomocą enkodera 

 Korek stopniowa   Patrz korekta stopniowa za pomocą enkodera 

  Przez kas dys  patrz wyżej 

  Przez klaw  patrz wyżej 

 Podpunktu menu dla pozycjonowania z Limax Safe  

 Gor Poz kon   Aby rozpocząć kalibrację LIMAX Safe, należy przytrzymać wciśnięty 

przełącznik na urządzeniu w trybie kalibracji (LIMAX Safe zacznie wydawać 

dźwięk co sekundę). Następnie za pomocą inspekcji należy przemieścić dźwig 

na najwyższą lub najniższą pozycję końcową i zapisać wartość w tym punkcie 

menu. Limax Safe zamyka najpierw obwód bezpieczeństwa i można 

przemieszczać dźwig za pomocą terminala ręcznego lub trybu inspekcji. 

 Dol Poz kon   

 Wartosci pieter   Patrz kalibracja wartości pięter za pomocą enkodera absolutnego 

  ...   

 Punkt referen   Patrz punkt referencyjny za pomocą enkodera absolutnego 

 Odlegl ham   Patrz kalibracja drogi hamowania za pomocą enkodera inkrementalnego 
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1. stopień menu 2. stopień menu 3. stopień menu 4. stopień menu Opis 
 Korek stopniowa   Patrz Korekta stopniowa za pomocą enkodera inkrementalnego 

  ...   

Jaz kal drz     

 Jaz kal drz1   Rozpoczęcie automatycznego przejazdu kalibracyjnego (możliwe tylko z 

napędami drzwi CANopen) 

Patrz również instrukcja napędy drzwi (zwrócić uwagę na konfigurację wyjść 

drzwi przy rozpoczęciu jazdy kalibracyjnej!) 

 Jaz kal drz2   

 Jaz kal drz3   

Statystyki    Różne dane statystyczne 

 Licznik pieter   Wyświetla, ile razy odwiedzono każde z pięter 

 Licznik konserwacji    

  Jazdy:  Liczba przejazdów, po przejechaniu których należy przeprowadzić 

konserwację. 

  Uruchom ponown  W tym punkcie można ponownie uruchomić cykl konserwacji 

Jeśli monitorowanie interwału konserwacji jest włączone (patrz parametr 

„Częstotliwość konserwacji”), ta pozycja menu musi zostać uruchomiona w 

odpowiednim czasie przed upływem okresu konserwacji. 

 Kas przejazdy   Kasowanie licznika przejazdów 

Informacja: Licznik przejazdów przedstawiono na rysunku stanu 1. 

 Kas licz h   Kasowanie licznika godzin pracy 

Informacja: Licznik godzin pracy przedstawiono na rysunku stanu 1. 

 Kas licz piet   Kasowanie licznika pięter 

Przejazdy testowe    Aktywacją różnych trybów pracy 

 Przejazdy testowe   Losowa aktywacja przejazdów testowych. 

Można normalnie korzystać z dźwigu. Jeśli po dojechaniu na piętro nie ma 

nowych wezwań, sterownik losowo wykonuje wezwanie wewnętrzne. 

 Licz jaz konf   Liczba przejazdów konfiguracyjnych, po wykonaniu których tryb testowy 

automatycznie się wyłączy. Przy wprowadzeniu wartości „0” tryb jazdy 

testowej należy zakończyć każdorazowo manualnie.  
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 Blokada drzwi   Dźwig przemieszcza się wprawdzie „normalnie”, nie otwierają się jednak 

drzwi (wyjątek: Uruchomienie przycisku drzwi w kabinie) 

 Pol przy wyl   Blokada wszystkich wezwań zewnętrznych 

 Awaria   Aktywacja wszystkich komunikatów „Awaria” 

 Symul jaz   Rozpoczęcie symulacji jazdy (np. test szafy sterowniczej) 

Odblok awar    Menu do dezaktywacji różnych funkcji monitorowania w przypadku awarii do 

odblokowania awaryjnego. Przy nieaktywnych systemach monitorowania 

dźwig przemieszcza się tylko w trybie inspekcji (z kabiny i maszynowni). Na 

głównym ekranie stanu pojawia się komunikat „Odblokowanie awaryjne” po 

dezaktywacji systemów monitorujących. 

Wybór ustawienia”Wył” wyłączna odpowiednie urządzenie. 

Ustawienia są zapisywana w pamięci podręcznej RAM i po zresetowaniu 

sterownika wszystkie systemy monitorujące będą aktywne. 

 Mon ogranicz   Dezaktywacja systemu monitorującego szpulę ogranicznika prędkości 

 Mon stycz   Dezaktywacja systemu monitorującego stycznik 

 Hamulec/zawor   Dezaktywacja systemu monitorującego szczęki hamulcowe (dźwigi linowe) lub 

zawory (dźwigi hydrauliczne) 

 Mon stycz   Dezaktywacja systemu monitorującego styczniki zabezpieczające obszar 

chroniony 

Test akum   Przykład: 

 

Napięcie  12850 mV 

Manualny test akumulatora. 

Informacja: Test akumulatora jest również przeprowadzany automatycznie w 

określonym odstępie czasu (wartość domyślna 24 godziny). 

Informacja: Punkt menu dostępny jest od wersji 1.38b w menu „Kontrola 

techniczna” 

Reset GJS    Reset oprogramowania GJS 

Zmiana hasla     Ochrona dostępu do sterownika hasłem 

 Haslo menu   Ochrona hasłem do całego menu; wezwania oraz menu „Kontrola 

techniczna” są dostępne poprzez polecenia skrócone 

  Haslo  Zmiana hasła (cyfry; maks. 10) 
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 Haslo parametr   Ochrona hasłem przed zmianą parametrów 

  Haslo  Zmiana hasła (cyfry; maks. 10) 

 Haslo ztd   Ochrona hasłem przed zdalną transmisją danych (modem, internet) 

  Haslo  Zmiana hasła (cyfry; maks. 10) 

Wirt terminal    Przedstawienie terminala obsługującego niektóre urządzenia zgodnie z 

CANopen Lift (DSP417) 

Możliwe są następujące dodatkowe funkcje klawiszy, w zależności od danego 

modułu: 

ENTER przez min. 1s: Przycisk Info (np. Zatadyn) 

ESC przez min. 1s: Wyjście z funkcji terminala 

Przycisk '1' przez min. 1s: Przycisk F1 

Przycisk '2' przez min. 1s: Przycisk F2 

Przycisk '3' przez min. 1s: Przycisk F3 

Przycisk '4' przez min. 1s: Przycisk F4 

Przycisk '5' przez min. 1s: Przycisk plus 

Przycisk '6' przez min. 1s: Przycisk minus 

Przycisk '7' przez min. 1s: Lewy przycisk myszy 

Przycisk '9' przez min. 1s: Prawy przycisk myszy 

Przycisk '0' przez min. 1s: Przesuwanie wyświetlacza o 4 miejsca w lewo lub w 

prawo (ponieważ wyświetlacz sterowania ma tylko 16 znaków w wierszu, a 

większość urządzeń dźwigowych CANopen ma więcej niż 20 znaków w 

wierszu) 

 Naped   Wirtualny terminal napędu zg. z DSP417 

 Pozycjonowanie   Wirtualny terminal systemu pozycjonowania zg. z DSP417 

 Pomiar obciazenia   Wirtualny terminal systemu obciążenia zg. z DSP417 

 Sterow drzwi1   Wirtualny terminal sterownika drzwi strona 1 zg. z DSP417 

 Sterow drzwi2   Wirtualny terminal sterownika drzwi strona 2 zg. z DSP417 

 Sterow drzwi3   Wirtualny terminal sterownika drzwi strona 3 zg. z DSP417 
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 Wyswietl wew   Wirtualny terminal wyświetlacza na magistrali sterującej (magistrala CAN 1) 

zgodnie z DSP417 

  Nr wezla  Wprowadzanie numeru JSK, do którego ma być podłączony terminal 

wirtualny 

  Start wir term  Start wirtualnego terminala ENTER 

 Wyswietl zew   Wirtualny terminal wyświetlacza na magistrali szybu (magistrala CAN 2) 

zgodnie z DSP417 

  Nr wezla  Wprowadzanie numeru węzła JSP, do którego ma być podłączony terminal 

wirtualny 

  Nr wiersza  Wprowadzanie numeru wiersza JSP 

  Start wir term  Start wirtualnego terminala ENTER 

Wybor jezyka    Ustawienia języka menu (w zależności od wersji GJS nie wszystkie języki są 

dostępne) 

 Angielski   Język menu angielski 

 Niemiecki   Język menu niemiecki 

 Niderlandzki   Język menu niderlandzki 

 Turecki   Język menu turecki 

 Francuski   Język menu francuski 

 Rosyjski   Język menu rosyjski (dostępny wyłącznie dla wyświetlacza obsługującego 

cyrylicę) 
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3. Uruchomienie 

3.1 Tryb konfiguracji 

 

Podczas prac montażowych system sterowania przełącza się w tryb konfiguracji.  Tryb ten można 

aktywować poprzez zaznaczenie „Nie” w parametrze „Konfiguracja zakończ” (Grupa w menu 

„Parametry ogólne”). 

 

W trybie konfiguracji nieaktywne są różne funkcje kontrolne sterowania.  Dzięki temu możliwe jest 

przemieszczanie dźwigu np. bez przyłączonego kabla zwisowego za pomocą sterowania 

inspekcyjnego (zakładając, że wszystkie moduły niezbędne do takiej czynności są podłączone oraz 

OB jest zamknięty). 

 

 

W trybie konfiguracji należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ nieaktywne są 

niektóre systemy bezpieczeństwa. 

 

W trybie konfiguracji szczególnie ostrożnie należy postępować, gdy podczas sterowania 

inspekcyjnego dźwig wyjeżdża ponad piętro końcowe. 

  

3.2 Testowanie poszczególnych funkcji 

Po zakończeniu montażu i podłączania można sprawdzić działanie poszczególnych funkcji sterowania 

za pomocą testu sprzętu. Podczas testu sprzętowego (patrz szczegółowy opis w rozdziale 

„Diagnostyka błędów”) można ustawić poszczególne wyjścia sterowania i w ten sposób sprawdzić 

prawidłowe podłączenie każdego z modułów. Jednocześnie możliwe jest ręczne podłączanie wejść, 

dzięki czemu można sprawdzić, czy system prawidłowo rozpoznaje wszystkie wejścia. 

 

Szczególnie pomocny podczas testowania i uruchamiania jest przenośny terminal ręczny, który można 

podłączyć bezpośrednio do skrzynki inspekcyjnej (wtyczka na JRP). 

 

3.3 Uruchamianie drzwi kabiny 

 

Przed kalibracją sterownika należy bezwzględnie sprawdzić działanie drzwi kabiny. 

 

Pierwsza kontrola może być przeprowadzona również za pomocą testu sprzętu. Ręczne ustawienie 

wyjścia w celu zamknięcia lub otwarcia drzwi umożliwia sprawdzenie, czy drzwi poruszają się we 

właściwym kierunku; Poprzez ręczne uruchomienie (jeśli jest dostępne) mechanicznych wyłączników 

krańcowych drzwi można określić, czy są one prawidłowo sparametryzowane. 

 

Następnie można przeprowadzić pełny test drzwi za pomocą menu sterowania „Polecenia drzwi”. 
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3.4 Kalibracja 

3.4.1 Uruchamianie trybu standardowego przy pozycjonowaniu przełącznika 

magnetycznego 

 

Przy pozycjonowaniu przełącznika magnetycznego kalibracja dźwigu nie jest konieczna. Należy tylko 

ustawić parametr „Zakończ konfigurację” na wartość „Tak” i tym samym rozpoczyna się standardowy 

tryb pracy. 

 

Drogi hamowania i zatrzymywania, a także pozycja wypoziomowania są następnie regulowane w tym 

typie dźwigów poprzez przesuwanie odpowiednich magnesów. 

 

3.4.2 Kalibracja w dźwigach z pozycjonowaniem enkodera inkrementalnego 

3.4.2.1 Dźwigi powyżej 2 pięter 

Przed rozpoczęciem kalibracji bezwzględnie konieczne jest dokładne zmierzenie „długości flagi” 

(strefy włączania podtynkowego przełącznika poziomowania SS) na 2.  piętrze i wprowadzenie 

wartości w parametrze „długość flagi”. Na podstawie tego parametru sterowanie automatycznie 

określa rozdzielczość enkodera inkrementalnego (incr./m) podczas kalibracji. 

 

Przed rozpoczęciem procedury kalibracji dźwig musi zajmować wypoziomowaną pozycję (włącznik 

magnetyczny SS wł) na najniższym piętrze.  Kalibrację rozpoczyna się w menu „Jazda kalibracyjna” - 

„Całość”. Następnie dźwig jeden raz przejeżdża przez szyb, aby zapamiętać pozycje pięter (w środku 

między dwoma punktami przełączania SS); następnie wykonywanych jest kilka przejazdów z różnymi 

prędkościami, aby określić drogę hamowania i zatrzymania. 

 

Po zakończeniu cyklu kalibracji parametry można zapisać za pomocą ENTER; Dźwig jest gotowy do 

pracy. Ponieważ punkty przełączania przełącznika SS z reguły nie są ustawione dokładnie 

symetrycznie do pozycji wypoziomowania, należy wykonać korektę stopniową. 

3.4.2.1 Dźwigi do 2 pięter 

W przypadku dźwigów do 2 pięter rozdzielczość enkodera (parametr „Inkr./m”) musi być określona 

ręcznie przed rozpoczęciem cyklu kalibracji. 

 

Najprostszy sposób polega na ustawieniu parametru „Inkr./m” na wartość 1000. Następnie należy 

wybrać ekran stanu 4 i zanotować bieżącą pozycję (w tym momencie pokazana w nawiasach).  

Następnie przemieścić dźwig najdokładniej jak to możliwe o 1m (na przykład jazda inspekcyjna + 

oznaczenia na szynie prowadzącej).  Następnie odczytać nową pozycję na ekranie stanu 4 i 

wprowadzić różnicę pozycji w parametrze „Inkr./m”. 

 

Następnie można przeprowadzić jazdę kalibracyjną jak wyżej. 
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3.4.3 Kalibracja dźwigów z systemem pozycjonowania z czujnikiem wartości 

bezwzględnej 

3.4.3.1 Wprowadzania pozycji piętra 

Jeśli znane są pozycje piętra (na przykład z rysunku szybu), wartości te można wprowadzić w menu 

„Wartości piętra” lub jako wartość bezwzględną w menu „Wysokość piętra” (najniższe piętro zawsze 

ma wartość 0) lub w menu „Odstęp między piętrami” jako wartość względną. 

 

Jeśli wartości nie są znane, pozycję piętra można zmierzyć w menu „Kalibracja”. W tym celu dźwig 

należy przemieścić na poszczególne piętra za pomocą systemu inspekcyjnego (z kabiny lub 

maszynowni) lub przez podmenu „Ruchy”. Po wypoziomowaniu dźwigu należy wprowadzić numer 

piętra, a pozycja piętra zostanie automatycznie określona w parametrze „Pomiar pozycji. Ten proces 

można wykonać w dowolnej kolejności i powtórzyć dowolną liczbę razy; Ważne jest, aby pozycja 

każdego piętra została zmierzona przynajmniej raz. 

3.4.3.2 Ustalanie punktu referencyjnego 

Ponieważ taśma magnetyczna enkodera wartości bezwzględnej nie zaczyna się od 0, należy wybrać 

punkt odniesienia. W tym celu należy ustawić dźwig na dowolnym piętrze. Następnie numer piętra 

jest wprowadzany w menu „Punkt referencyjny”,  

 co pozwala ustalić punkt referencyjny (menu „Ustawienie referencji”). 

3.4.3.3 Kalibracja dróg hamowania 

Po zdefiniowaniu pozycji piętra i punktu referencyjnego następuje reset za pomocą punktu menu 

„Reset GJS” (alternatywnie możliwe jest wyłączenie zasilania). 

 

Następnie rozpoczyna się automatyczne określanie drogi hamowania i zatrzymania, poprzez punkt 

menu „Drogi hamowania”. 

 

Po zakończeniu przejazdów pomiarowych parametry są zapisywane za pomocą ENTER; dźwig jest 

gotowy do użytkowania. 

3.5 Korekta stopniowa 

Korekta stopniowa to najprostszy sposób korekcji wyrównania odchyleń od pozycji wypoziomowania 

po kalibracji. 

 

Przed rozpoczęciem korekty ważne jest jednak, aby napęd (np. falownik) był prawidłowo ustawiony, 

tzn. dźwig zawsze zatrzymywał się w tym samym punkcie po dojechaniu na piętro. 

 

W tym celu wskazane jest wywołanie ekranu statusu 4, a następnie wykonanie kilku przejazdów 

dźwigu. Aby uzyskać prawidłowe wypoziomowanie, konieczne jest jak najmniejsze odchylenie na 

wyświetlaczu statusu 4 po zatrzymaniu (wyświetlenie „Dif = xxx mm”).  Odchylenie nigdy nie 

powinno być większe niż + -2 mm, zwłaszcza dla falowników; w przeciwnym razie dokładna korekta 

nie jest możliwa. W przypadku większych odchyleń konieczne okazać się może zoptymalizowanie 

ustawień napędu, a następnie ponowna kalibracja drogi hamowania. 
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3.5.1 Korekta stopniowa przez kasetę dyspozycji 

Najpierw należy uruchomić punkt menu „Przez kasetę dyspozycji". Następuje blokada wezwań 

zewnętrznych, otwarcie drzwi kabiny i załączenie oświetlenia awaryjnego. 

 

Za pomocą wezwań wewnętrznych dźwig może zostać przemieszczony na piętro, dla którego 

potrzebna jest korekta. Po dojechaniu następuje pomiar odchylenia pozycji od punktu 

wypoziomowania. Jeśli dźwig znajduje się zbyt wysoko, należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk 

otwierania drzwi (jeden raz na mm). Pomiędzy kolejnymi naciśnięciami należy odczekać min. 1s; 

Potwierdzeniem jest krótkie wyłączenie oświetlenia; przycisk można nacisnąć kolejny raz dopiero po 

ponownym zapaleniu się światła. 

 

Jeśli dźwig znajduje się zbyt nisko, należy powtórzyć powyższe kroki za pomocą przycisku wezwania 

wewnętrznego dla aktualnego piętra. 

 

Całą procedurę można powtarzać dowolnie często w dowolnej kolejności pięter. 

 

Aby zakończyć korektę, należy wcisnąć ENTER na GJS - następuje automatyczne  

zapisanie parametrów. 

3.5.1 Korekta stopniowa przez klawiaturę 

Ten sposób jest szczególnie wygodny, gdy można uruchomić terminal ręczny z kabiny. 

 

Po wybraniu punktu „Przez klawiaturę” następuje blokada wezwań zewnętrznych i otwarcie drzwi 

kabiny. 

 

Za pomocą kursora i ENTER można wybrać piętro. Po dojechaniu na wybrane piętro, następuje 

pomiar odchylenia pozycji kabiny od pozycji wypoziomowania. Należy wpisać ta wartość za pomocą 

klawisza kursora i zatwierdzić ENTER, przy czym dla zbyt niskiego położenia kabiny należy wpisać 

wartość dodatnią, a dla zbyt wysokiego położenia należy wpisać wartość ujemną (wskazówka pojawi 

się na ekranie LCD) 

 

W ostatnim wierszu wyświetla się zapisana przez sterownik aktualna pozycja wypoziomowania w 

ramach dodatkowej kontroli odchylenia pozycji kabiny; jak już wyżej opisano różnica ta musi być 

możliwie mała, w innym przypadku nie będzie możliwa korekta stopniowa. 

 

Całą procedurę można powtarzać dowolnie często w dowolnej kolejności. W tym przypadku 

oddzielne zapisanie nie jest konieczne, ponieważ wartości są zapisywane natychmiast po 

wprowadzeniu. 

4. Diagnostyka błędów 

4.1 Ogólne wytyczne wyszukiwania błędów 

Oprogramowanie sterownika może dokonać szczegółowej autodiagnostyki. Występujące błędy są 

zapisywane w stosie i można je przywołać za pomocą klawiatury i wyświetlacza LCD GJS lub 

terminala ręcznego. 
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Należy jednak pamiętać, że GJS nie zawsze może jednoznacznie zdiagnozować wszystkie błędy. Jeśli 

np. fotokomórka jest stale przerywana, system nie może stwierdzić, czy jest ona uszkodzona, 

nieprawidłowo podłączona lub rzeczywiście np. osoba lub przedmiot w drzwiach powoduje ciągłe 

przerwanie wiązki. Należy to koniecznie uwzględnić przy diagnostyce błędów. 

 

Podczas przeprowadzania inspekcji błędy są czasami wynikiem działań serwisanta/montera. 

Oczywiście te komunikaty są również przechowywane w pamięci błędów sterownika i mogą 

prowadzić do błędnych wniosków w przypadku późniejszego rozwiązywania problemów. Dlatego po 

zakończeniu konserwacji należy zresetować pamięć błędów. 

 

Jednocześnie podczas każdej inspekcji należy sprawdzić zintegrowany zegar czasu rzeczywistego. Źle 

ustawiona godzina lub rozładowana bateria na GJS może doprowadzić do błędnych oznaczeń czasu 

występowania błędów, co również może zafałszować wnioski podczas próby naprawienia usterki. 

4.2 Diody LED 

 

Dźwig jest wyposażony w diody LED, które sygnalizują określone stany systemu sterowania. 

 

Diody LED poszczególnych modułów sterowania są wymienione w załączniku. 

Na module GJS znajdują się 3 diody LED sterowane przez oprogramowanie: 

 

LED "RUN": Jeśli ta dioda LED miga co sekundę, to oprogramowanie tego 

modułu jest uruchomione (moduł może oczywiście nadal być 

uszkodzony). 

 Dioda RUN znajduje się na (prawie) każdym module sterowania. 

 

LED "FAU" (fault): Dźwig znajduje się aktualnie w stanie awarii. 

 Po usunięciu usterki dźwig automatycznie przejdzie do 

standardowego trybu pracy. 

 

LED "MAI" (maintenance): Wymagana konserwacja. 

 Ta dioda LED świeci również, gdy np. dźwig nadal działa, ale 

moduł JSP lub JSK jest uszkodzony lub występują częste błędy 

(patrz rozdział „Ostrzeżenie o błędzie”) 

 

4 Dioda LED na module GJS nie jest połączona z systemem sterowania, wskazuje na obecność 

zasilania elektroniki 5V. 

4.3 Pierwsza diagnostyka błędu na podstawie obrazu stanu 1 

Na podstawie obrazu stanu 1 można wyciągnąć wstępne wnioski o stanie systemu sterowania: 

 

- Dźwig znajduje się w trybie pracy standardowej lub wystąpił błąd 

- Obwód bezpieczeństwa jest dostępny 

- Dźwig znajduje się w strefie drzwi 
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- Funkcje specjalne są aktywne 

- itp. 

 

Na podstawie obrazu stanu 1 można zdiagnozować możliwe błędy. 

Dokładna struktura poszczególnych ekranów stanu jest szczegółowo opisana w rozdziale 

„Wyświetlacze stanu”. 

4.4 Stos błędów 

W stosie błędów jest zapisywanych ostatnich 50 błędów wraz ze znacznikiem czasu. W stosie nie ma 

jednak informacji o usunięciu błędu. 

 

Każdy błąd jest wyświetlany w 2 wierszach. W górnym wierszu pojawi się data i godzina wystąpienia 

błędu („Znacznik czasu”), np. „22.04.08 12:34:45". W drugim wierszu pojawi się nazwa błędu, np. 

„Błąd napędu”. W przypadku niektórych błędów może się jeszcze pojawić informacja, dla którego 

modułu błąd został zdiagnozowany. 

 

Za pomocą kursora można przemieszczać się w stosie błędów. 

 

Po naciśnięciu ENTER wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o błędzie, na który wskazuje 

kursor: 

 

(Przykład):  

 

Blad napedu Rodzaj błędu 

Rodzaj błędu był już wyświetlany w dolnym wierszu przed wywołaniem 

szczegółów błędu. 

Nr bledu  160/0 Wewnętrzny numer błędu 

Modul       GJS Moduł sterowania, dla którego zdiagnozowano błąd 

Stan      Jazda Stan sterowania podczas wystąpienia błędu  

Jazda    16391 Stan licznika przejazdów podczas wystąpienia błędu 

Predkosc zadana   v3 Zadana prędkość 

0 na podczas postoju 

„vN“: Prędkość korekty 

„v0“: Prędkość dojazdu  

„v1“: Zredukowana prędkość 1 

„v2“: Zredukowana prędkość 2 

„v3“: Prędkość znamionowa 

„vI“: Prędkość inspekcyjna 

„vIL“: Wolna prędkość inspekcyjna 

„vR“ : Prędkość inspekcji 

„vRL“ : Wolna prędkość inspekcji 

„vEv“: Prędkość ewakuacyjna 

„vAh“: Prędkość podczas podnoszenia (dźwigi z mechanizmem zapobiegającym 

opadaniu) 
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„vAs“: Prędkość podczas opuszczania (dźwigi z mechanizmem zapobiegającym 

opadaniu) 

„vZ1“: Prędkość dodatkowa 1 

„vZ2“: Prędkość dodatkowa 2 

Kierunek Do góry Wybrany kierunek ruchu („Do góry”, „Na dół” lub „0” podczas postoju) 

Stan jazdy Postoj Stan sterowania napędu: 

„Postój”  

„Start” 

„Zatwierdzenie” 

„Gwiazdka/Trójkąt” 

„Softstarter” 

„Hamulec otw” 

„Jazda” 

„Hamowanie” 

„Zatrzymanie” 

„Hamulec zam” 

„Kierunek wył” 

„Wyłączanie” 

„Wył - czas oczekiwanie” 

Piętro 3 Aktualne piętro 

Jeśli procedura kalibracji nie została jeszcze zakończona lub obowiązkowa jazda 

referencyjna nie została jeszcze wykonana, wyświetla się tutaj „-”. 

Poz.        9312 Aktualna pozycja w mm 

Punktem referencyjnym jest najniższe piętro (= 0) 

Jeśli procedura kalibracji nie została jeszcze zakończona lub obowiązkowa jazda 

referencyjna nie została jeszcze wykonana, wyświetla się tutaj „-”. 

Predkosc     1200 Aktualna prędkość w mm/s 

A.1- 8  ■□■□■□□□ Stan wyjść 1-8 GJS (od lewej, ■ = wyjście zajęte) 

E.1- 8  □□■□□□□■ Stan wejść 1-8 GJS (od lewej, ■ = wejście zajęte) 

E.9-16  ■□■□■□□□ Stan wejść 9-16 GJS (od lewej, ■ = wejście zajęte) 

Wezw zatw Wezwania zatwierdzone/zablokowane 

Wezw zew zabl Wezwania zewnętrzne zatwierdzone/zablokowane 

Pietro startu 3 Piętro startu aktualnego / ostatniego przejazdu 

Pietro docelowe      6 Piętro docelowe aktualnego / ostatniego przejazdu 

SK 1-4      ■■■□ Stan obwodu bezpieczeństwa (od lewej): 

- Główny obwód bezpieczeństwa 

- Obwód bezpieczeństwa drzwi obrotowych 

- Obwód bezpieczeństwa drzwi kabiny 

- Obwód bezpieczeństwa drzwi szybu 

(■ = napięcie obecne, obwód zamknięty) 

M|O|U|VO|VU■□■□■ Stan przełącznika szybu (od lewej): 

- SS (przełącznik wypoziomowania) 

- SGO (górny przełącznik strefy drzwi) 

- SD (dolny przełącznik strefy drzwi) 

- GPP (górny przełącznik przedkrańcowy) 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

105/244 

- DPP (dolny przełącznik przedkrańcowy) 

(■ = włącznik uruchomiony) 

Drzwi 1-max    ■□■ Stan drzwi 1 do 3 (od lewej): 

(■ = drzwi zamknięte) 

(□ = drzwi niezamknięte) 

Drzwi1 A|Z|R|L□■□■ Stan sygnałów drzwi 1 (od lewej): 

- Wyłącznik krańcowy otwierania drzwi 

- Wyłącznik krańcowy zamykania drzwi 

- Styk cofania 

- Kurtyna świetlna 

 (■ = wejście zajęte / fotokomórka przerwana) 

(? = stan nieznany, np. przerwana komunikacja pomiędzy GJS i JRP) 

(- = brak sygnału, np. drzwi bez wyłączników krańcowych) 

Drzwi2 A|Z|R|L□■□■ patrz drzwi 2 

Drzwi3 A|Z|R|L□■□■ patrz drzwi 3 

Obciazenie 

N|H|V|Ü■■■□ 

Stan pomiaru obciążenia (od lewej): 

- Obciążenie zerowe (kabina pusta) 

- Obciążenie połowiczne 

- Pełne obciążenie (obciążenie znamionowe) 

- Przeciążenie 

 (■ = osiągnięto granicę) 

Oswietl kab wyl Stan oświetlenia kabinowego 

Napięcie +24V  wl Napięcie zasilające 24V 

wl = napięcie podłączone 

wyl = brak napięcia 

Ü1|Ü2|R↓|R↑ □■□□ Monitorowanie temperatury (od lewej): 

Zbyt wysoka temperatura 1 (1. Czujnik temperatury) 

Zbyt wysoka temperatura 2 (2. Czujnik temperatury) 

Nie osiągnięto min. temperatury w pomieszczeniu silnika 

Przekroczono maks. temperaturę w pomieszczeniu silnika 

(■ = wejście aktywne – osiągnięto temperaturę graniczną) 

Temp.[°C] Aktualna temperatura płyty GJS (od wersji sprzętowej GJS 1.05) 

Wewnetrzny Wewnętrzny licznik błędów 

 

4.5 Licznik błędów 

Licznik błędów zlicza jak często występuje dany błąd. 

Po otworzeniu licznika błędów, najpierw wyświetlane jest od kiedy błędy są zliczane (tj. czasu 

ostatniego resetu licznika błędów). 

Rodzaj błędu jest wyświetlany w jednym wierszu, a jego częstotliwość w następnym. 

Za pomocą licznika błędów można rozpoznać, czy pewne błędy, np. błędy magistrali CAN lub błędy 

drzwi, często się powtarzają, dzięki temu możliwe jest szybsze rozwiązanie problemu. 
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4.6 Reakcja sterownika w przypadku wystąpienia błędu 

Jeśli sterownik zdiagnozuje błąd, to w zależności od jego rodzaju, dźwig jest natychmiast 

zatrzymywany lub próbuje dojechać do następnego piętra. 

 

Następnie system przełącza się w stan błędu. Zapisane wezwania nie są kasowane i tymczasowo 

pozostają w pamięci. Po usunięciu przyczyny błędu, najczęściej dźwig powraca automatycznie do 

trybu standardowego. 

 

Dopiero po upływie czasu oczekiwania (parametr „Opoz blad” w„Czasy urządzenia”), jeśli przyczyna 

błędu nie została usunięta, wszystkie wezwania są usuwane i blokowane. Sterowanie inspekcyjne (z 

kabiny i maszynowni) pozostaje aktywne również w przypadku błędu. Dźwigi hydrauliczne 

dodatkowo są ewakuowane na najniższe piętro - jeśli to możliwe. 

 

4.7 Wewnętrznylicznik błędów 

Za każdym razem, gdy wystąpi błąd, wewnętrzny licznik błędów zwiększa się o określoną wartość. 

Wartość, o jaką zwiększa się licznik, zależy od rodzaju błędu. 

Jeśli licznik błędów osiągnie maksymalną wartość 100, dźwig przestaje działać. Na ekranie stanu 1 

wyświetlany jest komunikat „Awaria!”. 

 

Przy każdym rozpoczętym wezwaniu licznik błędów odejmuje 1 (jeśli nie ma jeszcze wartości 0). 

 

Ta zasada sprawia, że jeśli błąd pojawia się często i uniemożliwia podjęcie jazdy, po określonej 

liczbie nieudanych prób dźwig przechodzi w stan awarii. Jednocześnie, jeśli błędy pojawiają się 

sporadycznie i w dużych odstępach czasu, dźwig działa bez przerw. 

 

Licznik można zresetować w następujący sposób (tzn. do wartości 0): 

- Wyłączenie/Włączenie zasilania (nie trzeba przy tym wypinać akumulatora GJS) 

- Dołączenie sterowania inspekcyjnego z kabiny 

- Dołączenie sterowania inspekcyjnego z maszynowni 

- Uruchomienie przycisku RESET na GJS 

4.8 Ostrzeżenia o błędach 

Gdy wystąpią pojedyncze błędy, dźwig pracuje standardowo dopóki działania nie zablokuje opisany 

powyżej licznik błędów. 

 

Niezależnie od tego, drugi licznik działający na podobnej zasadzie generuje ostrzeżenie o błędzie, gdy 

osiągnięta zostanie określona wartość. Na ekranie stanu 1 wyświetla się na zmianę aktualny 

komunikat i ostrzeżenie „!Konserwacja!” 

 

Po pojawieniu się tego komunikatu należy dokładnie przejrzeć stos i pamięć błędów, aby odpowiednio 

wcześnie zapobiec poważnym awariom i usterkom. 
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W przypadku awarii modułu JSP lub JSK niezależnie od stanu licznika wyświetla się komunikat 

„!Konserwacja!”. Ten komunikat oznacza również uszkodzenie modułu JSP lub JSK, ponieważ dźwig 

mimo usterki nadal pozostaje w użyciu. 

 

Test modułu JSP / JSK opisany w rozdziale „Test sprzętu” może być również użyty do sprawdzenia, 

które moduły uległy awarii. 

4.9 Testsprzętu dla poszczególnych modułów 

Za pomocą klawiatury i wyświetlacza LCD GJS lub terminala ręcznego można przeprowadzić test 

sprzętu poszczególnych modułów. 

 

Jeśli nie działa np. przejazd pożarowy, należy najpierw sprawdzić, czy odpowiednie wejście jest 

rzeczywiście aktywne po naciśnięciu przełącznika przejazdu pożarowego. 

 

Jednocześnie można aktywować np. wyjścia poszczególnych modułów w celu sprawdzenia, czy np. 

diody informacyjne zostały prawidłowo podłączone. 

 

Po uruchomieniu testu wyświetlają się wejścia i wyjścia wybranego  modułu. Dla wejść lub wyjść, 

które mają przypisaną określoną funkcję, pojawia się określona litera (znaczenie liter opisano w 

rozdziale „Parametry wejść i wyjść”. 

 

Jeśli wejście lub wyjście jest nieaktywne pojawia się mała litera. Dla aktywnych wejść lub wyjść 

pojawia się wielka litera. Dla wejść lub wyjść, które nie mają przypisanej żadnej funkcji, pojawia się 

”-”, jeśli wej/wyj jest nieaktywne, lub "ε", jeśli wej/wyj zostało aktywowane. 

 

Za pomocą kursora można się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi wejściami i wyjściami. Jeśli 

kursor został ustawiony na wyjściu, za pomocą przycisku „0” można zmienić jego status 

(aktywacja/dezaktywacja). Status wyjść 1-8 można zmienić wciskając odpowiednio przyciski od „1” 

do „8”. 

 

Po uruchomieniu ENTER  można ustawić parametry funkcji określonego wejścia lub wyjścia.. 

 

 

Test sprzętu można przeprowadzić podczas standardowej eksploatacji dźwigu. Jednak 

aktywowanie lub dezaktywowanie poszczególnych wyjść może prowadzić do błędu systemu. 

Dlatego zazwyczaj test przeprowadza się wyłącznie podczas postoju dźwigu (np. po 

uprzednim uruchomieniu jazdy inspekcyjnej). 

 

Wyjścia, których stan został zmieniony podczas testu sprzętowego, zachowują ten stan, 

dopóki to wyjście nie zostanie aktywowane lub dezaktywowane przez nowe działanie 

sterujące. 
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4.10 Rozwiązywanie błędów magistrali CAN 

Diagnostyka błędów za pomocą systemu sterowania jest możliwa tylko wtedy, gdy działa połączenie 

magistrali CAN między poszczególnymi modułami sterującymi. 

 

Błędy w przesyłaniu danych są również wyświetlane w pamięci błędów sterownika, jednak ich 

przyczynę można znaleźć tylko w ramach systematycznej procedury sprawdzającej. 

 

Należy również pamiętać, że system jest wyposażony w 2 niezależne magistrale CAB:  

- Magistrala sterująca 

- Magistrala szybu 

 

Ponadto dodatkowe napędy mogą zostać podłączone za pomocą magistrali RS485. 

 

W grupach dźwigów (czasami także w pojedynczych dźwigach o długiej drodze lub dużej liczbie 

pięter) magistrala szybu może być także dalej podzielona na pojedyncze jednostki za pomocą 

łączników magistrali (ZMC). W takim przypadku magistrala szybu jest fizycznie podzielona na różne 

segmenty, ale logicznie sterowanie jest nadal 1 systemem magistrali szybu. 

 

Jeśli transmisja danych na magistrali CAN jest całkowicie zakłócona, wyświetlany jest błąd „brak 

magistrali”. W takim przypadku do diagnostyki błędów nie można wykorzystać terminala ręcznego, 

należy użyć klawiatury oraz wyświetlacza na GJS. 

 

Jeśli przesył danych jest możliwy, brakuje jednak poszczególnych modułów, magistrala CAN może 

zostać sprawdzona z poziomu menu „Test sprzętu”. 

 

Jeśli określony moduł jest niewidoczny, może to mieć następujące przyczyny: 

- Uszkodzenie modułu 

- Nieprawidłowe połączenie przewodu magistrali do modułu 

- Nieprawidłowy numer węzła modułu 

 

Brak możliwości przesyłu danych - w takim przypadku zaleca się: 

 

1. Należy odłączyć zasilanie i użyć multimetru do pomiaru rezystancji między dwiema liniami 

magistrali CAN Cx + i Cx-. Jeśli przewód magistrali CAN jest podłączony prawidłowo, rezystancja 

wynosi ok. 60Ω. 

 Zwykle na GJS znajduje się jeden rezystor końcowy 120Ω (aktywacja przez zworkę JP1 dla 

magistrali sterującej lub JP2 dla magistrali szybu) i 2. rezystor końcowy 120Ω na najdalszym 

module JSP (magistrala sterująca) lub moduł JSK (magistrala wału ). 

 

Rezystor końcowy w module JRP V1.01 nie może być aktywowany / dezaktywowany za 

pomocą zworek. Dlatego wynikowa zmierzona rezystancja na magistrali sterującej wynosi 

około 40Ω. Mimo to właściwa funkcja magistrali CAN jest nadal gwarantowana. 

 

2. Sprawdzanie połączenia ekranowanego kabla magistrali (jeśli używany jest kabel ekranowany): 

Ekran należy podłączać tylko z jednej strony do napięcia 0(24 V), najlepiej w szafie sterowniczej. 
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Jednocześnie potencjał 0 (24 V) musi być podłączony do PE w jednym punkcie (również w szafie 

sterowniczej). 

 

3. Należy sprawdzić, czy dwie linie magistrali CAN Cx + i Cx- nie są zamienione w żadnym miejscu, 

a kabel magistrali jest prawidłowo podłączony. 

 

4. Następnie należy podłączyć napięcie i ponownie sprawdzić komunikację magistrali CAN za 

pomocą pozycji menu „Test sprzętu”. 

 

5. Jeśli magistrala nadal całkowicie nie działa, należy krok po kroku rozłączać i sprawdzać za pomocą 

„Testu sprzętu”, wszystkie moduły i ich wzajemną komunikację. W ten sposób można sprawdzić, 

który moduł jest uszkodzony.  

 

 

Jeśli poszczególne moduły są odłączone od magistrali CAN, należy zawsze upewnić się, że oba 

końce kabli są zakończone rezystorem 120Ω (większość modułów ma zworkę do aktywowania 

tego rezystora). Magistrala CAN działa również w celach testowych, jeśli jedna z dwóch 

końcówek nie ma rezystora końcowego, ale obie strony powinny być zawsze zamknięte podczas 

normalnej pracy. 

 Jeśli oba końce kabla są otwarte (brak rezystora końcowego), magistrala CAN nie będzie w 

ogóle działać! 

 

Należy także pamiętać, że transmisja danych magistrali CAN może być również zakłócona przez 

wpływy zewnętrzne (np. nieekranowane kable silnika, brakujące tłumiki na stycznikach, przekaźnikach, 

magnesach hamulca itp.). Te czynniki należy uwzględnić podczas diagnostyki błędu. 

 

Przy tłumieniu zakłóceń szczególnie ważne jest, aby cewki były wyposażone w odpowiedni 

obwód tłumienia. Przykładowo cewka mechanicznego hamulca silnikowego w dźwigach 

kablowych musi koniecznie być tłumiona za pomocą np. warystora. Należy przy tym pamiętać, 

żeby element tłumiący znajdował  się jak najbliżej cewki. 

 

 

Numer węzła: 

 

Każdy moduł podłączony do magistrali CAN ma swój własny numer węzła. W każdej z dwóch 

magistral CAN (magistrala sterująca, magistrala szybu) każdy numer może być przypisany tylko raz, 

w przeciwnym razie wystąpią błędy transmisji danych, które są trudne do zdiagnozowania. 

 

Ponieważ moduły JSP i JSK występują dla różnych magistrali, dopuszcza się nadanie numeru węzła 

np. 1 jednostce JSP i JSK .  

 

Nadanie tego samego numeru węzła generuje poniższe komunikaty o błędach: 

 

- „CAN Błąd xxx” (moduł xxx ma problem z przesyłaniem / odbieraniem danych na magistrali CAN) 
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- „CAN Awaria xxx” (moduł xxx tymczasowo wyłącza się z magistrali CAN z powodu częstych 

awarii). 

- „Brak połączenia xxx” (Brak połączenia między modułem xxx a magistralą CAN). 

 

Największy problem z powielonymi numerami węzłów polega na tym, że dwa zespoły o tym 

samym numerze węzła wzajemnie sobie przeszkadzają i paraliżują całą magistralę. Z tego 

powodu zaburzona jest komunikacja również pozostałych modułów. W związku z tym pojawiają 

się komunikaty o błędach jednostek, które pracują prawidłowo. 

 

Podwójny numer węzła można częściowo sprawdzić za pomocą „Testu sprzętu”. Jeśli poszczególne 

zespoły są częściowo wyświetlane jako istniejące, częściowo jako brakujące, może to wskazywać na 

zduplikowany numer węzła. 

 

Numer węzła może być przypisany swobodnie tylko dla modułów JSP, JSK i ZMC. Nie można 

zmieniać nadanych numerów GJS i JRP. Moduły JSPoz i JSN poprzez przypisanie numeru węzła mają 

również przypisaną określoną funkcję. 

 

Numer węzła modułu JSP lub JSK można sprawdzić w następujący sposób. 

 

- Odłączyć wszystkie moduły JSP i JSK od magistrali 

- Uruchomić menu „Test sprzętu” i odczytać numer JSP/JSK  

 

Przykładowy test sprzętu JSP:  

 

 ---*---- 

 

W powyższym przykładzie moduł ma numer węzła 4. 

4.11 Pozorne usterki spowodowane funkcjami rozpoznawania niewłaściwego 

użycia lub funkcjami specjalnymi 

 

System sterowania dźwigu MLC 8000 jest wyposażony w liczne funkcje rozpoznawania 

niewłaściwego użycia. Przy sprawdzaniu sterowania należy zawsze pamiętać, że błędy pozorne mogą 

być również skutkiem niewłaściwego użycia lub funkcji specjalnej . 

 

Przykład: System sterowania przyjmuje tylko jedno wezwanie. Każde kolejne wezwanie wewnętrzne 

jest ignorowane. 

 

Możliwe przyczyny: Parametr „Max WW” został ustawiony na 1, dlatego liczba wezwań 

wewnętrznych jest ograniczona. 

4.12 Rozwiązywanie problemów z interfejsem do zewnętrznych komponentów 

sterowania 

Zewnętrzne komponenty sterowania (np. falowniki, kontrolery drzwi), które nie są bezpośrednio 

częścią sterownika podnośnika MLC 8000, mogą powodować lub wykrywać usterki, które są trudne 

 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

111/244 

do zdiagnozowania. Na przykład sterownik dźwigu monitoruje sekwencję sygnału falownika 

podłączonego za pomocą sygnałów cyfrowych, podczas gdy odwrotnie falownik monitoruje również 

sekwencję sygnałową sterownika dźwigu. Ten monitoring odbywa się w czasie milisekund i dlatego 

czasami trudno jest zrozumieć, co właściwie było przyczyną komunikatu o błędzie. 

 

W celu ułatwienia rozpoznawania błędów tego typu można wielokrotnie wydłużyć wszystkie czasy 

monitorowania sterowania. Umożliwi to kontrolny pomiar sygnału za pomocą multimetru zanim 

wszystkie sygnały zostaną wyłączone z powodu upłynięcia czasu monitorowania. 

 

Przykład: 

 

Aby rozpocząć przejazd, GJS najpierw przełącza sygnał „włączenia” falownika. Następnie system 

czeka na sygnał gotowości falownika. Jeśli sygnał ten nie pojawi się w ustawionym czasie (Parametr 

„Gotowy=1”; standardowo 1s), GJS wyłączy sygnał zatwierdzenia i wygeneruje komunikat o błędzie. 

1 s to za mało, aby zmierzyć, czy sygnał zatwierdzenia dotarł prawidłowo do falownika i czy 

odpowiedziała ona sygnałem gotowości, który nie powrócił do GJS z powodu np. nieprawidłowego 

podłączenia. 

 

Jeśli czas oczekiwania zostanie wydłużony np. do 30 s, będzie można sprawdzić za pomocą 

multimetra działanie sygnałów. 

 

Innym sposobem diagnozowania błędów jest ustawienie poszczególnych sygnałów za pomocą 

klawiatury w menu „Test sprzętu” lub ręczne ustawianie styczników i sprawdzanie sygnałów 

sprzężenia zwrotnego. 

 

4.13 Wyjście komunikatu błędu 

Jedno lub więcej dowolnych wyjść na GJS, JRP, JSP lub JSK  może zostać ustawione jako wyjście 

komunikatu błędu. 

 

W przypadku wystąpieniu błędu po upływie ustawionego czasu (parametr „Opoz blad”) wyjście to 

zostanie aktywowane. 
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4.14 Tabela błędów 

Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 
16/1 Tasma EA uszk Taśma magnetyczna EA 

uszkodzona 

Sprawdzić i w razie potrzeby 

wymienić taśmę 

Dokładniejsza analiza błędu patrz opis 

EA 
32/112 Poz uszk System pozycjonowania 

uszkodzony 

Zatrzymanie awaryjne 

Ten komunikat o błędzie pojawia się 

na przykład przy naderwaniu taśmy 

enkodera absolutnego z połączeniem 

CAN. 
32/112 EA uszk System pozycjonowania (enkoder 

absolutny EA) uszkodzony 

Zatrzymanie awaryjne; Powrót do 

pracy po usunięciu błędu EA 

Dokładniejsza analiza błędu patrz opis 

EA 
49/0 Blad fazy Błąd fazy (sygnał zewnętrznego 

czujnika fazy) 

Zatrzymanie awaryjne, komunikat 

awarii 
49/1 Oswietlenie kabinowe  Brak napięcia oświetlenia 

kabinowego 

Dźwig linowy: Zatrzymuje się na 

następnym piętrze 

 

Dźwig hydrauliczny: Zjeżdża na 

najniższe piętro 

 

Powrót do standardowego trybu pracy 

po przywróceniu napięcia oświetlenia 

kabinowego. 
50/0 Tr aku  Awaria napięcia zasilającego 24V. 

Wszystkie inne błędy są w tym 

czasie ignorowane. 

 

Zatrzymanie awaryjne, następnie stan 

błędu. Automatyczny powrót do 

standardowego trybu pracy po 

przywróceniu napięcia. 
52/0 Brak OB  Obwód bezpieczeństwa otwarty w 

wyniku błędu 

Stan błędu „Brak OB” 

Automatyczny powrót do 

standardowego trybu pracy po 

zamknięciu obwodu bezpieczeństwa. 
52/1 OB otw jazda  Otwarty obwód bezpieczeństwa 

podczas jazdy w wyniku błędu 

Zatrzymanie awaryjne, następnie stan 

błędu „Brak OB”. 

Automatyczny powrót do 

standardowego trybu pracy po 

zamknięciu obwodu bezpieczeństwa. 
52/2 Brak OB drz  Brak zamkniętego obwodu 

bezpieczeństwa dla drzwi 

obrotowych, kabinowych lub 

szybu podczas próby rozpoczęcia 

przejazdu. 

Czas oczekiwania 4 s, otwarcie drzwi i 

próba ponownego zamknięcia (patrz 

opis funkcji drzwi) 
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Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 
52/3 OB awa prz kra  Dźwig (prawdopodobnie) wjechał 

w awaryjny przełącznik krańcowy. 

Wygenerowanie komunikatu o 

błędzie przy braku pierwotnego 

obwodu bezpieczeństwa, gdy 

dźwig znajduje się na najwyższym 

lub najniższym pietrze. 

Ponieważ awaryjne wyłączniki 

krańcowe są zwykle 

monitorowane tylko przez obwód 

bezpieczeństwa (brak 

dodatkowych oddzielnych 

styków), przyczyna usterki może 

oczywiście leżeć także w innym 

styku w głównym obwodzie 

bezpieczeństwa. 

Dźwigi linowe: Powrót do 

standardowego trybu pracy po 

zamknięciu obwodu bezpieczeństwa. 

 

Dźwigi hydrauliczne: Po zamknięciu 

obwodu bezpieczeństwa dźwig 

zjeżdża na najniższe piętro i wyłącza 

się w trybie awaryjnym. 

 

52/4 Insp wyl kra Obwód bezpieczeństwa 

inspekcyjnego wyłącznika 

krańcowego otwarty 

Zatrzymanie awaryjne, dalsza jazda w 

przeciwnym kierunku jest możliwa 

52/4 Blad OB naped  Komunikat o błędzie napędu 

podczas jazdy. Jednocześnie 

przerwanie obwodu 

bezpieczeństwa. 

Ponieważ napęd zwykle wykrywa 

otwarty obwód bezpieczeństwa 

(opadnięcie styczników), nie jest 

pewne, czy rzeczywistą przyczyną 

błędu jest napęd czy obwód 

bezpieczeństwa. 

Zatrz awar 

Automatyczny powrót do 

standardowego trybu pracy po 

zamknięciu obwodu bezpieczeństwa i 

dezaktywacji komunikatu o błędzie 

napędu. 

52/5 Kurt swietlna  Przerwanie kurtyny świetlnej 

podczas jazdy. 

Zatrz awar 

Ponowne uruchomienie kurtyny 

świetlnej przy uruchomieniu nowego 

wezwania wewnętrznego. Następnie 

powrót do standardowego trybu pracy. 
52/16 Brak most OB Zgodnie z EN81-20 do celów 

serwisowych obwód 

bezpieczeństwa drzwi  może być 

zmostkowany za pomocą 

przełącznika . To zmostkowanie 

może być monitorowane przez 

jeden lub więcej kontaktów przez 

sterownik. Błąd pojawia się, jeśli 

wszystkie kontakty monitorujące 

nie pokazują tego samego stanu. 

Możliwa jest wyłącznie inspekcja (z 

kabiny lub maszynowni). 

Błąd można usunąć dopiero po 

aktywacji zmostkowania działają 

wszystkie kontakty. 
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Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 
52/17 OB chwyt otw Przerwanie kontaktu chwytaka 

(uruchomienie chwytaka) 

Do monitorowania wymagany jest 

dodatkowy obwód bezpieczeństwa 

bezpośrednio przed kontaktem 

chwytaka („OB” - „OB przed wylap”). 

Błąd można skasować tylko poprzez 

wejście „OB” - „Reset chwyt”. 
52/18 OB drz szyb wl Obwód bezpieczeństwa drzwi 

szybu zamknięty, chociaż drzwi są 

otwarte. 

Monitorowanie zgodnie z EN81-20. 

Sprawdzić obwód bezpieczeństwa, w 

razie potrzeby usunąć mostkowanie. 

Powrót do standardowego trybu pracy 

poprzez Reset lub uruchomienie 

inspekcji (z kabiny lub maszynowni) 

na min. 5s. 
52/19 Bl test OB drz Błąd podczas testu obwodu 

bezpieczeństwa drzwi szybu zg. z 

EN81-20 

Sprawdzić obwód testowy: Po 

całkowitym otwarciu drzwi na krótko 

zostaje włączone mostkownanie drzwi 

(obwód bezpieczeństwa) . W ten 

sposób zasilane jest wejście obwodu 

bezpieczeństwa OB4. Jeśli tak się nie 

stanie (np. z powodu błędów 

podłączenia przewodów lub w 

obwodzie bezpieczeństwa), pojawia 

się ten kod błędu. 

Przy 4. pojawieniu się tego błędu 

następuje zatrzymanie dźwigu. Powrót 

do standardowego trybu jest możliwy 

dopiero po resecie. 
52/20 OB drz ob wl Obwód bezpieczeństwa drzwi 

obrotowych zamknięty, chociaż 

drzwi są otwarte (2. kontakt drzwi 

obrotowych do systemu 

sterowania) 

Monitorowanie zgodnie z EN81-20. 

Sprawdzić obwód bezpieczeństwa, w 

razie potrzeby usunąć mostkowanie. 

Powrót do standardowego trybu pracy 

poprzez Reset lub uruchomienie 

inspekcji (z kabiny lub maszynowni) 

na min. 5s. 
52/21 Brak rygla drz Dodatkowy kontakt blokady drzwi 

podczas jazdy lub dojazdu jest 

otwarty 

Jeśli podczas dojazdu brakuje 

kontaktu, sterownik dźwigu otwiera 

drzwi i zamyka je ponownie po 

krótkim czasie oczekiwania. Ta 

procedura jest powtarzana do 4 razy, 

następnie wszystkie wezwania są 

kasowane. 
53/0 Aku uszk Zmierzone napięcie akumulatora 

poniżej 7 V lub 3 kolejne pomiary 

poniżej ustawionego limitu 

(parametr „Aku[mV]”) 

Awaria 

Po wymianie akumulatora należy 

ręcznie zmierzyć napięcie 

akumulatora lub przeprowadzić reset, 
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Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 

aby dźwig mógł powrócić do pracy 

(Menu „Test aku”)  
53/1 Ostrz akum Zmierzone napięcie akumulatora 

poniżej ustawionego limitu 

(parametr „Aku[mV]) 

Akumulator uszkodzony lub 

nienaładowany po tymczasowym 

zaniku napięcia. 

Dźwig nadal pracuje 
66/0 Temp plyty  Zbyt wysoka temperatura płyty Tylko informacyjnie, obecnie 

wyłącznie JRP 2.1 jest wyposażony w 

czujnik, w takim przypadku 

automatycznie redukowany jest prąd 

wejściowy. 
67/0 Za wys temp sil1  Za wysoka temperatura silnika 

(Wejście „Za wys temp1”  

aktywne). 

Temperatura wyłączenia zależy od 

charakterystyki termistora PTC. 

Dźwig linowy: Zatrzymanie na 

kolejnym piętrze. 

Po schłodzeniu (dezaktywacji wejścia) 

powrót do trybu standardowego. 

 

Dźwig hydrauliczny: Przejazd do 

najniższego piętra, korekta pozostaje 

aktywna. 

Po schłodzeniu (dezaktywacji wejścia) 

powrót do trybu standardowego. 
67/1 Za wys temp sil2  Za wysoka temperatura silnika 

(Wejście „Za wys temp2” 

aktywne). 

Temperatura wyłączenia zależy od 

charakterystyki termistora PTC. 

Patrz wyżej 

67/2 Za nis temp masz   Temperatura w maszynowni 

poniżej limitu (wejście „Min temp 

wew” aktywne) 

Patrz wyżej 

67/3 Za wys temp masz   Temperatura w maszynowni 

powyżej limitu (wejście „Maks 

temp wew” aktywne) 

Patrz wyżej 

67/4 Czuj temp GJS  Temperatura płyty GJS za niska Patrz wyżej 
67/5 Czuj temp GJS  Temperatura płyty GJS za wysoka Patrz wyżej 
80/1 Niepr kod  Na magistrali CAN znajduje się 

zespół z nieprawidłowym kodem 

sprzętowym (kod 

bezpieczeństwa). 

Moduł z nieprawidłowym kodem 

sprzętowym jest ignorowany przez 

system (patrz rozdział Kodowanie 

sprzętowe). 
96/0 Blad SW Błędy w sekwencji programu, 

prawdopodobnie spowodowane 

przez zakłócenia EMC lub np. 

złącza lutowane na płytce 

drukowanej 

Sprawdzić okablowanie podnośnika 

zgodne z EMC, w razie potrzeby 

wymienić płytę główną 
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Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 
97/0 Wew blad SW  

lub 

Reset WD 

Wewnętrzny błąd 

oprogramowania modułu, 

wyzwolenie „zegara watchdog”, 

ponowne uruchomienie 

oprogramowania. 

Zatrzymanie awaryjne, ponowna 

inicjalizacja modułu, następnie powrót 

do standardowego trybu pracy. 

Jeśli błąd występuje dla modułu JSP 

lub JSK, następuje ponowna 

inicjalizacja podczas bieżącej 

eksploatacji bez zatrzymania 

awaryjnego. 
97/1 Ponowny start  Przyłączenie napięcia Dźwig rozpoczyna jazdę referencyjną 

(po zakończeniu konfiguracji) 
97/2 Ponowny start xxx 

(Xxx = nazwa modułu) 
Ponowne uruchomienie 

oprogramowania modułu podczas 

bieżącej eksploatacji (np. podczas 

podłączania modułu JSK  do 

działającego dźwigu). 

Zatrzymanie awaryjne, ponowna 

inicjalizacja modułu, następnie powrót 

do standardowego trybu pracy. 

Jeśli błąd występuje dla modułu JSP 

lub JSK, następuje ponowna 

inicjalizacja podczas bieżącej 

eksploatacji bez zatrzymania 

awaryjnego. 
97/3 Oprog JSN<1.40 Ze względu na zmiany w 

standardzie CANopen występują 

problemy ze zgodnością podczas 

używania modułów GJS wersja 

1.32n lub nowszą i modułów ASE 

starszych niż wersja 1.40. 

Ten komunikat o błędzie może 

błędnie wystąpić przy problemach 

z EMC (zobacz błąd powyżej) 

Dźwig się nie przemieszcza; należy 

zastosować GJS w starszej wersji lub 

JSN w nowszej wersji 

oprogramowania. 

97/4 Oprog JRP<1.40 Patrz wyżej Dźwig się nie przemieszcza; należy 

zastosować GJS w starszej wersji lub 

JRP w nowszej wersji 

oprogramowania. 
97/5 Reset SW Przeprowadzono reset za pomocą 

klawiatury GJS lub terminala 

ręcznego 

 

97/6 Reset HW Przeprowadzono reset za pomocą 

przycisku resetującego na GJS 

 

98/1 Parametr grup W grupie dźwigów parametry 

zespołów magistrali szybu JSK nie 

są identyczne dla wszystkich 

jednostek 

Należy uruchomić w menu funkcję 

„Synchronizacja grupowa” 

98/2 Param napedu Tylko dla falownika CAN-Open: 

Parametry falownika nie zgadzają 

się z parametrami zapisanymi w 

systemie sterowania. 

W celu synchronizacji należy odczytać 

parametry falownika (punkt menu 

„Parametry napędu”) i zapisać je w 

sterowniku 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

117/244 

Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 
128/xx Blad wysyl SMS 

Blad wysyl fax 

Blad wysyl PC 

itp. 

Błąd podczas próby wysłania 

wiadomości SMS, faksu lub 

komunikatu alarmowego na 

komputer (zdalna transmisja 

danych) 

Sprawdzić transmisję danych 

 

129/16 

129/17 

129/18 

129/19 

129/20 

129/21 

129/22 

129/23 

129/32 

Blad CAN  

Bl CAN HW prze 

CAN SW Overrun 

CANB HW Overrun 

CANB SW Overrun 

Bl CAN RXC 

Bl CAN HW prz1 

Bl CAN HW prz2 

Bl CAN HW prz3 

Bl CAN pas 

Zakłócenie transmisji danych na 

magistrali CAN (CANB = 

magistrala szybu). 

W przypadku awarii ostatni 

komunikat magistrali CAN jest 

automatycznie powtarzany, aby 

nie nastąpiła utrata danych. 

Ten błąd może wystąpić podczas 

np. przełączania włącznika 

głównego lub podłączania nowego 

modułu do magistrali. 

W przypadku częstego 

występowania błędów magistrali 

CAN należy sprawdzić przewody 

magistrali i modułów (patrz 

rozdział „Rozwiązywanie błędów 

magistrali CAN”). 

W zależności od typu błędu CAN: 

Automatycznie powtarzanie 

komunikatu uszkodzonej magistrali, 

brak innych reakcji. 

129/48 Br pol mag xxx 

(Xxx = nazwa modułu) 
Brak komunikatu heartbeat 

modułu (xxx) do GJS.  

Wszystkie moduły magistrali 

CAN w określonej jednostce czasu 

przesyłają komunikat heartbeat w 

celu monitorowania wzajemnego 

połączenia. 

Zatrzymanie awaryjne 

Po odebraniu komunikatu heartbeat 

powrót do standardowej pracy. 

Jeśli błąd występuje dla modułu JSP 

lub JSK, nie następuje zatrzymanie 

awaryjne. 

129/49 Pol GJS  Brak komunikatu heartbeat GJS. Zatrzymanie awaryjne 

Po przeprowadzeniu wewnętrznej 

diagnostyki powrót do standardowej 

pracy. 

Jeśli moduły JSK lub JSP nie 

odbierają komunikatu heartbeat od 

GJS, następuje automatyczne 

skasowanie wszystkich wezwań i 

wyświetlenie komunikatu o awarii. 
129/50 Br obow JSP Brak modułu sparametryzowanego 

jako „obowiązkowy” JSP na 

magistrali szybu (moduł 

uszkodzony lub awaria magistrali 

CAN) 

Zakończenie aktualnego przejazdu, 

następnie przejście w stan awarii. 

129/51 Br obow JSK Brak modułu sparametryzowanego 

jako „obowiązkowy” JSK na 

Zakończenie aktualnego przejazdu, 

następnie przejście w stan awarii. 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

118/244 

Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 

magistrali sterującej (moduł 

uszkodzony lub awaria magistrali 

CAN) 
129/64 Awaria CAN  Automatyczne wyłączanie 

magistrali CAN z powodu zbyt 

wielu błędów transmisji danych. 

 

Zatrzymanie awaryjne, a następnie 

wewnętrzna diagnostyka transmisji 

danych. 

Jeśli transmisja danych działa 

ponownie bez błędu, system powraca 

do normalnego działania. 

W przypadku awarii CAN modułów 

JSK lub JSP dźwig pracuje 

standardowo bez zatrzymania 

awaryjnego. 
129/65 Awaria CANB  Automatyczne wyłączanie 

magistrali CAN B (magistrala 

szybu) z powodu zbyt wielu 

błędów transmisji danych. 

Dźwig pracuje standardowo, 

wewnętrzna diagnostyka transmisji 

danych magistrali szybu. 

129/81 Bl JSP wierszx Na magistrali szybu (wiersz x) 

wystąpiły zakłócenia transmisji 

danych 

W razie potrzeby należy sprawdzić 

magistralę szybu (rezystor końcowy) 

Przyczyną błędu może być również 

aktywacja / dezaktywacja dźwigu w 

grupie. 
129/82 Blad wierszx Całkowite przerwanie transmisji 

danych w określonym wierszu 

magistrali szybu. 

patrz wyżej 

129/83 Bl lok JSP Zakłócenia transferu danych do 

JSP podłączonego na płycie 

głównej (zazwyczaj numer węzła 

od 50.1) 

patrz wyżej 

129/96 Brak mag ster  Brak transmisji danych na 

magistrali CAN (magistrali 

sterującej)  

Możliwe przyczyny: 

- Niepodłączony przewód 

magistrali 

- Niepodłączony żaden inny 

moduł 

Zatrzymanie awaryjne, a następnie 

wewnętrzna diagnostyka transmisji 

danych. 

Jeśli transmisja danych działa 

ponownie, system powraca do 

normalnego działania. 

129/97 Bl CAN TX Przepełnienie bufora wysyłania 

magistrali sterującej 

Możliwe przyczyny 

- Przeciążenie magistrali 

- Bardzo częste przełączanie wejść 

- Błąd oprogramowania 

sterującego 

Zatrzymanie awaryjne: 

Sprawdzić przełączanie wejść,  

w razie potrzeby skontaktować się z 

producentem sterownika 
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Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 

129/98 Brak mag szyb Brak transmisji danych na 

magistrali CAN (magistrali szybu)  

Możliwe przyczyny: 

- Niepodłączony przewód 

magistrali 

- Niepodłączony żaden inny 

moduł 

Nie następuje zatrzymanie awaryjne, 

odbywa się tylko wewnętrzna 

diagnostyka transmisji danych. 

129/99 Bl CANB TX Przepełnienie bufora wysyłania  

magistrali szybu 

Możliwe przyczyny 

- Przeciążenie magistrali 

- Bardzo częste przełączanie wejść 

- Błąd oprogramowania 

sterującego 

Sprawdzić przełączanie wejść,  

w razie potrzeby skontaktować się z 

producentem sterownika 

129/100 Brak kas dys  Brak połączenia magistrali CAN z 

modułami JSK. 

Możliwe przyczyny: 

- Uszkodzenie JSK 

- Kaseta niepodłączona 

- Awaria magistrali CAN 

Dźwig kontynuuje jazdę i stale 

próbuje nawiązać komunikację z 

modułami kasety. 

129/128 Utr dan RS232 Utrata danych na interfejsie 

RS232 (zbyt wysoka szybkość 

transmisji danych) 

 

129/129 Bl offl RS232 Sygnały błędów na RS232 w 

trybie offline 

 

129/130 Bl onl RS232 Sygnały błędów na RS232 w 

trybie online 

 

129/131 Bl CRC RS232 Odbiór nieaktualnych danych 

(nieprawidłowa suma kontrolna) 

na RS232 

 

129/144 Trans dan imod Utrata danych połączenia do 

podłączonego modułu (modem, 

ethernet, ...) 

 

129/145 Bl offl imod Sygnały błędów podłączonego 

modułu (modem, ethernet, ...) w 

trybie offline 

 

129/146 Bl onl imod Sygnały błędów podłączonego 

modułu (modem, ethernet, ...) w 

trybie online 

 

129/147 Bl CRC imod Odbiór nieaktualnych danych 

(nieprawidłowa suma kontrolna) 

podłączonego modułu (modem, 

ethernet, ...) 
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Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 
130/48 Nr grup zdubl W grupie znajdują się 2 moduły 

GJS o tym samym numerze grupy. 

Dźwig nadal działa, ale wezwania 

zewnętrzne i sterowanie grupowe nie 

działają prawidłowo. 
144/1 Min cisnienie  Dla dźwigów hydraulicznych 

Ciśnienie oleju poniżej granicy 

(wejście „Min cisnienie” aktywne) 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowego trybu pracy 

po dezaktywacji wejścia. 
144/2 Max cisnienie  Dla dźwigów hydraulicznych 

Ciśnienie oleju powyżej granicy 

(wejście „Max cisnienie” 

aktywne) 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowego trybu pracy 

po dezaktywacji wejścia. 

144/16 Przeciazenie Przeciążenie dźwigu Przeciążenie jest sygnalizowane, gdy 

dźwig znajduje się jeszcze na tym 

samym piętrze z otwartymi drzwiami. 

Dalsza jazda jest możliwa wyłącznie 

po usunięciu dodatkowego ciężaru. 
160/0 Błąd napędu  Komunikat o błędzie z napędu w 

stanie spoczynku (patrz także opis 

„Sterowanie napędem”). 

Awaria 

Po usunięciu komunikatu o błędzie 

powrót do standardowej pracy. 
161/0 Bl nap jazda  Komunikat o błędzie z napędu 

podczas jazdy (patrz także opis 

„Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Po usunięciu komunikatu o błędzie 

powrót do standardowej pracy. 
161/1 Przekr syg got 

lub  

Br syg got 

Sygnał gotowości napędu nie jest 

aktywowany w odpowiednim 

czasie (patrz także opis 

„Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/2 Przekr syg ham 

lub  

Br syg ham 

Zatwierdzenie hamowania przez 

napęd nie jest aktywowane w 

odpowiednim czasie (patrz także 

opis „Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/3 Przekr got=0 

lub  

S got nie wyl  

Sygnał gotowości napędu nie jest 

dezaktywowany w odpowiednim 

czasie (patrz także opis 

„Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/4 Przekr ham=0 

lub  

S ham nie wyl  

Zatwierdzenie hamowania przez 

napęd nie jest dezaktywowane w 

odpowiednim czasie (patrz także 

opis „Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne, następnie stan 

błędu „Naped jazda”. 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/5 RB/stycz wyl  Podczas jazdy dochodzi do 

gwałtownego zerwania sygnału 

„RB/Stycznik” przez napęd (patrz 

także opis „Sterowanie 

napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/6 Syg ham wyl  Podczas jazdy dochodzi do 

gwałtownego zerwania sygnału 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 
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Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 

hamowania przez napęd (patrz 

także opis „Sterowanie 

napędem”). 
161/7 Syg jazd wyl  Podczas jazdy dochodzi do 

gwałtownego zerwania sygnału 

jazdy przez napęd (patrz także 

opis „Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/8 Syg softst wyl  Podczas jazdy dochodzi do 

gwałtownego zerwania sygnału 

„Koniec rampy” softstartera (patrz 

także opis „Sterowanie 

napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/9 Softst=0 jaz 

lub  

Br syg softst 

Brak sygnału „Koniec rampy” 

softstartera (patrz także opis 

„Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/10 RB/stycznik wl Sygnał „RB/stycznik” nie wyłącza 

się po zakończeniu przejazdu. 

Powrót do standardowego trybu pracy 

po dezaktywacji sygnału. 
161/11 Syg ham wl Sygnał hamowania napędu jest 

włączony, chociaż nie ma 

aktualnego polecenia jazdy.  

Powrót do standardowego trybu pracy 

po dezaktywacji sygnału hamowania. 

161/12 Syg softst wl Sygnał „Koniec rampy” 

softstartera jest włączony, chociaż 

nie ma aktualnego polecenia 

jazdy. 

Powrót do standardowego trybu pracy 

po dezaktywacji sygnału. 

161/13 CAN:TimeoutBrake Dla napędów CANopen: 

Komunikat CAN do włączania 

hamulca nie przychodzi / 

przychodzi za późno 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/14 CAN:Timeout VoEn Dla napędów CANopen: 

Komunikat CAN do włączania 

napięcia (Voltage Enable) nie 

przychodzi / przychodzi za późno 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/15 CAN:TimeoutReady Dla napędów CANopen: 

Komunikat CAN i gotowości 

(Ready to switch on) nie 

przychodzi / przychodzi za późno 

 

161/16 CAN:Timeout Hm=0 Dla napędów CANopen: 

Komunikat CAN do wyłączania 

hamulca (Speed zero) nie 

przychodzi / przychodzi za późno 

 

161/17 CAN:TimeoutRdy=0 Dla napędów CANopen: 

Komunikat CAN Gotowy=0 

(Operation disabled) nie 

przychodzi / przychodzi za późno 
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Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 
161/18 Syg RDY wyl Podczas jazdy dochodzi do 

gwałtownego zerwania sygnału 

RDY przez napęd (patrz także opis 

„Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/19 Syg RDY wl Sygnał RDY jest włączony, 

chociaż nie ma aktualnego 

polecenia jazdy. 

Powrót do standardowego trybu pracy 

po dezaktywacji sygnału RDY. 

161/20 Syg RDY nie wl Sygnał RDY nie jest 

dezaktywowany w odpowiednim 

czasie (patrz także opis 

„Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/21 CAN:TimeoutOpDis Dla napędów CANopen: 

Komunikat CAN Zatrzymanie 

(Operation disabled) nie 

przychodzi / przychodzi za późno 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/22 CAN:TimeoutOpEn Dla napędów CANopen: 

Komunikat CAN Ruszanie 

(Operation enabled) nie 

przychodzi / przychodzi za późno 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/23 CAN:Timeout Move Dla napędów CANopen: 

Komunikat CAN Predk. > 0 (No 

speed zero) nie przychodzi / 

przychodzi za późno 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

161/24 CAN:Timeout cel Dla napędów CANopen 

(wyłącznie w trybie pozycji): 

Nowa wartość docelowa nie 

została potwierdzona przez napęd 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

162/0 Stycz nie wl  Styczniki jazdy po rozpoczęciu 

jazdy nie uruchamiają się lub 

gwałtownie opadają podczas jazdy 

(patrz także opis „Sterowanie 

napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

162/1 Stycz nie wyl  Po zakończeniu jazdy stycznik 

jazdy nie opada (patrz także opis 

„Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowego trybu pracy 

po dezaktywacji stycznika jazdy. 
163/0 Ham nie otw  Hamulce nie otwierają się po 

rozpoczęciu jazdy lub gwałtownie 

opadają podczas jazdy (patrz także 

opis „Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

163/1 Ham nie zam  Po zakończeniu jazdy hamulce nie 

zamykają się (patrz także opis 

„Sterowanie napędem”). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowego trybu pracy 

po zamknięciu hamulców. 
163/2 Monitorowanie 

hamulców  
Poziom zużycia hamulców został 

osiągnięty. 

Dźwig zatrzymuje się na następnym 

piętrze i pojawia się komunikat awarii. 
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163/3 Ogr nie dociag Cewka ogranicznika prędkości nie 

dociągnięta (podczas używania 

ogranicznika jako zabezpieczenia 

przed upadkiem) 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

163/4 Ogr nie wyl Cewka ogranicznika prędkości nie 

opadła (podczas używania 

ogranicznika jako zabezpieczenia 

przed upadkiem) 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowego trybu pracy 

po opadnięciu cewki. 

163/5 

163/7 

163/9 

Zaw nie otw Zawory (A3) nie otwierają się Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po ok. 2s. 

163/6 

163/8 

163/10 

Zaw nie zam Zawory (A3) nie zamykają się Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po 

zamknięciu zaworów 
163/11 Ham otw BHamulce otwarte podczas 

postoju 

Sprawdzić hamulce i kontakt 

hamulców. 

Błąd pojawia się również po ręcznym 

otwarciu hamulców. 
163/12 

163/13 

163/14 

Zaw otw Zawory bezpieczeństwa (A3) 

podczas postoju otwarte 

Sprawdzić zawory i kontakty 

zaworów. 

Błąd pojawia się również po ręcznym 

otwarciu zaworów. 
163/15 Zaw op nie otw Zawór opuszczania awaryjnego 

(„iValve”) nie otworzył się 

Sprawdzić zawór i kontakt zwrotny 

163/16  Zaw op nie zam Zawór opuszczania awaryjnego 

(„iValve”) nie zamknął się 

patrz wyżej 

163/17 

163/18 

163/19 

Ham 1 uszkodz 

Ham 2 uszkodz 

Ham 3 uszkodz 

W czasie automatycznego testu 

hamulców dźwig przemieścił się 

podczas postoju bardziej niż 

dopuszczalna tolerancja 

Komunikat o awarii dźwigu, powrót 

do standardowej pracy wyłącznie po 

zresetowaniu systemu sterowania. 

164/xx  Komunikat błędu z falownika 

firmy Lust (tylko przy sterowaniu 

przez magistralę CAN). 

Przyczyna i usuwanie błędów 

patrz opis falownika. 

Zatrzymanie awaryjne 

Następnie co 2 s wysyłany jest 

komunikat CAN do falownika, aby 

potwierdzić błąd. 

Po usunięciu błędu falownika, dźwig 

powraca do standardowej pracy. 
176/1 GPK str drzwi  Górny przełącznik przedkrańcowy 

GPP przełącza się w strefie drzwi 

(niewłaściwa pozycja 

przełącznika). 

Przyczyną błędu może być 

niewyłączenie jednego z 

przełączników stref drzwiowych. 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowej pracy po 

właściwym przełączeniu wszystkich 

przełączników (zg. z diagramem na 

schemacie obwodu) 

176/2 DPK str drzwi  Dolny przełącznik przedkrańcowy 

DPP przełącza się w strefie drzwi 

Zatrzymanie awaryjne 
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(niewłaściwa pozycja 

przełącznika). 

Przyczyną błędu może być 

niewyłączenie jednego z 

przełączników stref drzwiowych. 

Powrót do standardowej pracy po 

właściwym przełączeniu wszystkich 

przełączników (zg. z diagramem na 

schemacie obwodu) 

176/3 Blad GPK/DPK  Stan przełączania co najmniej 

jednego przełącznika 

przedkrańcowego (GPP, DPP) jest 

nieprawidłowy (np. oba 

przełączniki są jednocześnie 

włączone lub dźwig znajduje się 

na najniższym piętrze i DPP nie 

jest włączony). 

Komunikat o błędzie może 

również wystąpić, jeśli podczas 

pozycjonowania za pomocą 

przełącznika przełączniki strefy 

drzwi SG i SD są nieprawidłowo 

przełączane, ponieważ dźwig 

zlicza nieprawidłowo stany pięter. 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowej pracy przy 

prawidłowym przełączaniu 

przełączników. 

176/4 Poziom SS wyl Zgodnie z pomiarem systemu 

pozycjonowania dźwig znajduje 

się w strefie drzwi, ale przełącznik 

strefy drzwi SS jest wyłączony 

(przełącznik SS uszkodzony lub 

błąd w systemie pozycjonowania). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowej pracy, jeśli 

stan SS i pomiar systemu 

pozycjonowania się zgadzają. 

W razie potrzeby reset systemu. 

Sprawdzić system pozycjonowania i 

przełącznik SS W razie potrzeby 

ponownie przeprowadzić kalibrację 

Jeśli do pomiaru pozycji silnika lub 

ogranicznika prędkości  jest używany 

enkoder inkrementalny, błąd może 

wystąpić podczas testu technicznego. 

W takim przypadku należy 

przeprowadzić reset. 

176/5 SS wl st d wyl Zgodnie z pomiarem systemu 

pozycjonowania dźwig znajduje 

się poza strefą drzwi, ale 

przełącznik strefy drzwi SS jest 

włączony (przełącznik SS 

uszkodzony lub błąd w systemie 

pozycjonowania). 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowej pracy, jeśli 

stan SS i pomiar systemu 

pozycjonowania się zgadzają. 

W razie potrzeby reset systemu. 

Sprawdzić system pozycjonowania i 

przełącznik SS W razie potrzeby 

ponownie przeprowadzić kalibrację 

Jeśli do pomiaru pozycji silnika lub 

ogranicznika prędkości  jest używany 

enkoder inkrementalny, błąd może 
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wystąpić podczas testu technicznego. 

W takim przypadku należy 

przeprowadzić reset. 

176/6 KH5 nie wl    

 

(Dla MCU:  

Strefa nie wł) 

Sygnał sprzężenia zwrotnego z 

obwodu bezpieczeństwa podczas 

jazdy z otwartymi drzwiami nie 

został aktywowany przy 

wchodzeniu do strefy drzwi. 

Zatrzymanie awaryjne 

Gdy tylko pojawi się sygnał 

sprzężenia zwrotnego lub dźwig nie 

będzie już w strefie drzwi, system 

powróci do normalnej pracy. 

Sprawdzić przekaźnik 

bezpieczeństwa, przełącznik 

magnetyczny i system 

pozycjonowania 

176/7 KH5 nie wyl 

 

(Dla MCU:  

Strefa nie wył)   

Sygnał sprzężenia zwrotnego z 

obwodu bezpieczeństwa podczas 

jazdy z otwartymi drzwiami nie 

został dezaktywowany podczas 

wychodzenia ze strefy drzwi. 

Zatrzymanie awaryjne 

Gdy tylko zniknie sygnał sprzężenia 

zwrotnego lub dźwig  będzie już w 

strefie drzwi, system powróci do 

normalnej pracy. 

Sprawdzić przekaźnik 

bezpieczeństwa, przełącznik 

magnetyczny i system 

pozycjonowania 
176/8 Za szyb zatrz  Dźwig zatrzymuje się przed 

dotarciem do strefy 

wypoziomowania (kalibracja nie 

jest wykonywana prawidłowo lub 

strefa wypoziomowania jest za 

mała -> parametry, ewentualnie 

również błędy podczas sterowania 

napędem). 

Brak reakcji na błąd; Dźwig 

rozpoczyna korektę położenia (jeśli 

jest aktywowana). 

 

176/9 Powyzej celu  Dźwig przejechał pozycję 

wypoziomowania. 

(Kalibracja nie jest wykonywana 

prawidłowo lub strefa 

wypoziomowania jest za mała -> 

parametry, ewentualnie również 

błędy podczas sterowania 

napędem). 

Brak reakcji na błąd; Dźwig 

rozpoczyna korektę położenia (jeśli 

jest aktywowana). 

 

176/10 Korekt za krotk  Dźwig dokonuje korekty 

położenia, ale zatrzymuje się   

przed dojechaniem do strefy 

wypoziomowania (kalibracja nie 

jest wykonywana prawidłowo lub 

strefa wypoziomowania jest za 

mała). 

Brak reakcji na błąd; dźwig 

rozpoczyna nową korektę położenia 

(maks. 6 razy) 

Sprawdzić wielkość strefy drzwi; w 

razie potrzeby ponownie skalibrować 

drogi hamowania. 
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Ten błąd występuje również, gdy 

przekaźniki bezpieczeństwa nie 

mają jeszcze prawidłowego stanu 

przełączania po włączeniu (KH6 i 

KH7 włączone, KH5 wyłączone). 

W takim przypadku dźwig należy 

przemieścić na inne piętro.  
176/11 Korekt za dlug  Podczas korekty położenia dźwig 

wyjeżdża ponad strefę 

wypoziomowania (kalibracja nie 

jest wykonywana prawidłowo lub 

strefa wypoziomowania jest za 

mała). 

Brak reakcji na błąd; dźwig 

rozpoczyna nową korektę położenia 

(maks. 6 razy) 

Sprawdzić wielkość strefy drzwi; w 

razie potrzeby ponownie skalibrować 

drogi hamowania. 
176/12 Korekt za szyb  Podczas korekty położenia 

przekroczona została maksymalna 

dopuszczalna prędkość (patrz 

parametr „v popraw”). 

Zatrzymanie awaryjne, następnie stan 

błędu „Przekr pred”. 

Powrót do normalnej pracy po 2s. 

176/13 Przekr predk  Przekroczona została maksymalna 

dopuszczalna prędkość. 

Komunikat o błędzie pojawia się 

przy osiągnięciu 1,2-krotności 

prędkości znamionowej (parametr 

„v znam”) 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po 2s. 

176/14 Odwrotny kier  System pozycjonowania 

rozpoznaje inny kierunek ruchu 

niż nadany kierunek jazdy. 

Możliwe przyczyny: 

- System pozycjonowania 

uszkodzony 

- Sygnalizacja kierunku do napędu 

uszkodzona 

- Złe ustawienie napędu 

- Nieprawidłowe podłączenie 

przewodów napędu 

- Błędne pole obrotowe przewodu 

zasilającego 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po 2s. 

176/15 Powyzej GPP  Podczas jazdy w górę dźwig 

przemieszczał się nadal z 

prędkością znamionową v3 przy 

przekraczaniu górnego 

przełącznika przedkrańcowego  

(nieprawidłowa pozycja 

przełączania górnego przełącznika 

przedkrańcowego lub błąd w 

systemie pozycjonowania). 

Hamowanie do prędkości dojazdowej 

v0; brak reakcji. 

Usuwanie błędu: Punkt przełączania 

GPP musi znajdować się bliżej piętra 

końcowego. 
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176/16 Ponizej DPK Podczas jazdy w dół dźwig 

przemieszczał się nadal z 

prędkością znamionową v3 przy 

przekraczaniu dolnego 

przełącznika przedkrańcowego 

(nieprawidłowa pozycja 

przełączania dolnego przełącznika 

przedkrańcowego lub błąd w 

systemie pozycjonowania). 

Hamowanie do prędkości dojazdowej 

v0; brak reakcji. 

Usuwanie błędu: Punkt przełączania 

DPP musi znajdować się bliżej piętra 

końcowego. 

176/17 Blad magnes Wyłącznie dla pozycjonowania 

przełącznikiem: Nieprawidłowa 

kolejność przełączania 

(przełącznik strefy drzwi, 

przełącznik hamowania). 

Dźwig zatrzymuje się na następnym 

piętrze, powrót do standardowej pracy. 

Sprawdzić przełącznik magnetyczny i 

magnesy! 

176/18 SO str drzwi Przełącznik hamowania SO 

przełącza się w strefie drzwi 

(niewłaściwa pozycja 

przełącznika). 

Przyczyną błędu może być 

niewyłączenie jednego z 

przełączników stref drzwiowych. 

Dźwig zatrzymuje się na najbliższym 

piętrze, powrót do standardowej pracy. 

176/19 SDK str drzwi Przełącznik referencyjny SDK 

przełącza się w strefie drzwi 

(niewłaściwa pozycja 

przełącznika).  

Przyczyną błędu może być 

niewyłączenie jednego z 

przełączników stref drzwiowych. 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowej pracy po 

właściwym przełączeniu wszystkich 

przełączników (zg. z diagramem na 

schemacie obwodu) 

176/20 Blad SDK Nieprawidłowy status 

przełącznika referencyjnego SGE. 

Komunikat o błędzie może 

również wystąpić, jeśli podczas 

pozycjonowania za pomocą 

przełącznika przełączniki strefy 

drzwi SG i SD są nieprawidłowo 

przełączane, ponieważ dźwig 

zlicza nieprawidłowo stany pięter. 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowej pracy po 

przejściu przełącznika do 

prawidłowego stanu. 

176/21 Poslizg za duz Dla dźwigów z systemem 

monitorowania poślizgu Za duży 

poślizg 

Zatrzymanie awaryjne, komunikat 

awarii 

176/22 EA2 – CAN Połączenie magistrali CAN z EA2 

zostało zakłócone 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do standardowej pracy po 

nawiązaniu prawidłowego połączenia 

CAN 
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176/23 Syg bl EA2 Sygnał błędu jednostki podwójne 

MWW (MWW.1) 

Zakończenie aktualnego przejazdu, 

następnie przejście w stan awarii. 
176/24 Ob chron g Zadziałał system monitorowania 

górnego obszaru chronionego 

(nadszybie) 

Możliwa wyłącznie inspekcja (z 

kabiny lub maszynowni), poza tym 

zatrzymanie awaryjne; 

System monitorowania obszaru 

chronionego należy zresetować 

ręcznie zanim możliwy będzie powrót 

do standardowego trybu pracy. 
176/25 Ob chron d Zadziałał system monitorowania 

dolnego obszaru chronionego 

(podszybie) 

Patrz wyżej 

176/26 Stycz g wyl Mimo sygnału sterowania nie 

zadziałał górny stycznik 

automatyczny  

Zatrzymanie awaryjne, komunikat 

awarii 

Po zadziałaniu stycznika powrót do 

standardowego trybu pracy 
176/27 Stycz g wl Mimo sygnału wyłączenia górny 

stycznik automatyczny nie opadł 

Zatrzymanie awaryjne, komunikat 

awarii 

Po zadziałaniu stycznika powrót do 

standardowego trybu pracy 
176/28 Stycz d wyl Mimo sygnału sterowania nie 

zadziałał dolny stycznik 

automatyczny 

Patrz wyżej 

176/29 Stycz d wl Mimo sygnału wyłączenia dolny 

stycznik automatyczny nie opadł 

Patrz wyżej 

176/30 Ob chron otw Zadziałał system monitorowania 

obszaru chronionego 

Patrz wyżej 

176/31 Barier roz Barierki rozłożone, chociaż 

powinny być złożone (w 

zależności od aktualnego stanu 

piętra, statusu sterownika i rodzaju 

barierek). 

Zatrzymanie awaryjne, komunikat 

awarii 

Po złożeniu barierek powrót do 

normalnej pracy. 

176/32 Fart nie roz Barierki nie są rozłożone, chociaż 

powinny (w zależności od 

aktualnego stanu piętra, statusu 

sterownika i rodzaju barierek). 

Zatrzymanie awaryjne, komunikat 

awarii 

Po złożeniu barierek powrót do 

normalnej pracy. 
176/48 Drz dzial jaz Otwarte drzwi działowe podczas 

jazdy 

Brak reakcji; komunikat jest 

przechowywany w pamięci błędów 

tylko jako dodatkowa informacja dla 

lepszej diagnostyki błędów, jeżeli 

drzwi działowe mają również styk w 

obwodzie bezpieczeństwa. 

Dalsze przejazdy z otwartymi 

drzwiami działowymi możliwe tylko 

w trybie specjalnym. 
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176/64 Roznica poz Podczas uruchamiania 

przełącznika strefy drzwi SS 

aktualna pozycja znacznie się 

różni (parametr „Max roz SS”) od 

punktu przełączania 

wyznaczonego podczas kalibracji. 

Zatrzymanie awaryjne, komunikat 

awarii 

Sprawdzić enkoder inkrementalny do 

pomiaru pozycji; w razie potrzeby 

ponownie przeprowadzić kalibrację. 

Jeśli do pomiaru pozycji silnika lub 

ogranicznika prędkości jest używany 

enkoder inkrementalny, błąd może 

wystąpić podczas testu technicznego. 

W takim przypadku należy 

przeprowadzić reset. 
176/80 Rozkl mech op Przekroczono limit czasu dla 

rozkładania mechanizmu 

zapobiegającemu opadaniu 

Po zaprogramowanej liczbie prób 

rozłożenia dźwig przemieszcza się na 

najniższe piętro i pojawia się 

komunikat o awarii. 
176/81 Sklad mech op Przekroczono limit czasu dla 

składnia mechanizmu 

zapobiegającemu opadaniu 

Po zaprogramowanej liczbie prób 

złożenia dźwig przemieszcza się na 

najniższe piętro i pojawia się 

komunikat o awarii. 
176/82 Mech op roz jaz Mechanizm zapobiegający 

opadaniu rozłożył się 

niespodziewanie podczas jazdy. 

Zatrzymanie awaryjne 

Próba złożenia mechanizmu. Jeśli uda 

się go złożyć, dźwig powraca do 

normalnej pracy. 
176/83 Mech op uszk Mechanizm zapobiegający 

opadaniu nie składa się ani nie 

rozkłada 

Awaria 

176/84 Dopomp max poz Dźwig podczas dopompowywania 

przekracza maksymalną 

dopuszczalną pozycję (parametr 

„Pomp wyl[mm]”, ale sygnał 

podciśnienia się nie wyłączył. 

Zakończenie dopompowywania; 

następnie komunikat awarii 

176/85 Syg podj akt Mimo podjechania i wsunięcia 

mechanizmu zapobiegającego 

opadaniu, sygnał podjeżdżania jest 

nadal aktywny. 

Błąd, po wyłączeniu sygnału powrót 

do standardowej pracy. 

176/86 Brak syg podj Podczas opuszczania dźwig 

znajduje się już poniżej określonej 

strefy opadania (parametr „Stref 

opad[mm]”), nie uruchomił się 

sygnał. 

Błąd, po włączeniu sygnału powrót do 

standardowej pracy. 

176/87 Nieud prob pod 5 nieudanych prób uruchomienia 

mechanizmu zapobiegającego 

opadaniu lub ponownego 

podniesienia dźwigu 

Awaria 
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176/88 Nieud pr pozio 10 nieudanych prób 

wypoziomowania na kolejnym 

piętrze (np. po wystąpieniu innego 

błędu lub przejeździe 

inspekcyjnym) 

Awaria 

176/112 Bl mech JS Błąd mechanizmu jazdy szpitalnej 

(np. aktywne oba przełączniki 

krańcowe) 

Dźwig powraca do standardowej 

pracy, jak tylko mechanizm JS 

powróci do prawidłowego stanu. 
176/113 Blok mech JS Mechanizm jazdy szpitalnej 

niezablokowany podczas startu  

patrz wyżej 

176/114 Wysuw mech JS Mechanizm jazdy szpitalnej się 

nie wysuwa 

patrz wyżej 

176/115 Wsuw mech JS Mechanizm jazdy szpitalnej się 

nie wsuwa 

patrz wyżej 

176/116 Bl nwys m JS Blokada mechanizmu jazdy 

szpitalnej się nie wysuwa 

patrz wyżej 

176/117 Bl nws m JS Blokada mechanizmu jazdy 

szpitalnej się nie wsuwa 

patrz wyżej 

176/128 Niekontr przem Dźwig wysunął się ze strefy drzwi 

przy otwartych drzwiach bez 

polecenia jazdy (EN81 załącznik 

A3) 

Awaria dźwigu 

Powrót do normalnej pracy tylko za 

pomocą specjalnego przycisku 

resetowania lub inspekcji (z kabiny 

lub maszynowni) 
176/129 Wej niek przem Sterownik rozpoznał 

niekontrolowane przemieszczenie, 

ale nie aktywowało się wejście 

zapisujące niekontrolowane ruchy 

dźwigu. 

Awaria dźwigu 

Powrót do normalnej pracy tylko za 

pomocą specjalnego przycisku 

resetowania lub inspekcji (z kabiny 

lub maszynowni) 
176/131 Brak ham Dźwigi z kontrolnym obwodem 

opóźnienia: Zbyt małe opóźnienie 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po 2s. 
176/132 Ob kontr ham wl Dźwigi z kontrolnym obwodem 

opóźnienia: Mimo postoju obwód 

kontrolny nadal wysyła sygnał 

Powrót do standardowego trybu pracy 

po przywróceniu prawidłowego stanu 

obwodu. 
176/144 LIMAX Floortab Przy stosowaniu LIMAX Safe: 

Różnice pozycji piętra podczas 

porównania LIMAX i GJS 

Zatrzymanie awaryjne 

Ponowna kalibracja, uszkodzenie 

LIMAX 
176/145 LIMAX syg ins Przy stosowaniu LIMAX Safe: 

Nieprawidłowe przełączenie 

sygnałów inspekcji 

Sprawdzić przewody 

176/146 LIMAX test prz Przy stosowaniu LIMAX Safe: 

Cykliczny test przekaźników trwa 

zbyt długo 

Sprawdzić LIMAX Safe, jeśli błąd 

będzie się powtarzał należy wymienić 

LIMAX 
192/1 Kontr cz przej  Przekroczono czas między 2 

zmianami stanu przełącznika 

Zatrzymanie awaryjne 

Awaria dźwigu 
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Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 

szybu SS, SG lub SD 

(monitorowanie czasu pracy 

zgodnie z EN81, parametr „Kontr 

jazdy”). 
192/2 FK/Nad pol  Liczba wezwań wewnętrznych, 

podczas których fotokomórka nie 

została przerwana (parametr „WW 

bez FK”). 

Możliwe przyczyny: 

- Nieprawidłowe użycie wezwania 

wewnętrznego 

- Uszkodzenie fotokomórki 

Skasować wszystkie wezwania 

wewnętrzne; brak dalszych reakcji na 

błąd 

192/3 Pol awaryjne  Uruchomiono przycisk alarmowy. 

Wezwanie alarmowe jest 

wyświetlane w pamięci błędów 

tylko wtedy, gdy wejście GJS 

(zwykle wejście 14, ponieważ jest 

już podłączone do linii alarmowej 

na GJS) zostało sparametryzowane 

jako „Wezwanie alarmowe”. 

Brak innych reakcji 

193/4 Cz jaz zatrz Przekroczono czas jazdy, chociaż 

dźwig już hamuje / zatrzymuje się 

Zatrzymanie awaryjne 

Powrót do normalnej pracy po 2s. 
241/1 

242/1 

243/1 

Bl zam drz x Przekroczono limit czasu dla 

zamykania drzwi 

Sprawdzić napęd / sterownik drzwi; 

Sprawdzić parametr „Czas 

zamykania” 

Sterownik próbuje kilkukrotnie 

zamknąć drzwi (parametr „Próba 

zamknięcia”), następnie wszystkie 

wezwania są kasowane. 

Próba ponownego zamknięcia po 

uruchomieniu nowego przywołania. 
241/2 

242/2 

243/2 

Bl otw drz x  Przekroczono limit czasu dla 

otwierania drzwi 

Sprawdzić napęd / sterownik drzwi; 

Sprawdzić parametr „Czas otwierania” 

Sterownik próbuje kilkukrotnie 

otworzyć drzwi (parametr „Próba 

otwarcia”), następnie wszystkie 

wezwania są kasowane. 

Próba ponownego otwarcia po 

uruchomieniu nowego przywołania. 
241/3 

242/3 

243/3 

Bl pon otw d x  Przekroczono limit czasu dla 

ponownego otwierania podczas 

zamykania drzwi 

patrz wyżej 

241/4 

242/4 

243/4 

PK d x akt  Przełącznik krańcowy otwierania 

drzwi dezaktywuje się gwałtownie 

bez polecenia drzwi. 

Próba ponownego prawidłowego 

otwarcia drzwi przy nowym 

wezwaniu. 
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Nr Komunikat błędu Opis Reakcja sterownika 
241/5 

242/5 

243/5 

PK D x dezak  Przełącznik krańcowy zamykania 

drzwi dezaktywuje się gwałtownie 

bez polecenia drzwi. 

Próba ponownego prawidłowego 

zamknięcia drzwi przy nowym 

wezwaniu. 
241/6 

242/6 

243/6 

Most OB d x  Mostkowanie obwodu 

bezpieczeństwa drzwi kabiny 

Awaria dźwigu (zagrożenie) 

Sprawdzić przewody 

241/7 

242/7 

243/7 

Domyk d x  Sterownik przeprowadza 

przymusowe zamknięcie drzwi z 

powodu ciągłego przerywania 

fotokomórki. 

Jeśli możliwe, drzwi będą się zamykać 

ze zredukowaną siłą. Dodatkowo 

rozlega się sygnał akustyczny (jeśli 

dostępny) 
241/8 

242/8 

243/8 

Fotokom Drzwi x  Fotokomórka ciągle przerywana 

(parametr „MAX FK”) 

Sterownik przeprowadza próbę 

przymusowego zamknięcia drzwi 

(jeśli ustawiono) 
241/9 

242/9 

243/9 

Ham drzwi x Ciągłe przerywanie styku cofania Drzwi pozostają otwarte; powrót do 

standardowej pracy po dezaktywacji 

styku cofania 
241/10 

242/10 

243/10 

D x niepr pt Tylko dla automatycznych drzwi 

do szybu z przełącznikami 

krańcowymi: 

Przełącznik krańcowy otwierania 

drzwi został uruchomiony na 

innym piętrze 

Awaria dźwigu 

Powrót do standardowego trybu pracy 

po zamknięciu drzwi szybu. 

241/11 

242/11 

243/11 

Bl FK d x Aktywny sygnał błędu 

fotokomórki 

Dźwig jedzie dalej, drzwi są powoli 

zamykane (domykanie) 

241/12 

242/12 

243/12 

Bl test FKx Błąd podczas testu fotokomórki 

przez sygnał testowy Sygnał 

testowy (patrz funkcje wyjściowe) 

jest włączany podczas dojeżdżania 

do piętra docelowego; następnie 

fotokomórka musi zgłosić 

przerwanie. 

Przy wielokrotnym wystąpieniu tego 

błędu dźwig przechodzi w stan awarii. 

 

Informacja: Fotokomórka lub kurtyna 

świetlna musi być wyposażona w 

odpowiednie wejście testowe. 

255/0 Bl zew CAN Komunikat błędu urządzenia 

CANopen innego producenta. 

Sprawdzić błędy tego urządzenia w 

odpowiedniej instrukcji obsługi. 
Exxx  Kod błędu zewnętrznego modułu 

CANopen (np. Falownik Zetadyn 

ze sterowaniem CANopen) 

Patrz instrukcja obsługi modułu 

zewnętrznego (np. Falowanika 

Zetadyn) 
 Nieznany blad Zewnętrzny moduł CANopen 

wysłał kod błędu, który nie jest 

rozpoznawany przez sterownik. 

Należy zwrócić się do producenta 

modułu z zapytaniem o błąd o tym 

kodzie. 
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4.15 Komunikaty błędów podczas kalibracji 

 
Błąd: Nie osiagnieto 

najwyzszego pietra 

 

Podczas procesu kalibracji dźwig nie mógł dotrzeć na najwyższe piętro. 

Możliwe przyczyny: 

- nieprawidłowe ustawienie przełącznika SS lub punktów przełączenia SS 

- Nie uruchomił się górny przełącznik przedkrańcowy GPP 

- Nie uruchomił się dolny przełącznik przedkrańcowy DPP 
Blad drzwi Błąd podczas zamykania drzwi przed rozpoczęciem jazdy kalibracyjnej. 
Dzwig nie jest 

na najn piet  
W momencie rozpoczęcia kalibracji dźwig nie znajdował się na najniższym 

pietrze. 

Na początku procesu kalibracji (pełna kalibracja lub kalibracja przełącznika 

szybu) przełączniki szybu muszą mieć następujące stany: 

- SS włączony 

- GPP wyłączony i DPP włączony 

lub 

- SDK wyłączony 

- GPP i DPP wyłączone (jeśli w zestawie) 
Jazd kalibr 

Niemozliwa  

Sprawdz stan 

Dźwig nie znajduje się w stanie „Setup” podczas rozpoczynania procesu 

kalibracji (np. inspekcja z kabiny lub maszynowni, stan błędu). 

Przekr czasu Przekroczono czas między 2 zmianami stanu SS, GPP lub DPP podczas 

kalibracji (patrz parametr „Kontrola jazdy”). 
Zmiana stanu 

Nowy stan: 
Stan dźwigu został zmieniony podczas kalibracji (np. błąd, inspekcja). 

Bl licz pieter 

Sprawdz SS 
Przełącznik SS został uruchomiony zbyt często podczas jazdy kalibracyjnej 

(np. z powodu odbicia). 
Uruch GPP 

W str drzwi 
Górny przełącznik przedkrańcowy GPP został uruchomiony, kiedy dźwig 

znajdował się w strefie drzwi. Należy sprawdzić punkt przełączenia. 
Uruch DPP 

W str drzwi 
Dolny przełącznik przedkrańcowy DPP został uruchomiony, kiedy dźwig 

znajdował się w strefie drzwi. Należy sprawdzić punkt przełączenia. 
Uruch SDK 

W str drzwi 
Przełącznik referencyjny SDK został uruchomiony, kiedy dźwig znajdował 

się w strefie drzwi. Należy sprawdzić punkt przełączenia. 
Blad SG Przełącznik SG nie uruchomił się podczas jazdy kalibracyjnej. 
Blad SD Przełącznik SD nie uruchomił się podczas jazdy kalibracyjnej. 
Poz SG 

nieprawidlowa 
Nieprawidłowa kolejność przełączania SG (SG przełącza się w punktach 

niezdefiniowanych lub zdefiniowanych nieprawidłowo). Możliwa jest 

również zamiana SG i SD. 
Poz SD 

nieprawidlowa 
Nieprawidłowa kolejność przełączania SD (SD przełącza się w punktach 

niezdefiniowanych lub zdefiniowanych nieprawidłowo). Możliwa jest 

również zamiana SG i SD. 
Kier licz 

nieprawidlowy 
Nieprawidłowy kierunek zliczania enkodera położenia. Należy zamienić 

kanały enkodera. 
Konfig poz 

Przycisk niego 
Rozpoczęto kalibrację drogi hamowania zanim kalibracja przełącznika 

została całkowicie zakończona. 
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Brak sygnalu 

enkodera 
Brak sygnałów pozycji enkodera podczas jazdy dźwigu. Należy sprawdzić 

enkoder! 
Blad enkodera Nieregularne sygnały enkodera podczas procesu kalibracji. Należy sprawdzić 

enkoder! 
Uwaga! Strefa drzwi za 

mała dla dróg 

hamowania! Sprawdzić 

ustawienia! 

Standardowo strefa drzwi (SS) powinna być ustawiona tak, aby sygnały 

prędkości były wyłączane dopiero, kiedy dźwig znajdzie się w strefie drzwi. 

Kalibracja wykazała, że przynajmniej dla 1 piętra nie udało się tego 

osiągnąć. Dlatego należy (jeśli to możliwe) należy zmienić ustawienia 

napędu tak, skrócić drogę zatrzymania lub zwiększyć strefę drzwi. 
Uwaga! Strefa 

wypoziomowania za 

mała dla prędkości 

jazdy Obliczyć? <ET> 

Zaprogramowana strefa wypoziomowania jest za mała dla wyliczonej drogi 

zatrzymania. Z tego powodu nie jest możliwa korekta. 

Po naciśnięciu klawisza ENTER parametr strefy wypoziomowania zostanie 

automatycznie dopasowany. 
Predkosc korekty 

Za duza dla 

Dzwigow z UCM 

W przypadku dźwigów z systemem monitorowania niekontrolowanych 

ruchów (EN81-A3) dźwig musi być wyłączony najpóźniej, gdy prędkość 

popraki przekroczy 200 mm/s. Jednak pomiar prędkości podczas procesu 

kalibracji wykazał większą prędkość podczas poprawki. 

Należy zmniejszyć prędkość poprawki! 
Jazda kalibracyjna 

niewymagana, zmienić 

parametr „Konfig 

zakoncz = Tak” 

Ten komunikat pojawia się dla dźwigów z systemem pozycjonowania przy 

próbie uruchomienia jazdy kalibracyjnej przełącznikiem. 

 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

135/244 

5. Ruchy i polecenia drzwi z klawiaturą (GJS lub terminal ręczny) 

5.1 Ruchy 

 

Za pomocą klawiatury GJS lub terminala ręcznego można wykonywać ruchy dźwigu (podobnie jak w 

przypadku inspekcji). Jednak przy takich przejazdach całkowicie zamknięty musi być obwód 

bezpieczeństwa. 

 

Jeśli menu „Ruchy” zostanie uruchomione podczas jazdy, dźwig przeprowadzi najpierw zatrzymanie 

awaryjne. 

 

Jeśli menu „Ruchy” jest aktywne, zablokowane są wszystkie możliwości ruchu (również inspekcja z 

kabiny lub maszynowni). 

 

Można wydać następujące polecenia: 

 

‘1’: Dźwig przemieszcza się do góry z szybką prędkością inspekcji vR 

‘3’: Dźwig przemieszcza się na dół z szybką prędkością inspekcji  vR 

‘4’: Dźwig przemieszcza się do góry z wolną (standardową) prędkością inspekcji vRL 

‘6’: Dźwig przemieszcza się na dół z wolną (standardową) prędkością inspekcji vRL 

 

Dźwig przemieszcza się, jeśli wciśnięty jest odpowiedni przycisk. W momencie puszczenia przycisku 

dźwig się zatrzymuje. 

 

Przy ruchach za pomocą klawiatury dźwig nie zatrzymuje się samodzielnie (chyba, że zostanie 

przerwany obwód bezpieczeństwa). Jest również możliwe przemieszczenie dźwigu za pomocą 

klawiatury aż do wyłącznika krańcowego. 

 

Jeśli podczas uruchamiania menu „Ruchy” są otwarte drzwi, po uruchomieniu przycisków ‘1’, ‘3’, ‘4’ 

lub ‘6’ najpierw przeprowadzane jest zamykanie drzwi. Jeśli po zakończeniu zamykania drzwi 

przycisk nadal jest wciśnięty, dźwig rozpoczyna przejazd. 

 

Jeśli terminal ręczny zostanie usunięty, gdy aktywne jest menu „Ruchy”, dźwig nie powróci 

automatycznie do normalnej pracy. Należy ponownie podłączyć terminal ręczny i zakończyć pracę w 

menu „Ruchy” (lub wyjść z menu bezpośrednio na GJS). 

 

Komunikaty o błędach w menu „Ruchy” 

 

Jeśli z powodu błędu nie jest możliwe przeprowadzanie ruchów za pomocą klawiatury, pojawia się 

następujący komunikat w ostatnim wierszu na ekranie LCD: 

 

- „Brak obwd bezp”:  Otwarty obwód bezpieczeństwa 

- „Blad CAN naped”:  Połączenie magistrali CAN z napędem zostało zakłócone 

- „Blad hamulca”:  Hamulec mechaniczny nie zamknął się lub nie otworzył 
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- „Timeout zatrzymanie”: Problem przy zatrzymywaniu: Napęd nie przekazuje sygnału o postoju 

dźwigu 

- „Blad stycznika”:  Błąd stycznika jazdy 

- „Blad napedu”:  Błąd napędu 

 

Aby uzyskać dalsze szczegóły błędów można wywołać stos błędów. 

5.2 Polecenia drzwi za pomocą klawiatury 

 

Za pomocą klawiatury GJS lub terminala ręcznego można wydawać polecenia drzwi i tym samym 

sprawdzać poprawność ich działania (wyłącznik krańcowy drzwi, kurtyna świetlna, styk cofania itp.). 

 

Polecenia drzwi można wydawać wyłącznie podczas postoju dźwigu. 

 

Jeśli menu „Polecenia drzwi” jest aktywne, zablokowane są wszystkie możliwości ruchu (również 

inspekcja z kabiny lub maszynowni). 

 

Po uruchomieniu menu „Polecenia drzwi” pojawi się ten sam ekran stanu 2 (stan drzwi), jak opisano 

w rozdziale „Wskazania stanu”. 

 

Możliwe jest wydawanie poniższych poleceń drzwi po zatwierdzeniu odpowiednim klawiszem: 

 

‘1’: Otwieranie drzwi kabinowych 1 

‘2’: Zamykanie drzwi kabinowych 1 (kurtyna aktywna) 

‘3’: Zamykanie drzwi kabinowych 1 (kurtyna nieaktywna „domykanie”) 

‘4’: Otwieranie drzwi kabinowych 2 

‘5’: Zamykanie drzwi kabinowych 2 (kurtyna aktywna) 

‘6’: Zamykanie drzwi kabinowych 2 (kurtyna nieaktywna „domykanie”) 

‘7’: Otwieranie drzwi kabinowych 3 

‘8’: Zamykanie drzwi kabinowych 3 (kurtyna aktywna) 

‘9’: Zamykanie drzwi kabinowych 3 (kurtyna nieaktywna „domykanie”) 

 ‘0’: Natychmiastowe zatrzymanie wszystkich drzwi kabiny 

 

 

W dźwigach z ręcznie sterowanymi obrotowymi drzwiami kabinowymi za pomocą poleceń 

klawiaturowych można zamknąć drzwi tylko, jeśli drzwi szybu są zamknięte, a tym samym 

wejście monitorujące obwodu bezpieczeństwa SK2 ma napięcie. 

 

5.3 Komendy drzwi za pomocą przycisku inspekcyjnego 

 

Jednoczesne naciśnięcie przycisku góra i dół (w trybie inspekcji) przez co najmniej 5 s przełączy 

sterownik w tryb testowy drzwi. 
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Możliwe wtedy jest otwieranie drzwi kabiny przyciskiem góra oraz ich zamykanie przyciskiem dół. 

Puszczenie przycisku spowoduje natychmiastowe przerwanie ruchu drzwi. 

 

Po wyłączeniu przycisku inspekcji następuje wyście z trybu testowego drzwi. 
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6. Testowanie funkcji związanych z bezpieczeństwem sterowania dźwigiem 

(kontrola techniczna) 

 

Większość funkcji bezpieczeństwa jest uruchamiana przez wyłączniki lub systemy bezpieczeństwa 

(np. Obwód bezpieczeństwa). Niniejszy rozdział opisuje tylko te funkcje bezpieczeństwa, w których 

udział mają oprogramowanie sterujące lub poszczególne moduły sterownika. 

 

W celach testowych należy częściowo zmienić parametry. Jednak nie należy ich zapisywać na stałe 

tak, aby po zresetowaniu systemu oryginalne wartości parametrów były nadal dostępne. 

 

Jeśli wewnętrzny licznik błędów osiągnął limit z powodu przeprowadzonych testów (komunikat 

„!Awaria!” na wyświetlaczu stanu 1 sterowania, patrz rozdział „Wewnętrzny licznik błędów”), licznik 

błędów można zresetować poprzez uruchomienie inspekcji przez kilka sekund. Po odłączeniu 

inspekcji system powróci do standardowej pracy. 

 

Aby przeprowadzić test funkcji zabezpieczających, można skorzystać z 2 możliwości: 

1. Wariant automatyzowany, w którym niezbędne kroki w sekwencji sterowania są automatycznie 

wykonywane przez sterownik dźwigu, a operator musi jedynie uruchomić element menu 

sterowania. 

2. Wariant tradycyjny polegający na manualnej zmianie parametrów, mostkowaniu lub wypinaniu 

poszczególnych elementów. 

 

W obydwu przypadkach wymagana jest podstawowa znajomość zasad obsługi menu sterowania. 

 

Dźwigi hydrauliczne przemieszczają się na najniższe piętro jeszcze przed wyświetleniem 

komunikatu o błędzie (Komunikat: „Zjazd awaryjny”) 

 

Poniżej opisano obydwie procedury. 

6.1. Test automatyczny 

6.1.1 Test obwodu bezpieczeństwa podczas jazdy z otwartymi drzwiami 

Dźwig musi być w trybie standardowym. Aby rozpocząć test, należy wybrać w menu „Kontr tech” -> 

„Wyl bezp”. 

Na ekranie GJS w pierwszym wierszu widoczne będzie aktualne piętro. W 2 lub 3 wierszu 

pokazywany jest aktualny stan sterowania (aktualny stan musi być „Postój”, „Jazda” lub „Dojazd” w 

trybie standardowym). 

Sterownik dźwigu ustawia pozycję „Postój” (po upłynięciu czasu otwarcia drzwi) i wybiera nowe 

wezwanie wewnętrzne. Przy realizacji zleconego wezwania wewnętrznego sygnał strefy drzwi jest 

nadal aktywny. 

Dlatego podczas dojeżdżania na piętro docelowe nie ma zatwierdzenia mostkowania drzwi i wyświetla 

się błąd „KH5 nie wyl”. 
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Ponieważ obwód bezpieczeństwa po przeprowadzonym teście znajduje się w stanie błędu, reset jest 

możliwy tylko przez odłączenie napięcia sterującego (lub wyłącznika głównego) lub przerwanie 

połączania akumulatorowego. 

6.1.2 Test kontroli czasu przejazdu (Monitorowanie czasu pracy) 

Dźwig musi być w trybie standardowym. Aby rozpocząć test należy wybrać w menu „Kontr tech” -> 

„Kontr cz przej”. 

 

Na ekranie GJS w pierwszym wierszu widoczne będzie aktualne piętro. W 2 lub 3 wierszu 

pokazywany jest aktualny stan sterowania (aktualny stan musi być „Postój”, „Jazda” lub „Dojazd” w 

trybie standardowym). 

 

Sterownik dźwigu ustawia pozycję „Postój” (po upłynięciu czasu otwarcia drzwi) i wybiera nowe 

wezwanie wewnętrzne. Podczas realizacji tego wezwania wewnętrznego kontrola czasu przejazdu 

(parametr „Kontr jazdy”) automatycznie ustawi się na 2s. 

 

Po reakcji systemu kontroli czasu przejazdu następuje hamowanie awaryjne, a na wyświetlaczu GJS 

pojawia się jako aktualny status „Czas jazdy”. 

 

Po wyjściu z menu klawiszem ESC parametr „Kontr jazdy” powraca do poprzedniej wartości, a błąd 

jest resetowany. 

6.1.3 Test awaryjnych wyłączników krańcowych 

Dźwig musi być w trybie standardowym. Aby rozpocząć test należy wybrać w menu „Kontr tech” -> 

„Wyłącznik krańcowy góra” lub „Wyłącznik krańcowy dół”. 

 

Na ekranie GJS w pierwszym wierszu widoczne będzie aktualne piętro. W 2. wierszu pokazywany jest 

aktualny stan sterowania (aktualny stan musi być „Postój”, „Jazda” lub „Dojazd” w trybie 

standardowym). W 3. wierszu pokazywana jest pozycja aktualnego piętra, a w 4. wierszu pokazywana 

jest różnica pomiędzy pozycją wypoziomowania i aktualną pozycją. 

 

Sterownik dźwigu ustawia pozycję „Postój” (po upłynięciu czasu otwarcia drzwi) i wybiera nowe 

wezwanie wewnętrzne na najwyższe lub najniższe piętro (jeśli dźwig podczas uruchamiania tej funkcji 

znajduje się na najwyższym lub najniższym piętrze, następuje najpierw przejazd na inne piętro).  

 

Gdy dźwig dojeżdża do najwyższego lub najniższego piętra następuje opóźnienie, a następnie dźwig 

dojeżdża do przełącznika krańcowego z prędkością dojazdową. Na ekranie LCD wyświetla się 

najpierw „OB jazda”, a następnie „Brak OB” i po kilku sekundach „PK”. 

 

Na ekranie GJS w 4. Wierszu można odczytać dokładną pozycję wyzwolenia („Przejazd gr”) - jeśli 

system stosuje do pozycjonowania enkoder absolutny lub inkrementalny. 

 

Jeśli podczas przeprowadzania testu GPK dźwig zostanie opuszczony ręcznie do pozycji zadziałania 

GPK, dla dźwigów hydraulicznych następuje opuszczenie kabiny na najniższy przystanek. 

 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

140/244 

 

Po zakończeniu testu PK za pomocą ESC dla oprogramowania od wersji 1.29i nie następuje 

automatyczny powrót do standardowego trybu pracy, ponieważ pojawiło się zbyt wiele błędów. 

Wymagany jest reset (menu „Reset GJS”). 

 

 

Jeśli sterownik po dojechaniu do awaryjnego przełącznika krańcowego nie wyświetli po kilku 

sekundach komunikatu „Przelacznik kran”, doszło najprawdopodobniej do nieprawidłowego 

ustawienia parametru „GPK” lub „DPK”. 

 

6.1.4 Przekraczanie prędkości 

6.1.4.1 Jazda ze zbyt dużą prędkością 

W celu przetestowania zabezpieczeń rur (dla dźwigów hydraulicznych) lub uruchomienie chwytaka 

konieczne jest umożliwienie przejazdu z nadmierną prędkością. 

 

W przypadku napędów ze sterowaniem CANOpen test można przeprowadzić w pełni automatycznie, 

ponieważ sterownik bezpośrednio ustawia prędkość jazdy, która jest automatycznie ustawiana na 

150% prędkości znamionowej. 

 

W pozostałych typach dźwigów należy manualnie zwiększyć prędkość jazdy poprzez np. zmianę 

ustawień zaworów (dźwigi hydrauliczne) lub zmianę parametru „Prędkość znamionowa”  (dźwigi z 

regulacją częstotliwości). 

 

Na potrzeby tego testu należy dezaktywować system monitorowania prędkości sterownika. 

 

Aby rozpocząć test należy wybrać w menu „Kontr tech” -> „Przekr pred”, pojawi się aktualne piętro, 

następnie należy wprowadzić piętro docelowe. Po wciśnięciu ENTER dźwig przejedzie do tego piętra. 

Na ekranie w 3. wierszu widoczna będzie wartość prędkości znamionowej, a w 4. wierszu prędkość 

maksymalna (Tylko dla dźwigów z funkcją cyfrowego odwzorowania szybu EA). 

6.1.4.2 Test kontroli prędkości 

Sterownik stale monitoruje, czy prędkość znamionowa jest przekroczona o ponad 20%. 

 

Test można przeprowadzić tylko dla dźwigów z funkcją cyfrowego odwzorowania szybu. 

Warunkiem tego testu jest prawidłowe ustawienie parametru „v znam” (w „Parametrach ogólnych”) 

(zostanie ona określona automatycznie podczas kalibracji). 

 

Dźwig musi być w trybie standardowym. Aby rozpocząć test, należy wybrać w menu „Kontr tech” -> 

„Przekr pred” -> „Kontr predk”. 

Na ekranie GJS w pierwszym wierszu widoczne będzie aktualne piętro. W 2 lub 3 wierszu 

pokazywany jest aktualny stan sterowania (aktualny stan musi być „Postój”, „Jazda” lub „Dojazd” w 

trybie standardowym). 
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Sterownik dźwigu ustawia pozycję „Postój” (po upłynięciu czasu otwarcia drzwi) i wybiera nowe 

wezwanie wewnętrzne. Podczas realizacji wezwania wewnętrznego granica dopuszczalnej prędkości 

zostanie obniżona automatycznie do 80% prędkości znamionowej. 

 

Po przekroczeniu tej granicy dźwig się zatrzymuje i pojawia się komunikat błędu „Przekr pred”. 

 

Po wyjściu z menu klawiszem ESC błąd zostanie zresetowany, a dźwig przejdzie do standardowego 

trybu pracy. 

 

 

6.1.5 Test chwytaków 

Automatyczny test chwytaków jest możliwy, gdy: 

- Obecna jest cewka do zdalnego wyzwalania, która jest kontrolowana przez wyjście sterowania 

dźwigiem. Wyjście jest zaprogramowane w sposób następujący: 

   Fkt   Wyj.spec. 

   Sub     Test chwytaka 

   Polaryzjaca inwers 

lub 

- Obecna jest cewka zapobiegająca opadaniu za pomocą chwytaka kontrolowana za pomocą 

sterownika. Wyjście jest zaprogramowane w sposób następujący: 

   Fkt    Ob chroniony 

   Sub     Ogranicznik 

   Polaryzacja normal 

(Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne -> „Obszar chroniony”) 

 

Po uruchomieniu menu należy wybrać piętro, na którym chwytak zostanie uruchomiony. Za pomocą 

kursora można również wybrać zredukowaną prędkość (dla GJS od wersji 1.38b). Domyślnie 

ustawiono prędkość znamionową V3, można jednak ustawić prędkości pośrednie V1 lub V2. 

 

Po wprowadzeniu piętra dźwig rusza w odpowiednim kierunku. 300 do 500 mm przed osiągnięciem 

wprowadzonego piętra (w zależności od prędkości jazdy) uruchamiany jest chwytak. Prawidłowo 

dźwig powinien stanąć w pozycji wypoziomowanej na wybranym piętrze (można uwzględnić 

konieczność wyładowania ciężarów kontrolnych). 

 

Na ekranie sterownika w 3. wierszu widoczna będzie pozycja wyzwolenia, a w 4. wierszu droga 

pokonana zanim chwytak wyłapał kabinę (tylko dla dźwigów z funkcją cyfrowego odwzorowania 

szybu). 

 

6.1.6 Test hamulca mechanicznego 

Automatyczny test hamulca mechanicznego jest możliwy tylko wtedy, gdy hamulec jest przełączany 

przez przekaźnik na płycie głównej GJS. 

Kontrola poszczególnych szczęk jest możliwa tylko wtedy, gdy są one przełączane przez 2 osobne 

przekaźniki na płycie głównej GJS. 
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Wyjścia do przełączania hamulców muszą być zaprogramowane w sposób następujący: 

   Fkt      Naped 

   Sub  Stycznik ham 

   Polaryzacja normal 

6.1.6.1 Hamulce nie otwierają się podczas dojazdu 

Po uruchomieniu menu sterownik wybiera wezwanie wewnętrzne na najwyższe lub najniższe piętro 

(w zależności od tego, na które piętro jest większa odległość, tj. w zależności od tego, gdzie aktualnie 

znajduje się kabina, test hamulca będzie przeprowadzany podczas jazdy w górę lub w dół). 

 

Podczas dojeżdżania mechaniczny hamulec nie jest sterowany i można sprawdzić, czy dźwig 

przemieszcza się dalej mimo zamkniętego hamulca. Wszystkie styki sprzężenia zwrotnego do 

monitorowania hamulców są ignorowane. 

 

Na wyświetlaczu LCD pokazano drogę, jaką dźwig przejechał z zamkniętym hamulcem. 

6.1.6.2  Opadnięcie hamulca lub pojedynczej szczęki hamulcowej podczas jazdy 

Ten punkt menu służy przede wszystkim do sprawdzenia stopnia hamowania pojedynczej szczęki dla 

dźwigu jadącego z prędkością znamionową. 

 

Po uruchomieniu menu sterownik wybiera wezwanie wewnętrzne na najwyższe lub najniższe piętro 

(w zależności od tego, na które piętro jest większa odległość, tj. w zależności od tego, gdzie aktualnie 

znajduje się kabina, test hamulca będzie przeprowadzany podczas jazdy w górę lub w dół). 

 

Po osiągnięciu prędkości znamionowej w zależności od wyboru menu, wyłączane jest 

zaprogramowane wyjście 1 lub 2 sterownika hamowania. Sterownik napędu jest również wyłączony; 

Wszystkie kontakty sprzężenia zwrotnego hamulca mechanicznego są ignorowane. 

 

Na ekranie LCD w 3. wierszu wyświetlana jest pozycja, dla której hamulec jest wyłączany. W 4. 

wierszu wyświetla się odległość, jaką kabina przebyła po wyłączeniu (tylko dla dźwigów z funkcją 

cyfrowego odwzorowania szybu). 

6.1.6.3 Test poszczególnych szczęk hamulcowych podczas postoju 

Podczas tego testu podczas postoju sprawdzane są po kolei poszczególne szczęki hamulcowe, ale 

jedna szczęka zawsze pozostaje zamknięta. Sprawdzane jest, czy każda szczęka jest w stanie utrzymać 

dźwig podczas postoju. 

 

Warunkiem przeprowadzenia testu są przynajmniej 2 oddzielnie sterowane szczęki hamulcowe. 

 

Można ustawić czas otwarcia hamulca lub opóźnienie czasowe między badaniem poszczególnych 

szczęk („Parametry specjalne” - „Test hamulca”) 

 

Na wyświetlaczu LCD pokazano odległość, jaką dźwig się przemieścił podczas testu każdej 

poszczególnej szczęki. 
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6.1.7 Test wejść monitorujących hamulec mechaniczny (dźwigi linowe) lub 

zawory (dźwigi hydrauliczne) 

Za pomocą tego punktu menu można przeprowadzić test wejść monitorujących hamulce mechaniczne 

lub zawory. 

 

Na początku pojawia się menu wyboru, które wejście kontrolne hamulca lub zaworu ma być 

testowane. 

 

6.1.7.1 Otwieranie hamulca/zaworu podczas postoju 

Za pomocą tego punktu menu można przeprowadzić test reakcji sterowania, jeśli hamulec lub zawór 

jest otwarty w stanie spoczynku (bez polecenia napędu). 

 

W tym celu należy odwrócić wybrane wejście sterownika. W zależności od ustawionych czasów 

monitorowania sterownik dźwigu wykrywa błędy i zatrzymuje się. 

 

Na ekranie wyświetlane jest aktualne piętro, aktualna pozycja oraz status sterownika. 

 

6.1.7.2 Hamulce/zawory nie otwierają się podczas startu 

Za pomocą punktu „Wyl podcz jazd” można przeprowadzić test reakcji sterownika, jeśli 

hamulec/zawór nie otwiera się podczas rozpoczęcia jazdy. 

 

W tym celu system generuje losowe wezwanie i ignoruje uruchomienie odpowiedniego kontaktu 

monitorującego. W zależności od ustawionych czasów monitorowania sterownik dźwigu wykrywa 

błędy i przeprowadza hamowanie awaryjne. 

 

Następnie przeprowadzane są jeszcze 3 próby startu aż dźwig przechodzi w stan awarii. 

 

6.1.7.3 Hamulce/zawory nie zamykają się po zakończeniu jazdy 

Za pomocą punktu „Wl podcz zak j” można przeprowadzić test reakcji sterownika, jeśli 

hamulec/zawór nie zamyka się po zakończeniu jazdy. 

 

W tym celu system generuje losowe wezwanie.  i ignoruje dezaktywację po zakończeniu jazdy 

odpowiedniego kontaktu monitorującego. W zależności od ustawionych czasów monitorowania 

sterownik dźwigu wykrywa błędy i zatrzymuje się. 

 

6.1.8 Test systemu monitorowania styczników (kontrola styczników odpadnięcia) 

 

Dźwig musi być w trybie standardowym. Aby rozpocząć test należy wybrać w menu „Kontr tech” -> 

„Monit ochr”. 
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Następnie należy wpisać, które przekaźniki GJS po zakończeniu jazdy mają pozostać aktywne. Wybór 

za pomocą klawisza numerycznego. 

Klawisz 

numeryczny 

GJS - przekaźnik 

1 KH11 

2 KH12 

3 KH13 

4 KH14 

5 KH15 

6 KH16 

7 KH41 

8 KH42 

 

Akceptowane są tylko klawisze numeryczne, dla których odpowiedni przekaźnik jest 

zaprogramowany jako przekaźnik sterowania wstępnego (funkcja wyjścia „Napęd”). 

 

Po wprowadzeniu wartości sterownik losowo generuje wezwanie wewnętrzne na inne piętro. Po 

zakończeniu przejazdu przekaźnik sterowania wstępnego pozostaje aktywny. Na ekranie LCD 

wyświetlane jest aktualne piętro oraz status sterownika. 

 

Po naciśnięciu ESC przekaźnik jest rozłączany, co kończy test. 

 

6.1.9 Test reakcji w przypadku niekontrolowanego przemieszczenia 

Aby rozpocząć test reakcji w przypadku niekontrolowanego przemieszczenia sterownik w zależności 

od wybranego kierunku generuje przejazd do góry lub na dół. 

 

Na ekranie wyświetlane są aktualne piętro, aktualna pozycja oraz różnica do pozycji wypoziomowania 

(i tym samym odległość przemieszczenia niekontrolowanego aż do zadziałania systemu 

bezpieczeństwa). 

 

Test można przeprowadzić tylko wtedy, gdy zabezpieczenie przed niekontrolowanym 

przemieszczeniem jest realizowane przez sterownik. Jeśli używane są systemy UCM innych 

dostawców, test musi być przeprowadzony zgodnie z odpowiednimi instrukcjami testowania dla tych 

urządzeń. 

 

Więcej informacji na temat testowania reakcji w przypadku niekontrolowanego ruchu można znaleźć 

w certyfikacie badania typu WE dla sterowania dźwigiem. 

 

 Do wersji oprogramowania GJS 1.38p test przeprowadza się na dźwigach linowych poprzez 

otwarcie hamulca silnika. W zależności od obciążenia, dźwig przemieszcza się do góry lub na 

dół strefy drzwi. Od wersji 1.38q dźwig wyjeżdża ze strefy drzwi w wybranym kierunku. 
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6.1.10 Test kontrolnego obwodu opóźnienia 

W celu przetestowania kontrolnego obwodu opóźnienia dźwig przemieszcza się na wybrane piętro 

końcowe, nie dochodzi jednak do opóźnienia w określonej pozycji („Parameter“ – „Parametry 

specjalne“ –  „Kontr opoz“ – „Opoz[mm]“). W rezultacie aktywowany jest obwód sterowania 

opóźnieniem, a sterowanie się wyłącza. 

 

Na ekranie wyświetlane jest aktualne piętro, aktualna pozycja, status sterownika oraz z różnica do 

pozycji wypoziomowania. 

 

Jeśli dźwig stoi zbyt blisko wybranego piętra końcowego, najpierw przemieszcza się w przeciwnym 

kierunku do piętra, z którego będzie jechał z prędkością znamionową do piętra docelowego. 

6.2. Test konwencjonalny 

6.2.1 Test obwodu bezpieczeństwa podczas jazdy z otwartymi drzwiami 

Na potrzeby konwencjonalnego testu obwodu bezpieczeństwa możliwe jest symulowanie uszkodzenia 

generatora sygnału SS. 

 

W tym celu odpowiednie połączenie generatora sygnału SS jest odłączane od płyty głównej podczas 

jazdy (symulacja stanu „generator nie włącza się przy dojeżdżaniu do strefy drzwi”) lub wejście jest 

już podłączone do 0 (24 V) przed rozpoczęciem jazdy (symulacja stanu „generator sygnału nie 

wyłącza się po opuszczeniu strefy drzwi ”). W obydwu przypadkach dźwig wyłącza się najpóźniej po 

zakończeniu przejazdu. 

 

6.2.2  Test kontroli czasu przejazdu (Monitorowanie czasu pracy) 

W celu testowym dla parametru „Kontrola jazdy” należy ustawić wartość mniejszą, niż czas przejazdu 

między dwoma piętrami (opuszczenie jednej strefy drzwi i dojechanie do następnej strefy drzwi). 

Standardowo ustawia się czas 2s. 

 

Następnie za pomocą klawiatury wybiera się wezwanie wewnętrzne (menu „Wpr WW” lub polecenie 

klawiaturowe „1xx “, np. „104 “ dla piętra 4). 

 

Jeśli przekroczony zostanie czas pomiędzy wyłączeniem oraz włączeniem przełącznika strefy drzwi 

SS, dochodzi do zatrzymania awaryjnego i przejścia dźwigu w stan awarii. Na ekranie LCD pojawi się 

obraz 1 i na zmianę będzie się wyświetlał komunikat „Czas jazdy” i „!Awaria!”. 

6.2.3 Test opuszczania do najniższego piętra dla dźwigów hydraulicznych 

Standardowo dźwigi hydrauliczne po najpóźniej 15 minutach muszą zjechać na najniższe piętro. W 

celu przetestowania tej funkcji należy zmniejszyć wartość parametru „Czas parkowania” (np. 20s). 

 

Zmieniony czas zostanie aktywowany dla nowego przejazdu. Dlatego należy od razu wprowadzić 

dowolne nowe wezwanie wewnętrzne. (menu „Wpr WW” lub polecenie klawiaturowe „1xx “, np. 

„104 “ dla piętra 4). 
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Po dojechaniu na wybrane piętro dźwig po upływie ustawionego czasu parkowania (jeśli nie będzie 

nowych wezwań) zjedzie automatycznie na piętro ustawione dla parametru „Piętro parkowania” (dla 

dźwigów hydraulicznych musi to być zawsze najniższe piętro). 

 

Aby nie doszło do przerwania testu przez wezwania zewnętrzne, należy wcześniej je zablokować (za 

pomocą menu „Przejazdy testowe” -> „WZ wył” lub za pomocą polecenia klawiaturowego „6 “). 

6.2.4 Test oświetlenia awaryjnego 

Jeśli napięcie zasilania oświetlenia kabiny jest wyłączone, sterownik automatycznie włącza 

oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne włącza się również po odłączeniu zasilania sterownika. 

 

Przy dźwigach hydraulicznych można dodatkowo sprawdzić, czy przemieszcza się od razu na 

najniższe piętro. 

6.2.5 Test awaryjnych wyłączników krańcowych i przejazd górny 

Najpierw należy przemieścić dźwig na najniższe lub najwyższe piętro (menu „Wpr WW” lub 

polecenie klawiaturowe „1xx “, np. „104 “ dla piętra 4). 

 

Następnie w menu „Ruchy” przemieścić dźwig za pomocą przycisków ‘1’ lub ‘4’ (do góry) oraz ‘3’ 

lub ‘6’ (na dół). Po osiągnięciu przełącznika krańcowego dźwig natychmiast się zatrzymuje. W 

ostatnim wierszu na ekranie pojawia się komunikat „Brak obwd bezp”. 

 

 Po zakończeniu przeprowadzania testu należy zawsze wyjść z menu „Ruchy”, ponieważ 

niedostępne jest sterowanie inspekcyjne i nie można wyprowadzić dźwigu ze strefy 

przełącznika krańcowego. 

 

6.2.6 Test cierności lin  

Ponieważ sterowanie inspekcyjne mostkuje awaryjny przełącznik krańcowy, w ten sposób po 

przejechaniu przełącznika krańcowego można sprawdzić, czy kabina lub przeciwwaga są nadal 

ciągnięte do góry oraz czy liny nie zaczynają się ślizgać na kole.  

6.2.7 Test kontroli prędkości 

Sterownik stale monitoruje, czy prędkość znamionowa jest przekroczona o ponad 20%. W tym celu 

niezbędny jest system pozycjonowania cyfrowego (np. enkoder absolutny lub inkrementalny). 

 

Aby sprawdzić kontrolę prędkość, należy zmniejszyć wartość parametru „V znam”.  

 

Następnie za pomocą klawiatury wybiera się wezwanie wewnętrzne (menu „Wpr WW” lub polecenie 

klawiaturowe „1xx “, np. „104 “ dla piętra 4). 

 

Należy ustawić odległość do pietra docelowego wystarczającą do przemieszczania się dźwigu z 

prędkością V3. 
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Przy osiągnięciu 1,2-krotności zmienionej w celu testu prędkości nominalnej (parametr „V znam”), 

dźwig natychmiast  się zatrzymuje i wyświetla błąd „Przekr pred” (stan 1). 

 

Po zatrzymaniu awaryjnym dźwig przemieszcza się na najbliższe piętro i ponownie rozpoczyna 

przejazd. Dopiero po 3. próbach, podczas których zostanie przekroczona dopuszczalna prędkość, 

dźwig definitywnie się zatrzymuje i przechodzi w stan awarii. 
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7. Parametry sterownika 

 

System sterowania dźwigu MLC 8000 dysponuje wieloma różnorodnymi parametrami, które 

pozwalają dopasować system do potrzeb użytkownika. 

 

Wszystkie parametry są zapisywane w pamięci natychmiastowej (EEPROM) GJS (IC U1 i U2 GJS). 

Moduły pamięci są monitorowane przez obwód pamięci, dzięki czemu można je łatwo i bez użycia 

narzędzi wymieniać, jeśli GJS zostanie uszkodzona. Dlatego nawet przy wymianie GJS nie ma 

konieczności ustawiania od nowa wszystkich parametrów. 

 

7.1 Zapisywanie parametrów 

Wszystkie zmiany parametrów są początkowo przechowywane tylko w pamięci RAM GJS. Oznacza 

to, że w przypadku resetu lub odłączenia zasilania zostaną utracone. 

Aby zapisać zmiany na stałe w EEPROM należy uruchomić menu „Zapis parametr” lub 

przeprowadzić zapisywanie za pomocą polecenia klawiaturowego „9 “. Zapisywanie wszystkich 

parametrów trwa kilka sekund.  

 

Zasadniczo wszystkie parametry zmieniane od ostatniego włączenia są zapisywane, to znaczy nie 

można zapisać tylko niektórych parametrów. 

 

7.2 Kopia zapasowa 

Aktualne parametry sterowania dźwigiem są przechowywane w całości w EEPROM U1. 

 

W EEPROM U2 można zapisać kopię zapasową całego zestawu parametrów. Można to zrobić za 

pomocą menu „Parametry” ->„Utworz kop zap” -> „Kopia zapasowa”. Wszystkie parametry z 

EEPROM 1 zostaną skopiowane do EEPROM 2. 

 

Jeśli przez przypadek zostaną zmienione i zapisane błędne parametry, przez menu „Ladowanie kopii” 

można przywrócić poprzedni zestaw parametrów. Należy wcześniej upewnić się, że w EEPROM 2 

znajduje się odpowiednia kopia zapasowa. 

 

Po załadowaniu kopii należy zapisać parametry (patrz wyżej). 

 

 Po każdej zmianie parametrów, a najpóźniej po uruchomieniu systemu, należy utworzyć kopię 

zapasową zestawu parametrów. 

 

 

 Za pomocą oprogramowania „Lifcontrol” można dodatkowo zapisać wszystkie parametry na 

PC. Patrz w instrukcji „Lifcontrol”. 
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7.3 Zmiana parametrów 

Parametry można zmieniać za pomocą klawiatury GSJ lub terminala ręcznego. Zarówno zmian jak i 

zapisywania nowych parametrów można dokonywać podczas  

eksploatacji dźwigu. 

 

W przypadku większości parametrów zmiany są natychmiast stosowane. Tylko przy zmianie 

podstawowych parametrów, takich jak liczba pięter, rodzaj pozycjonowania, typ napędu, konieczne 

jest przeprowadzenie resetu (wył/wł napięcia łącznie z akumulatorem lub przycisk resetowania). 

 

Aby zmienić parametr, należy najechać na wybraną wartość kursorem (migający prostokąt po lewej 

stronie). 

 

Naciskając klawisz ENTER, kursor przeskakuje w prawo i jest teraz wyświetlany jako znak 

podkreślenia (w przypadku niektórych parametrów kursor znika całkowicie). 

 

Można teraz wprowadzić nowy parametr. Wyróżnia się dwa rodzaje parametrów: 

- numeryczne: Nowy parametr można wprowadzić za pomocą klawisza numerycznego. 

- tekstowe: Nowy parametr można wybrać za pomocą kursora z listy. 

 

Po ponownym naciśnięciu ENTER nowy parametr jest przejmowany, a kursor ponownie pojawia się 

jako migający prostokąt po lewej stronie. 

 

Jeśli wcześniej zostanie naciśnięty klawisz ESC, parametr powraca do poprzedniej wartości. 

 

7.4 Zmiana parametru „Okresl pieter” 

Parametry określające piętra składają się z 2 symboli. 

 

Wprowadzanie tej wartości różni się od standardowej procedury zmiany parametrów. 

 

Po naciśnięciu ENTER można wprowadzić lewy symbol za pomocą kursora. Ponowne naciśnięcie 

ENTER pozwala wprowadzić prawy symbol. Następnie należy ponownie wcisnąć ENTER, aby 

zapisać wprowadzone zmiany. 

 

7.5 Transfer parametrów przy wymianie uszkodzonych modułów 

Ponieważ wszystkie parametry sterowania są przechowywane w GJS, nie są wymagane żadne 

specjalne ustawienia, jeśli dojdzie do wymiany uszkodzonego modułu (z wyjątkiem GJS). Należy 

tylko ponownie ustawić numery węzłów dla modułów JSP i JSK oraz JSPoz i JSN. 

 

Przy wymianie GJS można przejąć parametry zapisane w EEPROM (zakładając, że kopia nieuległa 

uszkodzeniu). 

 

Obydwa obwody EEPROM U1 i U2 (patrz załącznik) są osadzone w gniazdach i mogą być wyjęte bez 

specjalnych narzędzi ręcznie lub za pomocą małego śrubokręta. 
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Podczas wkładania  EEPROM do nowego modułu należy zwrócić uwagę, aby nie zamienić EEPROM 

U1 i U2 oraz zachować odpowiednią pozycję (nie obrócić o 180°!). 

 

Podczas wymiany obwodów GJS musi być zawsze całkowicie odłączona od napięcia (również 

akumulator!). 

 

Po podłączeniu napięcia GJS sprawdza, czy w EEPROM znajduje się aktualny zestaw danych. Jeśli 

nie, wyświetla się komunikat „Brak aktualnego zestawu parametrów! Ładuj:ENT, Pomiń ESC”. 

 

Taki komunikat może mieć trzy przyczyny 

- EEPROM jest pusty lub uszkodzony 

- Zamieniono EEPROM 1 i EEPROM 2 

- Nowa GJS jest wyposażona w inną (nowszą) wersję oprogramowania.  

 

 

Naciśnięcie ENTER rozpoczyna test aktualność parametrów. Wszystkie parametry, mieszczące się w 

aktualnym zakresie, zostają zachowane, natomiast wszystkie inne wartości (lub nowe parametry 

nieobecne w poprzednich wersjach oprogramowania) zostają ustawione na wartości domyślne. 

 

Jeśli przy kolejnym uruchomieniu GJS (wył/wł napięcia lub przycisk reset) ponownie pojawia się 

komunikat „Brak aktualnego zestawu parametrów!” oznacza to uszkodzenie EEPROM. 

 

 Ważna informacja: Przy wymianie płyty głównej lub wymianie uszkodzonych przekaźników 

płyty głównej można używać tylko przekaźników z 2 stykami przełącznymi!   

 

 

7.6 Parametry dla dowolnie programowalnych wejść i wyjść  

Większość wejść i wyjść systemu sterowania dźwigu MLC 8000 nie ma przypisanej na stałej funkcji i 

można je dowolnie programować. 

 

Funkcję wejść i wyjść można ustawić poprzez parametry za pomocą klawiatury GJS lub terminala 

ręcznego. W większości przypadków (wyjątki: patrz opis danej funkcji) nie ma znaczenia, czy funkcja 

wejścia lub wyjścia jest ustawiona dla GJS lub JRP, czy dla modułu JSP lub JSK. 

 

 

Istnieje tylko kilka funkcji, które można ustawić tylko dla określonych modułów (na 

przykład sygnały prędkości dla napędu można zaprogramować tylko dla JSN i GJS). Mimo 

to ustawienia te można również wprowadzić dla wszystkich innych modułów (na przykład 

sygnał prędkości może być również zaprogramowany dla wyjścia JRP). Oczywiście wtedy 

funkcja nie działa. 

 

Parametr dla jednego wejścia lub wyjścia składa się z 6 parametrów częściowych: 

- Funkcja główna Fg 

- Funkcja dodatkowa Fdod 
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- Dźwig  Dźwig 

- Piętro  Piętro 

- Drzwi  Drzwi 

- Logika przełączania Polaryzacja 

 

W zależności od typu wybranej funkcji głównej wyświetlane będą tylko wymagane szczegóły 

parametrów (na przykład, jeśli główną funkcją jest „Load”, wówczas parametr dodatkowy „Door” nie 

pojawi się na wyświetlaczu). 

 

Parametr dodatkowy „Lift” jest wyświetlany tylko wtedy, gdy sparametryzowane jest wejście lub 

wyjście modułu JSP. 

 

W przypadku niektórych funkcji tekst parametru dodatkowego jest zmieniany (np. główna funkcja 

„Land.call” zamiast tekstu „Sub” pokazuje tekst „Dir.” w celu ustawienia kierunku wezwania 

zewnętrznego). 

 

Po całkowitym ustawieniu poszczególnych parametrów możliwe są dwie operacje: 

 

- Confirm: Parametry są w całości zapisywane 

- ESC: Powrót do poprzednich ustawień 
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7.7 Funkcje dla dowolnie programowalnych wejść i wyjść 

7.7.1. Funkcje wejściowe 

 

 

Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

pietro 

pietro Drzwi Opis 

Wezwanie 

zewnętrzne 

Kierunek: 

- Góra 

- Dół 

- Góra+Dół 

Pietro wezwania Drzwi dla tego 

wezwania 

„Standardowe” wezwanie zewnętrzne 

Wewz zew.1 Kierunek: 

- Góra 

- Dół 

- Góra+Dół 

Pietro wezwania Drzwi dla tego 

wezwania 

Głównie dla wezwań zewnętrznych wewnątrz grupy, które są przypisane tylko jednemu 

dźwigowi (np. tylko ten dźwig dojeżdża do garażu podziemnego) 

Wezw zew.2 Kierunek: 

- Góra 

- Dół 

- Góra+Dół 

Pietro wezwania Drzwi dla tego 

wezwania 

patrz wyżej 

Spec WZ Pietro wezwania - Drzwi dla tego 

wezwania 

Specjalne wezwanie zewnętrzne (wezwanie zewnętrzne z wyższym priorytetem niż wezwanie 

„standardowe”) 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

pietro 

pietro Drzwi Opis 

Prior WZ Pietro wezwania - Drzwi dla tego 

wezwania 

Priorytetowe wezwanie zewnętrzne (wezwanie zewnętrzne z wyższym priorytetem niż wezwanie 

specjalne) 

Awar WZ Pietro wezwania - Drzwi dla tego 

wezwania 

Awaryjne wezwanie zewnętrzne (wezwanie zewnętrzne z wyższym priorytetem niż wezwanie 

priorytetowe) 

Wezwanie 

wewnętrzne 

Pietro wezwania - Drzwi dla tego 

wezwania 

„Standardowe” wezwanie wewnętrzne 

Konf spec Wentylator - - Przycisk wentylatora 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne - wentylator” 

 Jazd spec - - Jazda specjalna 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne - Jazda specjalna” 

 Jazd prioryt - - Jazda priorytetowa - z wyższym priorytetem niż jazda specjalna 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne - Jazda priorytetowa” 

 Jazd awaryjna - - Jazda awaryjna - z wyższym priorytetem niż jazda priorytetowa 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne - Jazda awaryjna” 

 Transp specj - - Transport towarów niebezpiecznych 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne - transport towarów niebezpiecznych” 

 Dzwig wyl - - Wyłączenie dźwigu na bieżącym/następnym piętrze 

 Komunikat awar - - Wejście do wyświetlania komunikatu awarii (np. konserwacja) 

 Przycisk otw drz Pietro (tylko jeśli 

przycisk otwierania 

drzwi jest na 

pietrze)  

Drzwi Przycisk otwierania drzwi 

Dalsze ustawienia w „Parametry drzwi - Ogólne parametry drzwi” 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

pietro 

pietro Drzwi Opis 

 Przycisk zam drz Piętro (tylko jeśli 

przycisk zamykania 

drzwi jest na 

pietrze) 

Drzwi Przycisk zamykania drzwi 

Dalsze ustawienia w „Parametry drzwi - Ogólne parametry drzwi” 

 Przycisk ladow Pietro (tylko jeśli 

przycisk ładowania 

jest na pietrze) 

Drzwi Przycisk ładowania (opisywany również jako przycisk stopowania drzwi) 

 Monit przedsio Pietro (tylko jeśli 

czujnik jest na 

pietrze) 

Drzwi Monitorowanie przedsionka w celu przedłużenia czasu otwarcia drzwi; możliwość ustawienia 

również ponownego otwarcia zamykających się drzwi (patrz parametr „Monit przedsionka” w 

„Parametry drzwi”) 

 Kasow wezwań - - Wejście przycisku kasowania wszystkich wezwań 

 Usun WW - - Wejście przycisku kasowania wszystkich wezwań wewnętrznych. Po uruchomieniu tej funkcji 

dźwig dojeżdża do najbliższego piętra i otwiera wszystkie drzwi. Jeśli na tym piętrze otwieranie 

drzwi nie jest dozwolone, dźwig dojeżdża do najbliższego piętra, na którym otwarcie drzwi jest 

możliwe. 

 WZ wył - - Wyłączenie (dezaktywacja) wszystkich wezwań zewnętrznych 

 Wyl zdalne pietro Drzwi Wyłączanie dźwigu: Dźwig dojeżdża najpierw do zaprogramowane piętra i otwiera ustawione 

drzwi. Następnie przemieszcza się na piętro ustawione w „Parametry specjalne - wyłączanie 

zdalne” i wyłącza się. 

 Drzwi dzialowe - - Kontakt drzwi działowych w kabinie 

Przy otwartych drzwiach działowych dźwig wykonuje wyłącznie przejazdy specjalne (lub z 

wyższym priorytetem) 

 Jazda czasowa 1 - - Wejście do aktywacji jazdy czasowej 1 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

156/244 

Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

pietro 

pietro Drzwi Opis 

Dalsze ustawienia „Parametry specjalne - jazda czasowa” oraz „Konfiguracja otwierania 

drzwi” 

Informacja: Jazdę czasową 1 można aktywować również poza tym wejściem przez zegar czasu 

rzeczywistego sterownika (patrz „Parametr specjalny - jazda czasowa”) 

 Jazda czasowa 2 - - Wejście do aktywacji jazdy czasowej 2 

Dalsze ustawienia „Parametry specjalne - jazda czasowa” oraz „Konfiguracja otwierania 

drzwi” 

 Jazda czasowa 3 - - patrz wyżej 

 Jazda czasowa 4 - - patrz wyżej 

 Jazda czasowa 5 - - patrz wyżej 

 Kurt swietlna - - Zabezpieczająca kurtyna świetlna dla kabin bez drzwi kabinowych 

 Wstrzasy - - Wstrząsy (ostrzeżenie przed trzęsieniem ziemi) 

Jeśli po aktywacji sygnału dźwig przemieszcza się w kierunku przeciwwagi, następuje 

natychmiastowe zatrzymania i przemieszczenie dźwigu ze zredukowaną prędkością do 

najbliższego piętra w przeciwnym kierunku. Jeśli dźwig przemieszcza się już w kierunku 

przeciwnym do przeciwwagi, następuje zmniejszenie prędkości i zatrzymanie dźwigu na 

najbliższym piętrze. 

Po dezaktywacji sygnału i upływie ustawionego czasu oczekiwania dźwig powraca do 

standardowego trybu pracy. 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne - Tryb trzęsienia ziemi” 

 Trzesien ziemi - - Czujnik trzęsienia ziemi 

Patrz wejście „Wstrząsy” powyżej. 

Nawet po dezaktywacji tego sygnału dźwig nie powraca do standardowego trybu pracy 

(wymagany reset). 

 Wezwanie auto - - Aktywacja funkcji wezwania automatycznego 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne -Funkcja wezwania automatycznego” 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

pietro 

pietro Drzwi Opis 

 - Tr godz szcz g 

- Tr godz szcz d 

- - Dźwig przemieszcza się do góry (lub na dół) w trybie godzin szczytu (wezwania zewnętrzne w 

odwrotnym kierunku są ignorowane) 

Informacja: Funkcję tę można aktywować również poza tym wejściem przez zegar czasu 

rzeczywistego sterownika (patrz parametr poniżej „Sterowanie grupowe”) 

 Kranc - - Dodatkowy kontakt przełącznika krańcowego do rozpoznawania, czy dźwig dojechał do 

przełącznika krańcowego 

 Zatrz awar Nr syg - Uruchomienie zatrzymania awaryjnego (np. 2. Kontakt inspekcji zatrzymania awaryjnego) 

Za pomocą ustawienia „Nr syg” można zaprogramować kilka wejść do zatrzymania 

awaryjnego (np. zatrzymanie awaryjne inspekcja, zatrzymanie awaryjne szyb itp., za każdym 

razem inny nr sygnału.)  

 Blad fazy - - Kontakt monitora faz 

 Blad EA2 Nr syg  Sygnał komunikatu błędu płyty POS2 (MWW) przy podwójnym EA (przez sygnał nr  1 lub 2 

sygnał komunikatu błędu może być podłączony normalnie i po odwróceniu) 

 Insp wyl kranc Kierunek - Wejście  inspekcyjnego wyłącznika krańcowego 

 Insp start - - Wejście (przycisk) do automatycznego przesuwania dźwigu do pozycji, z której można łatwo 

uzyskać dostęp do dachu kabiny. 

Położenie można ustawić „Pozycje/impulsy”-”Drogi hamowania/zatrzymania”-”Insp.start”. 

Funkcję można dezaktywować poprzez włączenie trybu inspekcji (z kabiny lub maszynowni) 

lub uruchomienie menu „Przemieszczanie” 

 Tryb serwis - - W trybie serwisowym działają inspekcja (z kabiny lub maszynowni) itp. 

 Reset insp - - Wejście przycisku resetującego do standardowego trybu po sterowaniu w trybie inspekcyjnym 

w  szybie 

 Mostk OB Nr syg Nr drzwi Po zmostkowaniu obwodu bezpieczeństwa drzwi kabinowych lub szybowych (zgodnie z EN81-

20) dźwig przemieszcza się wyłącznie w trybie inspekcji (z kabiny lub maszynowni). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa sygnał można zdublować (lub zwielokrotnić) przez wartość 

„Nr syg”. Sterownik monitoruje, czy wejścia załączają się równocześnie (redundancja) 
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 Max predkosc Typ: V2 lub V1 - Ograniczenie maksymalnej prędkości do zredukowanej prędkości v1 lub v2 przez sygnał 

wejścia (np. redukcja prędkości przy zasilaniu awaryjnym) 

 Konfig wezw - - Wejście do aktywacji trybu konfiguracji wezwań; patrz opis parametru „Konfiguracja 

wezwań” w „Parametry ogólne” 

 Przejazdy testowe - - Wejście do rozpoczęcia przejazdów testowych (wezwania losowe). 

 Test rygla - - Po aktywacji testu rygla dźwig zatrzymuje się podczas następnego przejazdu ponad poziomem 

piętra (wartość ustawiono za pomocą parametru „Test rygla[mm]” - patrz „Parametry 

wewnętrzne”) i otwiera drzwi. W przypadku najwyższego piętra dźwig ustawia się poniżej 

poziomu podłogi. W ten sposób można sprawdzić blokadę drzwi szybowych z kabiny. 

 Kab pusta - - Kontrola kabiny do sterowania konfiguracji wezwań 

 Grupa wyl - - Rozłączanie dźwigów jednej grupy na samodzielne jednostki. 

Informacja: Rozdzielanie grupy jest możliwe wyłącznie przy oddzielnych wierszach magistrali 

szybu i łącznikach magistrali 

 Standby - - Aktywacja trybu Standby (falownik) 

Informacja: Falownik musi być wyposażony w odpowiednie wejście lub musi być sterowany 

za pomocą CANopen 

 Zatw zatrz awa - - Wejście do zwolnienia dźwigu po zatrzymaniu awaryjnym (patrz „Parametry specjalne” - 

"Forced stop" 

 ZTD wyl - - Dezaktywacja wszystkich sterowników specjalnych aktywowanych za pomocą 

oprogramowania komputerowego (zdalna transmisja danych) 

 Tekst spec Nr syg - Za pomocą tego wejścia możliwe jest wyświetlanie jednego z 3 tekstów specjalnych lub 

obrazków przy płycie wyświetlacza PMA, LCD-047 i LCD-057 . Teksty (dla PMA) lub obrazy 

(LCD-047 lub LCD-057) muszą zostać zaprogramowane (PMA) lub wgrane za pomocą 

oprogramowania LCDDesign na wyświetlacz LCD przez INTEC GmbH.  

Tryb operator Obs os dzwigu - - Aktywacja trybu operatora za pomocą przełącznika 

 Tryb operator - - Aktywacja trybu operator za pomocą przycisku 
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 Wyl tr oper - - Przycisk, za pomocą którego można wyłączyć tryb operatora, ale nie można uruchomić tego 

trybu. 

 Wezw gora - - Przycisk do wybierania wstępnego następnego kierunku jazdy 

 Wezw dol - - patrz wyżej 

 Obejscie wezw - - Funkcja ignorowania wezwań na aktualnym piętrze dopóki wejście jest aktywne 

 Obejscie WZ - - Przycisk do funkcji ignorowania wezwań zewnętrznych (podczas postoju automatycznie 

dezaktywowany) 

 Ignor WZ - - Przełącznik aktywujący funkcję ignorowania wezwań zewnętrznych 

 WZ wylacz - - Przycisk do funkcji kasowania i ignorowania wezwań zewnętrznych (podczas postoju 

automatycznie dezaktywowany) 

Pozar Jazda poz - - Aktywacja trybu jazdy pożarowej 

 Wezw poz Pietro pozar Drzwi Wezwanie pożarowe na ustawione piętro, otwieranie ustawionych drzwi 

 Pozar Nr syg - Czujniki pożarowe w budynku 

W  ustawieniu „Numer sygnału” można ustawić więcej wejść na przypadek pożaru 

 Czujnik pożaru pietro - Czujnik pożaru na piętrze 

 Wyl tr pozaru - - Powrót do trybu standardowego mimo aktywnych czujników pożaru 

 Wy tr gas - - Powrót do trybu standardowego po trybie pożarowym. Możliwe wyłącznie, jeśli wejścia „Jazda 

pożarowa” i „Wezwanie pożarowe” nie są już aktywne. 

Zas awaryjne Ewakuacja UPS - - Ewakuacja UPS na następne piętro (jeśli dostępne zgodnie z wejściowym obciążeniem 

połowicznym) 

 Otw hamulc - - Ręczne zwolnienie awaryjne przez otwarcie hamulców (przez „Hamowanie pulsacyjne”, 

wyświetlanie prędkości i kierunku na wyświetlaczu GJS) 

 Ewakuacja Pietro ewak Drzwi Jazda ewakuacyjna na ustawione piętro, otwieranie ustawionych drzwi 

 Start ewak - - Sygnał rozpoczęcia jazdy ewakuacyjnej (np. dla sekwencyjnego uruchomienia kolejnych 

dźwigów) 
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dodatkowe/ 

Kierunek/ 
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 Stand po ewak - - Powrót do trybu standardowego po zakończonej ewakuacji 

Tr ewak Sterow ewak - - Wejście aktywujące tryb ewakuacyjny zgodnie z EN81-76 

 WW ewk zatw - - Zatwierdzenie pwezwań wewnętrznych w trybie ewakuacyjnym 

 Stop ewak - - Zakończenie trybu ewakuacji 

Blokada WW pietro - Drzwi Wejście do blokowania wezwań wewnętrznych dla poszczególnych drzwi i całych pięter (jeśli 

wszystkie drzwi na danym piętrze są zablokowane) 

Zatwierdzenie WW pietro - Drzwi Wejście do zatwierdzania wezwań wewnętrznych dla poszczególnych drzwi lub całych pięter 

Blokada WZ Kierunek: 

- Góra 

- Dół 

- Góra+Dół 

pietro Drzwi Wejście do blokowania wezwań zewnętrznych dla poszczególnych drzwi i całych pięter (jeśli 

wszystkie drzwi na danym piętrze są zablokowane( 

Zatwierdzenie WZ Kierunek: 

- Góra 

- Dół 

- Góra+Dół 

pietro Drzwi Wejście do zatwierdzania wezwań zewnętrznych dla poszczególnych drzwi lub całych pięter 

Wezw gosc Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezwania i 

docelowe 

W pierwszej kolejności zatwierdzanie są przyciski wezwań zewnętrznych dla piętra wezwania 

na określony wcześniej czas. Jeśli w tym czasie uruchomione zostanie wezwanie zewnętrzne, 

dźwig realizuje zlecenie i zatwierdza na określony czas wezwanie wewnętrzne dla piętra 

docelowego. 

Informacja: Pod parametrem „Drzwi” wyświetlane są drzwi piętra wezwania (3 miejsca po 

lewej stronie ekranu LCD; aktywacja/dezaktywacja przyciskami 4, 5 i 6 odpowiednio dla drzwi 

1, 2 i 3) jak również dla piętra docelowego (3 miejsca po prawej stronie ekranu LCD; 

aktywacja/dezaktywacja przyciskami 4, 5 i 6 odpowiednio dla drzwi 1, 2 i 3) 

Ustawienie czasów w „Parametry specjalne - wezwania gość”  
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

pietro 

pietro Drzwi Opis 

Wezw gosc2 gora Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezwania i 

docelowe 

W pierwszej kolejności realizowane są wezwania zewnętrzne dla ustawionego piętra w 

kierunku do góry. Po zakończeniu wezwania zewnętrznego przez określony czas („Parametry 

specjalne - Wezwanie gość”) dopuszczone są wezwania wewnętrzne na piętro docelowe. 

Patrz informacja do ustawień drzwi dla wezwania gość 1 

 

Wezw gosc2 dol Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezwania i 

docelowe 

Patrz wezwanie gość 2 góra; w ten sam sposób realizowane jest wezwanie zewnętrzne w dół 

Wezw gosc3 Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezwania i 

docelowe 

W pierwszej kolejności zatwierdzanie są przyciski wezwań zewnętrznych dla piętra wezwania 

na określony wcześniej czas. Jeśli w tym czasie uruchomione zostanie wezwanie zewnętrzne, 

dźwig realizuje zlecenie i zatwierdza automatycznie wezwanie wewnętrzne dla piętra 

docelowego. 

Patrz informacja do ustawień drzwi dla wezwania gość 1 

Ustawienie czasów w „Parametry specjalne - wezwania gość” 
Wybor celu gor Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezwania i 

docelowe 

W pierwszej kolejności realizowane są wezwania zewnętrzne dla ustawionego piętra w 

kierunku do góry. Po zakończeniu wezwania zewnętrznego dopuszczone są wezwania 

wewnętrzne na piętro docelowe. 

Patrz informacja do ustawień drzwi dla wezwania gość 1 

 

Wybor celu dol Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezwania i 

docelowe 

Patrz wybór celu góra; w ten sam sposób realizowane jest wezwanie zewnętrzne w dół 

 

Zadanie gosc Pietro wezwania - Drzwi Zatwierdzenie piętra lub drzwi na żądanie gościa (szczegółowy opis patrz „Parametr specjalny 

- piętro gość”) 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

pietro 

pietro Drzwi Opis 

Spec pol prior Pietro wezwania - Drzwi dla tego 

wezwania 

Przy specjalnym wezwaniu priorytetowym dźwig przejeżdża do wyznaczonego piętra, realizuje 

jednak po drodze wszystkie zapisane wezwania wewnętrzne. W tym czasie nie są przyjmowane 

nowe wezwania wewnętrzne. Nowe wezwania zewnętrzne są zapisywane, ale nie realizowane. 

Po dojechaniu do piętra docelowego 1. nowe wezwanie wewnętrzne jest realizowane w 

pierwszej kolejności. Następnie dźwig przechodzi w tryb standardowy. 

Wezw tow nieb  pietro Drzwi Sterowanie specjalne dla transportu towarów niebezpiecznych: 

Uruchamianie wezwania transportu towarów niebezpiecznych. 

Jeśli nie ma osobnego przycisku drzwi (parametr „Transport towarów niebezpiecznych” -> 

„Wej drzwi” na „Nie”), za pomocą tego wejścia możliwe jest zamykanie lub otwieranie drzwi 

po dojechaniu na ustawione piętro. 

Dalsze ustawienia „Transport towarów niebezpiecznych” 
D tr tow nbzp  pietro Drzwi Osobny przycisk do otwierania lub zamykania drzwi dla transportu towarów niebezpiecznych 

Insp. - Wł 

- Góra 

- Dół 

- Wolno 

- - Sygnały sterujące sterowania inspekcyjnego 

Jeśli nie ma przycisku wolnej jazdy, dźwig podczas inspekcji przemieszcza się z prędkością vI 

(patrz sygnały prędkości) i przełącza się wyłącznie na piętrach końcowych. 

Test drzwi  - - Wejście do uruchomienia trybu drzwi. W tym trybie drzwi można zamknąć lub otworzyć za 

pomocą przycisku inspekcji (góra/dół). 

Alternatywnie test drzwi można również uruchomić, jeśli przycisk inspekcji góra/ dół 

pozostanie wciśnięty jednocześnie przez co najmniej 5 s. 
Test drzwi sz - Otwieranie 

- Zamykanie 

pietro Drzwi Wejście do testowania drzwi szybowych z napędem elektrycznym. 

Wyjścia sterowania drzwi szybowych muszą się znajdować na JSP. Ponadto obwód 

bezpieczeństwa 4 (koniec) musi być otwarty, a dźwig nie może znajdować się w strefie drzwi 

danego piętra. 

Poz. SS - - Wejście przełącznika poziomowania SS 

 SG - - Wejście górnego przełącznika strefy drzwi SG 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

pietro 
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 SD - - Wejście dolnego przełącznika strefy drzwi SD 

 GPP - - Wejście górnego przełącznika przedkrańcowego GPP 

 DPP - - Wejście dolnego przełącznika przedkrańcowego DPP 

 SO - - Wejście przełącznika hamulca SO 

 SDK - - Wejście górnego przełącznika korekty SDK 

Oswietl kabin - - - Wejście monitorujące napięcie oświetlenia kabinowego 

Obciazenie Obciaz zer - - Kabina pusta; stosowane do rozpoznawania niewłaściwego użycia wezwań wewnętrznych: 

Jeśli liczba wezwań wewnętrznych jest większa niż ustawiona dla pustej kabiny („Max WW 

pust” w „Parametry specjalne” -> „Niewl wezw”), wszystkie wezwania zewnętrzne są 

kasowane. 
 Obciaz polow - - Połowa obciążenia znamionowego; stosowane do przejazdów ewakuacyjnych w przypadku 

braku zasilania (w zależności od stanu wejścia dźwig przemieszcza się w dół lub górę) 
 Pelne obciaz - - Pełne obciążenie kabiny: Nowe wezwania wewnętrzne są zapisywane, ale chwilowo nie 

realizowane. 
 Przeciazenie - - Przeciążenie kabiny: Dźwig nie realizuje żadnych przejazdów. 

Sygnał przeciążenia jest ignorowany przy zamkniętych drzwiach. 
     

Sygnał drzwi Kont drzw otw (pietro) Drzwi Kontakt drzwi całkowicie otwarte (przełącznik krańcowy drzwi) 

 Kont drzw zam (pietro) Drzwi Kontakt drzwi całkowicie zamknięte (przełącznik krańcowy drzwi) 

 Hamow drzwi (pietro) Drzwi Kontakt mechanicznego hamowania drzwi (styk cofania) 

 Drzwi obrotowe (pietro) Drzwi Dodatkowy kontakt drzwi obrotowe zamknięte (w większości przypadków weryfikowane przez 

obwód bezpieczeństwa) 

 Blokada  Drzwi Dodatkowy kontakt blokady drzwi 
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    Informacja: Przy drzwiach szybowych z napędem elektrycznym można przyłączyć sygnały 

drzwi tych drzwi szybowych do modułów piętrowych JSP. Możliwe jest przy tym nadanie 

dodatkowych numerów pięter. 

 Blad drzwi  Drzwi Sygnał błędu drzwi (jeszcze niezrealizowane) 

 Drz prawie otw  Drzwi Dla trybu pożarowego, jeśli parametr „Otw drz=rewers”: Jeśli to wejście jest aktywne, drzwi 

nie zamykają się dalej, jeśli przy otwieraniu przycisk otwierania drzwi został puszczony 

 Drz prawie zam  Drzwi Do późniejszego zastosowania 

Kurtyna swietl Sygnal - Drzwi Sygnał kurtyny świetlnej 

     

OB OB1 (glowny) - - Wejście monitorujące główny obwód bezpieczeństwa 

 OB2 (insp) - - Wejście monitorujące obwód bezpieczeństwa po inspekcji / dla drzwi obrotowych 

 OB3(drz kab) - - Wejście monitorujące obwód bezpieczeństwa dla drzwi kabinowych 

 OB4(koniec) - - Wejście monitorujące obwód bezpieczeństwa dla drzwi szybowych 

 OB przed chwyt - - Wejście monitorujące bezpośrednio przed kontaktem chwytaka 

 Reset chwyt - - Wejście do zresetowania błędu po przerwaniu kontaktu chwytaka (uruchomienie chwytaka) 

Wezw alarm - - - Wejście monitorujące wezwanie alarmowe: Jeśli wejście jest zaprogramowane jako wezwanie 

alarmowe (standardowo wejście 13 GJS, które jest już wewnętrznie połączone z przekaźnikiem 

wezwań alarmowych), wezwanie alarmowe jest wyświetlane w pamięci błędów 
Inspekcja - Wł 

- Góra 

- Dół 

- Szybko 

- - Sygnał sterujący inspekcji z maszynowni 

Jeśli nie ma przycisku szybkiej jazdy, dźwig podczas jazdy inspekcyjnej przemieszcza się z 

prędkością vRL (patrz sygnały prędkości). Po uruchomieniu przycisku szybkiej jazdy dźwig 

przełącza się na vR. 

Jazd montaz - Wł - - Sygnał sterujący jazdy montażowej 
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- Góra 

- Dół 

- Szybko 

Z urządzeniem montażowym dźwig przemieszcza się z prędkością vRL lub vR (po 

uruchomieniu przycisku szybkiej jazdy). 

Insp szyb - Wł 

- Góra 

- Dół 

- Wolno 

- - Sygnał sterujący sterowania inspekcyjnego szybu 

Jeśli nie ma przycisku wolnej jazdy, dźwig podczas inspekcji szybu przemieszcza się z 

prędkością vI (patrz sygnały prędkości) i przełącza się wyłącznie na pietrach końcowych na 

vIL. 

Jaz ramp - Wł 

- Góra 

- Dół 

pietro Drzwi Sygnał sterownia jazdy rampowej zgodnie z EN-81. Sygnał sterowania jazdy rampowej jest 

aktywny tylko, jeśli dźwig znajduje się na ustawionym piętrze. 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne -> „Jazda rampowa” 

Ster czuwakowe Wl - - Aktywacja sterowania czuwakowego 

Sterowanie czuwakowe można aktywować po przez to wejście lub przez parametr „Sterowanie 

czuwakowe” (w „Parametr ogólne”). 
 Zatwierdzenie - - Sygnał włączenia sterowania czuwakowego 

 Gora - - Sygnał do góry dla sterowania czuwakowego 

 Dol - - Sygnał na dół dla sterowania czuwakowego 

 Jazda pietro - Alternatywnie do sygnałów kierunkowych można również zastosować pojedynczy sygnał jazdy. 

Po jego uruchomieniu dźwig przemieszcza się w kierunku następnego wezwania lub w 

przypadku dźwigu 2-piętrowego - w przeciwnym kierunku. 

Jeśli podane jest piętro (inne niż 0), dźwig przemieszcza się na to piętro. 
Czujnik pojazd - Drzwi 1 

- Drzwi 2 

- Drzwi 3 

- - Wejście czujnika pozycji pojazdu dla dźwigu samochodowego. 

Dźwig rusza tylko, jeśli aktywny jest czujnik środek. 
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- Środek  

Naped Monit ochr - - Sygnał kontroli styczników odpadnięcia 

 Blad Nr syg - Zbiorczy sygnał błędu napędu (falownik, płyta sterowania hydrauliką ...) 

Za pomocą dodatkowego ustawienia „Numer sygnału” można przyłączyć do 8 różnych 

sygnałów błędu (np. dla dźwigów hydraulicznych z płytą Bucher i falownikiem) 
 Gotowy(RDY) - - Sygnał gotowości napędu (READY) do ruszenia 

 RB/stycznik - - Sygnał włączenia stycznika napędu 

 Hamulec - - Sygnał napędu do otworzenia hamulca mechanicznego 

 Podczas jazdy - - Sygnał zwrotny napędu potwierdzający przemieszczanie dźwigu 

 Softstarter - - Sygnał zwrotny softstartera („Koniec rampy”) 

 Zawor wolno - - Dźwigi hydrauliczne z siłownikami zaworów: Powolne przestawienie siłownika zaworu 

(impuls, musi być wyłączony podczas postoju i przy całkowicie otwartym zaworze, dla korekty i 

prędkości dojazdowej) 

Obszar chron - stycznik gora 

- stycznik dol 

- - Kontakt stycznika do zabezpieczania obszaru chronionego 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne -> „Obszar chroniony”) 

 - Obszar chroniony 

gora 

- Obszar chroniony 

dol 

- Obszar chroniony 

- - Sygnał monitorujący obszar chroniony (np. Kontakt na mechanicznym odblokowaniu drzwi 

szybu) 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne -> „Obszar chroniony”) 

 Reset ob chr - - Przycisk resetu przywracający tryb standardowy po otwarciu obszaru chronionego 

 Barier sklad - - Kontakt barierek składanych 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne -> „Obszar chroniony”) 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

 

 

167/244 

Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

pietro 

pietro Drzwi Opis 

 Bariery - - Kontakt barierek dachu kabiny 

 Ogranicznik Kierunek Nr syg Kontakt urządzenia zabezpieczającego przed opadnięciem przy ograniczniku prędkości lub 

podobnym urządzeniu (np. zawór awaryjnego opadania, urządzenie A3) 

W  ustawieniu „Numer sygnału” można ustawić do 3 wejść jako ograniczniki 
 Niekontr ruch - - Kontakt zwrotny przekaźnika monitorującego niekontrolowane ruchy (patrz funkcja wyjścia 

„Obszar chroniony” - „Niekontrolowane ruch”) 

 Reset ruch nk - - Wejście do resetowania stanu „Niekontrolowane ruchy” 

 Kontr opoz - - Należy uruchomić wejście monitorujące, czy dźwig jest opóźniony na końcowych piętrach (z 

reguły załączane przez wyjście specjalne „Wyjście specjalne” -  „Próg v” patrz niżej). 

Mech zap opad Aktywacja - - Sygnał aktywacji mechanizmu zapobiegającemu opadaniu 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne -> „Mechanizm zapobiegający opadaniu”) 
 Podcisnienie - - Sygnał podciśnienia przy mechanizmie zapobiegającym opadaniu. Sterowanie rozpoczyna 

zwiększanie ciśnienia 
 - Zderzak 

zewnętrzny 

- Zderzak 

wewnętrzny 

Nr syg - Wyłącznik krańcowy zderzaków mechanizmu zapobiegającemu opadaniu. 

Poprzez numer sygnału zderzakom można  przyporządkować do 4 różnych wyłączników 

krańcowych. 

 Opadniecie - - Sygnał opadnięcia dźwigu 

 - Test wl 

- Test wsuwanie 

- Test wysuwanie 

- Test stop 

- Test gora 

- Test dol 

- - Sygnały sterujące do testu mechanizmu zapobiegającego opadaniu 

- Wl: Aktywacja trybu testowego 

- Test wsuwanie: Wsuwanie zderzaków 

- Test wysuwanie: Wysuwanie zderzaków 

- Test stop: Natychmiastowe zatrzymanie ruchu zderzaków 

- Podniesienie do ruchu zderzaka z prędkością vAh 

- Opuszczenie na zderzak z prędkości vAs 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

pietro 

pietro Drzwi Opis 

Dzwig szpitalny - Zew 

- Wew 

- - Wyłącznik krańcowy ramienia załadowczego dźwigu operacyjnego z funkcją automatycznego 

załadunku/rozładunku. 

 Prawo - - Kontakt talerza obrotowego dźwigu operacyjnego 

 Blokada - - Kontakt na blokadzie ładunku dźwigu operacyjnego 

Test poślizgu  - - Wejście impulsowe do monitorowania poślizgu (2. czujniki w kabinie dla dźwigów specjalnych 

bez maszynowni) 
Hamulec/Zawor - Hamulec 1 

- Hamulec 2 

- Hamulec 3 

- - Kontakt monitorujący hamulec mechaniczny (pozycję otwarcia i zamknięcia) 

 Ostrz hamulec - - Kontakt ostrzegawczy o zużyciu hamulca mechanicznego 

 - Zawór gora 

- Zawór gora 1 

- Zawór gora 2 

- Zawor awaryjny 

- - Kontakt monitorujący zawory hydrauliczne (pozycję otwarcia i zamknięcia) 

Cisnienie - Cisnienie 

minimalne 

- Cisnienie 

maksymalne 

- - Kontrola ciśnienia przy agregatach hydraulicznych (Nie pomylić z sygnałem ciśnienia do 

pomiaru obciążenia!) 

Temperatura - Zbyt wys temp1 

- Zbyt wys temp2 

- - Wejścia sygnałów 2 czujników temperatury (np. Temperatura silnika, temperatura oleju) 

 - Min temp wew - - Wejścia sygnałów 2 czujników temperatury w kabinie 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

pietro 

pietro Drzwi Opis 

- Max temp wew 

 Temp wentylat - - Sygnał temperatury do podłączenia wyjścia „Wentylator silnika” 

 Temp olej - - Sygnał temperatury oleju. Jeśli aktywuje się wejście temperatury (olej za zimny), po upływie 

ustawionego czasu opóźnienia (patrz grupa parametrów „Jazda podgrzewająca olej”) dźwig 

wykona przejazd rozgrzewający olej. 

Sprzez EA  Nr syg - Za pomocą sprzężonego EA można powiązać ze sobą dowolne wejścia i wyjścia (lub większą 

ilość wyjść) bez dodatkowych przewodów (np. przycisk oświetlenia szybu na dachu kabiny: 

Przez wejście płyty kabiny można przyłączyć wyjście na płycie głównej, które odpowiada za 

oświetlenie szybu). 

Możliwe jest 8 sprzężeń przez ustawienie numerów sygnałów. 
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7.7.2. Funkcje wyjściowe 

 

Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

Wezwanie 

zewnętrzne 

Kierunek: 

- Góra 

- Dół 

- Góra+Dół 

Pietro wezwania Drzwi dla tego 

wezwania 

Wyjście zatwierdzające wezwanie zewnętrzne (patrz funkcje wejściowe) 

Wezw zew1 Kierunek: 

- Góra 

- Dół 

- Góra+Dół 

Pietro wezwania Drzwi dla tego 

wezwania 

Wyjście zatwierdzające wezwanie zewnętrzne1 (patrz funkcje wejściowe) 

Wezw zew2 Kierunek: 

- Góra 

- Dół 

- Góra+Dół 

Pietro wezwania Drzwi dla tego 

wezwania 

Wyjście zatwierdzające wezwanie zewnętrzne2 (patrz funkcje wejściowe) 

Spec wez zew Pietro wezwania - Drzwi dla tego 

wezwania 

Wyjście zatwierdzające specjalne wezwanie zewnętrzne (patrz funkcje wejściowe) 

Prior wez zew Pietro wezwania - Drzwi dla tego 

wezwania 

Wyjście zatwierdzające priorytetowe wezwanie zewnętrzne (patrz funkcje wejściowe) 

Awar wez zew Pietro wezwania - Drzwi dla tego 

wezwania 

Wyjście zatwierdzające awaryjne wezwanie zewnętrzne (patrz funkcje wejściowe) 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

Wezwanie 

wewnętrzne 

Pietro wezwania - Drzwi dla tego 

wezwania 

Wyjście zatwierdzające wezwanie wewnętrzne 

Wyj spec Wentylator - - Wyjście wentylatora kabinowego; może być stosowane bezpośrednio do włączania wentylatora 

oraz jako zatwierdzenie przycisku wentylatora (patrz funkcje wejściowe). 

Dalsze parametry wentylatora patrz „Parametry specjalne” -> „Wentylator kabinowy” 

 Tryb specjalny - - Wyjście jest aktywowane, kiedy dźwig przejdzie do trybu specjalnego: 

- Przejazd specjalny/priorytetowy/awaryjny 

- Dźwig wyłączony 

- Wezwania zewnętrzne wyłączone 

- Jazda czasowa  

 Jazda specjalna - - Wyjście jest aktywowane, kiedy dźwig jest w trybie specjalnym 

 Jazd prioryt - - Wyjście jest aktywowane, kiedy dźwig jest w trybie priorytetowym:\ 

 Jazd awaryjna - - Wyjście jest aktywowane, kiedy dźwig jest w trybie awaryjnym 

 Awaria - - Komunikat „Awaria dźwigu”; aktywowany przez 

- Awaria 

- Blokada drzwi 

- Limit na liczniku konserwacji (patrz punkt „Statystyki” -> „Licznik konserwacji” lub 

parametr „Częstotliwość kontroli” 

- Blokada wezwań wewnętrznych 

- Blokada wezwań zewnętrznych (tylko, jeśli zaprogramowano wejście na JSP) 

Ponadto wyjście może zostać aktywowane w trybie standardowym: 

- Menu „Przejazdy testowe” -> „Awaria” 

- Wejście „Funkcje specjalne” -> „Awaria” (patrz funkcje wejściowe) 

 Inspekcja - - Wyjście jest aktywowane, jeśli uruchomiono inspekcję na dachu kabiny lub inspekcję szybu 

 Insp d kab - - Wyjście jest aktywowane, jeśli uruchomiono inspekcję na dachu kabiny 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

 Insp szyb - - Wyjście jest aktywowane, jeśli uruchomiono inspekcję szybu 

 Dojazd rampa - - Wyjście jest aktywowane, jeśli uruchomiono przejazd rampowy 

 Syg dzwiekowy Typ: 

- Przeciążenie 

- Drzwi 

- Przeciążenie + 

Drzwi 

- Wezwanie 

wewnętrzne 

- Przeciążenie - 

Wezwanie 

wewnętrzne 

- Drzwi + 

Wezwanie 

wewnętrzne 

- Przeciążenie + 

Wezwanie 

wewnętrzne + 

Drzwi 

- W zależności od parametru „Typ” można ustawić dodatkowy sygnał dźwiękowy: 

- przeciążenie 

- zamykanie przymusowe drzwi (dezaktywacja fotokomórki) 

- zatwierdzenie wezwania wewnętrznego (dźwięk włączony na ok. 2s) 

 Syg dzwiek WW - - Dźwięk dla wezwania wewnętrznego, funkcja identyczna jak wyjście „Sygnał dźwiękowy” typ 

„Wezwanie wewnętrzne” (patrz wyżej) 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

 Syg dzwiek WZ Pietro Drzwi Sygnał dźwiękowy dla wezwania zewnętrznego 

Uruchomienie lub zatwierdzenie wezwania zewnętrznego włącza na ok 2s sygnał dźwiękowy 

dla WZ. 

 Wylaczanie - - Wyjście jest aktywowane, gdy dźwig jest wyłączany przez funkcję wejścia „Wyłączanie zdalne” 

lub „Dźwig wył” 

 Wylaczony - - Wyjście jest aktywowane, gdy dźwig dojedzie do piętra wyłączenia 

 Przeciazenie - - Komunikat o przeciążeniu 

 Pelne obciaz - - Komunikat o pełnym obciążeniu 

 Zajęty - - Komunikat zajętości, aktywny, gdy czeka min. 1 wezwanie lub przy otwartych drzwiach 

obrotowych dźwigu. 

 Wezw zew wyl - - Komunikat wezwania zewnętrzne wyłączone 

 Przycisk otw drz - Drzwi Dla dźwigów strażackich: Jeśli otwieranie drzwi nie następuje automatycznie, ale poprzez 

naciśnięcie przycisku otwierania drzwi - wyjście jest aktywne po uruchomieniu przycisku 

otwierania drzwi (lampka kontrolna w przycisku). 

Patrz parametr  menu „Parametry specjalne” -> „Przejazd pożarowy” 

 Przycisk zam drz - - Dla dźwigów strażackich: Jeśli zamykanie drzwi nie następuje automatycznie, ale poprzez 

naciśnięcie przycisku zamykania drzwi - wyjście jest aktywne po uruchomieniu przycisku 

zamykania drzwi (lampka kontrolna w przycisku). 

Patrz parametr  menu „Parametry specjalne” -> „Przejazd pożarowy” 

 Przycisk ladow - - Lampka kontrolna w przycisku ładowania (opisywany również jako przycisk stopowania 

drzwi) 

 Ladowanie - - Funkcja ładowania jest aktywna 

 Zamykanie drz - - Wyjście jest aktywne podczas zamykania drzwi 

 Otwieranie drz - Drzwi Wyjście jest aktywne podczas otwierania drzwi 

 Zatwierdz drz - - Wyjście „Zatwierdz drzwi”, jeśli drzwi są zablokowane (czas opóźnienia patrz „Parametry 

drzwi” - „Ogólne parametry drzwi” - „Syg zatw drz[s]”) 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

 Reset kurt sw - - Wyjście do resetu zabezpieczającej kurtyny świetlnej po przerwaniu podczas jazdy. Wyjście jest 

resetowane dopiero po uruchomieniu nowego wezwania wewnętrznego. Wyjście będzie 

pulsować z częstotliwością 2s dopóki kurtyna nie zostanie całkowicie zresetowana. 

 Mostk OB - - Mostkowanie obwodu bezpieczeństwa drzwi kabiny lub szybu (zgodnie z EN81-20) 

 Stref wypoziom - - Wyjście sterowania wskazaniem wypoziomowania, jeśli nie może być ono przełączone 

bezpośrednio przez przełącznik magnetyczny. 

 

 Wyjście jest aktywne, kiedy dźwig znajduje się w strefie drzwi 

 Wypoziomowanie - - Wyjście jest aktywne, kiedy dźwig jest wypoziomowany 

 Dzwig postoj pietro - Wyjście jest aktywne, kiedy dźwig stoi na odpowiednim piętrze (tj. napęd jest wyłączony) 

 Prior WZ - - Wyjście jest aktywne, gdy dźwig dojeżdża na piętro wybrane prze priorytetowe wezwanie 

zewnętrzne (wezwanie specjalne, priorytetowe, awaryjne). Wyjście jest aktywne, dopóki drzwi 

są całkowicie otwarte i jest kasowane, kiedy drzwi się zamkną 

 Tr spec aktyw - - Wyjście jest aktywne, gdy uruchamiany jest tryb specjalny lub priorytetowy i dźwig jest gotowy 

do przejazdu. 

 Tr konf wezw Nr syg - Wyjście jest aktywne w trybie konfiguracji wezwania (patrz „Parametry ogólne”) zgodnie z 

bieżącą konfiguracją (= nr sygnału) 

 Jazda czasowa 1 - - Wyjście jest aktywne po uruchomieniu jazdy czasowej 1 

 Jazda czasowa 2 - - Wyjście jest aktywne po uruchomieniu jazdy czasowej 2 

 Jazda czasowa 3 - - Wyjście jest aktywne po uruchomieniu jazdy czasowej 3 

 Jazda czasowa 4 - - Wyjście jest aktywne po uruchomieniu jazdy czasowej 4 

 Jazda czasowa 5 - - Wyjście jest aktywne po uruchomieniu jazdy czasowej 5 

 Jazda czasowa - Nr syg Wyjście jest aktywne jeśli przynajmniej jeden z przejazdów czasowych (1...5) 

zaprogramowanych w „syg nr” jest aktywny 

 Wezw auto - - Funkcja wezwania automatycznego jest aktywna 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne -Funkcja wezwania automatycznego” 

 WZ os niepeln - - Wezwanie zewnętrzne dla osoby niepełnosprawnej jest aktywne (patrz również „Parametry 

specjalne - Wezwania dla osób niepełnosprawnych”) 

 WW os niepeln - - Wezwanie wewnętrzne dla osoby niepełnosprawnej jest aktywne (patrz również „Parametry 

specjalne - Wezwania dla osób niepełnosprawnych”) 

 Podw EA CAN - - Podczas stosowania podwójnego EA do pozycjonowania 2. EA jest przyłączone do osobnej 

magistrali CAN. Za pomocą tej funkcji wyjściowej i odpowiedniego obwodu przekaźnikowego, 

ta magistrala CAN może być automatycznie podłączona do magistrali CAN A sterownika 

dźwigu w celu konfiguracji (na przykład procedura kalibracji). 

 Reset strefa - - Wyjście do krótkotrwałego wyłączenia sygnału SS w celu przywrócenia prawidłowego stanu 

obwodu bezpieczeństwa po zresetowaniu GJS lub po pracy w trybie zasilania awaryjnego 

 OB Nr syg - Wyjście jest aktywne jeśli dany punkt w obwodzie bezpieczeństwa (=nr syg) jest zamknięty 

 Drzwi otwarte - Drzwi Wyjście jest aktywne, jeśli dane drzwi są całkowicie otwarte 

 Jazd do park - - Wyjście jest aktywne podczas jazdy do parkowania 

 Dzwig park - - Wyjście jest aktywne, jeśli dźwig parkuje na ustawionym piętrze 

 Zatrz awar - - Wyjście jest aktywne, jeśli uruchomione wejście „Zatrzymanie awaryjne” 

 Sw kab wyl - - Wyjście jest aktywne, jeśli światło w kabinie jest wyłączone 

 Wez alarm zatw - - Wyjście do ignorowania (lub zatwierdzania) wezwań alarmowych: Wyjście aktywne, gdy dźwig 

się przemieszcza lub jest w stanie spoczynku przy otwartych drzwiach 

 Zadanie WZ - - Wyjście jest aktywne 1s po naciśnięciu przycisku wezwania zewnętrznego, które jest 

zablokowane przez funkcję specjalną 

 Naped wyl - - Jeśli dźwig przez określony czas stoi jednym piętrze (patrz parametr „Naped wyl[s]” w menu 

„Tryb oszczędzania energii”)  bez kolejnych wezwań, można wówczas przełączyć napęd w tryb 

gotowości za pomocą specjalnego wyjścia „wyłączenie napędu” (elektronika napędu, np. 

falowniki, musi być wyposażona w odpowiednie wejścia trybu gotowości). 

W trybie gotowości system sterowania ignoruje sygnały błędów napędu. 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

 Drzwi standby - - Wyjście wyłączania napędu drzwi, jeśli dźwig stoi na danym piętrze przez dłuższy czas przy 

zamkniętych drzwiach (patrz parametr „Naped wyl[s]” w menu „Tryb oszczędzania energii”) 

 Transp specj - - Wyjście sygnalizujące „Transport towarów niebezpiecznych” (Wejście „Wezwanie towarów 

niebezpiecznych” jest aktywne) 

 Wezw tow nieb - - Wyjście sygnalizujące żądanie wezwania towarów niebezpiecznych 

 Test chwyt - - Wyjście automatycznego testu chwytaka (przez menu kontrola techniczna) 

 Prog v - - Przekroczono próg prędkości (patrz parametry specjalne - kontrola opóźnienia)  

 Jazda kalibrac - - Aktywny tryb jazdy kalibracyjnej 

 Grupa wyl - - Sterownik grupy nieaktywny (grupa podzielona) 

 Chlodzenie - - Wyjście chłodzenia (np. wentylator szafy sterowniczej); aktywowane przez czujnik 

temperatury na GJS (od wersji oprogramowania 1.05) 

Komunikaty 

bledów 

Komunikat bledu - - Zbiorczy komunikat błędu 

 Wyl bezp - - Wyjście komunikatu błędu: Błąd wyłącznika bezpieczeństwa 

 OB - - Wyjście komunikatu błędu: Obwód bezpieczeństwa błędnie otwarty 

 Blad drzwi - Drzwi Wyjście komunikatu błędu: Błąd drzwi 

 Zbyt wys temp1 - - Wyjście komunikatu błędu: Zbyt wysoka temperatura instalacji chłodzenia silnika 1 

 Zbyt wys temp2 - - Wyjście komunikatu błędu: Zbyt wysoka temperatura instalacji chłodzenia silnika 2 

 Max temp wew - - Wyjście komunikatu błędu: Zbyt wysoka temperatura w maszynowni 

 Min temp wew - - Wyjście komunikatu błędu: Zbyt niska temperatura w maszynowni 

 Max temp GJS - - Wyjście komunikatu błędu: Zbyt wysoka temperatura GJS (czujnik na GJS) 

 Min temp GJS - - Wyjście komunikatu błędu: Zbyt niska temperatura GJS (czujnik na GJS) 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

 Blad naped - - Wyjście komunikatu błędu: Błąd napędu 

 Min cisnienie - - Wyjście komunikatu błędu: Ciśnienie hydrauliczne zbyt niskie 

 Max cisnienie - - Wyjście komunikatu błędu: Ciśnienie hydrauliczne zbyt wysokie 

 Czas jazdy - - Wyjście komunikatu błędu: Kontrola czasu przejazdu 

 Przekr pred - - Wyjście komunikatu błędu: Przekroczenie prędkości 

 Fotokom - Drzwi Wyjście komunikatu błędu: Ciągłe przerywanie fotokomórki 

 Hamow drzwi - Drzwi Wyjście komunikatu błędu: Ciągłe hamowanie drzwi 

 Monit ham - - Wyjście komunikatu błędu: Monitorowanie hamulców 

 Kurt sw przerw - - Wyjście komunikatu błędu: Przerwanie zabezpieczającej kurtyny świetlnej 

 Oswietl kabin - - Wyjście komunikatu błędu: Brak oświetlenia w kabinie 

 Inter konser - - Wyjście komunikatu błędu: Upłynął okres do kolejnej konserwacji 

 Ostrz konserw - - Wyjście komunikatu błędu: Wymagana konserwacja 

Tr operator Tr os towarzysz - - Tryb operatora aktywowany za pomocą wejścia 

 Obejscie WX - - Komunikat w trybie operatora, że dźwig aktualnie ignoruje wezwania zewnętrzne (kabina 

zajęta) 

Pozar Tr pozarowy - - Tryb pożarowy aktywny (wezwanie lub jazda pożarowa) 

 Jazda poz - - Jazda pożarowa aktywna 

 Wezw poz - - Wezwanie pożarowe aktywne (przejazd na piętro pożarowe) 

 Pozar - - Sterowanie pożarowe aktywne 

 Pietro pozarowe - - Piętro wyłącznie w przypadku sterowania pożarowego 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

 Ostrzez pozar - - Wyjście jest aktywne, gdy zasygnalizowano tryb pożarowy lub pożar, a dźwig znajduje się 

aktualnie w trybie inspekcji lub podobnym 

Zas awaryjne Ewakuacja - - Tryb ewakuacji aktywny 

 Ewak koniec - - Zakończono przejazd na piętro ewakuacji 

 Koniec ew UPS - - Zakończono ewakuację UPS na następne piętro 

 Wentyl ham - - Wyjście tzw. „Hamowania pulsacyjnego” przy ewakuacji: Jeśli podczas ewakuacji możliwe 

jest użycie wyłącznie hamulców mechanicznych za pomocą przycisku, to wyjście aktywuje się 

przy przekroczeniu ustawionej prędkości (patrz „Parametry ogólne” - „ Mon v ham”). 

Hamulce zamknął się automatycznie i dźwig wyhamuje; po zredukowaniu prędkości wyjście 

się dezaktywuje i hamulce się otworzą. 

 Ewak aktyw - - Jazda ewakuacyjna jest aktywna (dźwig się przemieszcza, wyjście jest dezaktywowane po 

osiągnięciu strefy drzwi z 10s opóźnieniem) 

 Ruch Gora - - Dźwig przemieszcza się do góry 

 Ruch Dol - - Dźwig przemieszcza się na dół 

Tr ewak Tr ewak - - Tryb ewakuacji aktywny zgodnie z EN81-76 

 Stop ewak - - Zatrzymanie trybu ewakuacji 

Wezw gosc1 Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezw i docelowe 

Wyjście zatwierdzające wezwanie gość1 (patrz funkcje wejściowe) 

Wezw gosc2 gora Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezw i docelowe 

Wyjście zatwierdzające wezwanie gość2 góra (patrz funkcje wejściowe) 

Wezw gosc2 dol Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezw i docelowe 

Wyjście zatwierdzające wezwanie gość2  dół (patrz funkcje wejściowe) 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

Wezw gosc3 Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezw i docelowe 

Wyjście zatwierdzające wezwanie gość 3 (patrz funkcje wejściowe) 

Wybor celu gor Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezw i docelowe 

Wyjście zatwierdzające wezwanie wyboru celu góra (patrz funkcje wejściowe) 

Wybor celu dol Pietro wezwania Pietro docelowe Drzwi pietro 

wezw i docelowe 

Wyjście zatwierdzające wezwanie wyboru celu góra (patrz funkcje wejściowe) 

WW gosc zatw Pietro wezwania  Drzwi Wskazanie, że w przypadku wezwań gość (typ 1 lub typ 2) wezwanie wewnętrzne jest 

dozwolone 

WZ gosc zatw Pietro wezwania  Drzwi Wskazanie, że w przypadku wezwań gość (typ 1 lub typ 3) wezwanie zewnętrzne jest dozwolone 

Zadanie gosc Pietro wezwania  Drzwi Zatwierdzenie żądania wezwania gość (szczegółowy opis patrz „Parametry specjalne” - 

„Piętra gość”) 

Spec wezw prior Pietro wezwania - Drzwi dla tego 

wezwania 

Wyjście zatwierdzające wezwanie specjalne i priorytetowe (patrz funkcje wejściowe) 

Wezw tow nieb pietro  Drzwi Wyjście zatwierdzające wezwanie transportu towarów niebezpiecznych (patrz funkcje 

wejściowe) 

Wyswietl stanu Rodzaj sterowania: 

- 1 z n 

- binarnie 

- graycode 

- 7-segm. 

- 9-seg.K 

Nr syg 

 

Rozpocznij Wyjścia do sterowania konwencjonalnym wyświetlaczem stanu kabiny (kodowane 1-z-N, 

binarne lub Graya). Przy ustawieniu 1-z-n wyjście jest ustawiane na każdym piętrze zgodnie z 

„numerem sygnału”. 

Przy ustawieniu binarnym lub kodzie Graya numer sygnału odpowiada określonemu miejscu 

w obrębie kodu binarnego lub Graya. 

Przez parametr „Rozpocznij od” można wybrać, który kod binarny lub Graya będzie 

wydawany na którym piętrze. Przy ustawieniu ‘1’ wprowadzana jest np. na 1. piętrze wartość 1 

kodu binarnego lub Graya (lub tylko numer sygnału 1), na 2 pietrze wartość ‘2’ itd. Dla 

ustawienia ‘0’ na 1. piętrze ustawiana jest wartość ‘0’ (czyli wszystkie wyjścia wył). 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

 

Numery sygnałów dla ekranów  7 i 9-segmentowych są wyświetlane po lewej stronie. Dla 

wyświetlaczy 7 lub 9-segmentowych za pomocą parametru „Rozpocznij od” można wybrać, 

czy za pomocą wyjścia wybierana jest cyfra jedności (=1) lub cyfra dziesiątek (=2). 

Syg dalsz jaz Kierunek pietro Drzwi Sygnał dalszej jazdy jest aktywowany na odpowiednim piętrze przed rozpoczęciem hamowania 

(przy dojeżdżaniu na to piętro) w kierunku, w którym dźwig będzie się przemieszczał w dalszej 

kolejności. Sygnał dalszej jazdy jest odłączany po ponownym zamknięciu drzwi dźwigu. 

Jeśli dla stojącego z otwartymi drzwiami dźwigu nie pojawiły się kolejne wezwania i upłynął 

czas zapisanego wezwania zewnętrznego dla zapisanego kierunku, aktywowane są sygnały 

dalszej jazdy dla obydwu kierunków. 

Można również anulować dowolnie ustawienia „Kierunek”, „Piętro” i „Drzwi”; wyjście jest 

aktywne dla wszystkich kierunków/pięter/drzwi. 

Strzalka kier Kierunek - - Strzałka kierunkowa wskazuje podczas jazdy odpowiedni kierunek jazdy; podczas postoju 

strzałka wskazuje kierunek następnego przejazdu. 

Podczas jazdy strzałka świeci w trybie ciągłym, podczas postoju miga co 1s.  

Strzalka jazd Kierunek - - Wskazuje aktualny kierunek jazdy 

Gong Kierunek pietro Drzwi Wyjście sterowania gongu. Dalsze ustawienia w „Parametry specjalne” - „Gong” 

Komunikat glos Kierunek g - - Sygnał komunikatu głosowego podczas kolejnego przejazdu dźwigu do góry (nowy kierunek, 

jeśli nie było żadnego wezwania oczekującego lub zmiana kierunku) 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

 Kierunek d - - patrz wyżej, kierunek w dół 

 Wezwanie 

wewnętrzne 

pietro - Wezwanie wewnętrzne piętro x 

 Zamykanie drz - - Sygnał komunikatu głosowego dla rozpoczęcia zamykania drzwi. 

W parametrze drzwi „Opoz zam[ms]” można ustawić opóźnienie pomiędzy komunikatem 

głosowym i faktycznym rozpoczęciem zamykania drzwi. 

 Otwieranie drz - - Sygnał komunikatu głosowego dla rozpoczęcia otwierania drzwi. 

 Syg zatwierdz - - Sygnał wydawania pozycji piętra. Do wybory pozycji piętra służą funkcje wyjściowe „Piętro 

głosowe” (patrz poniżej) 

 Jazda czasowa 1 - - Sygnał komunikatu głosowego przy aktywacji jazdy czasowej 1 

 Jazda czasowa 2 - - Sygnał komunikatu głosowego przy aktywacji jazdy czasowej 2 

 Tr pozarowy - - Sygnał komunikatu głosowego przy aktywacji trybu pożarowego 

 Jazda poz - - Sygnał komunikatu głosowego przy aktywacji jazdy pożarowej 

 Wezw poz - - Sygnał komunikatu głosowego przy aktywacji wezwania pożarowego 

 Pozar - - Sygnał komunikatu głosowego dla rozpoczęcia sterowania pożarowego 

 Ewakuacja - - Sygnał komunikatu głosowego dla rozpoczęcia ewakuacji 

 Tryb specjalny - - Sygnał komunikatu głosowego przy aktywacji sterowania specjalnego 

 Jazda specjalna - - Sygnał komunikatu głosowego przy aktywacji jazdy specjalnej 

 Jazd prioryt - - Sygnał komunikatu głosowego przy aktywacji jazdy priorytetowej 

 Jazd awaryjna - - Sygnał komunikatu głosowego przy aktywacji jazdy awaryjnej 

 Komunikat bledu - - Sygnał komunikatu głosowego przy aktywacji błędu 

 Awaria - - Sygnał komunikatu głosowego przy awarii dźwigu 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

 Użyj karty - - Sygnał komunikatu głosowego, jeśli wybrano wezwanie, które jest aktualnie zablokowane 

Piętro głosowe Rodzaj sterowania: 

- 1 z n 

- binarnie 

- graycode 

Nr syg 

 

 

Rozpocznij Sygnał piętra do komunikatu głosowego 

Patrz również opis „Wyświetlacza stanu” (patrz wyżej) 

Komunikat głosowy jest aktywowany przez wyjście „Komunikat głosowy - Sygnał zatwierdź” 

(patrz również „Parametry specjalne - Komunikaty głosowe” 

Pozycjonowanie - SŚ 

- SG 

- SD 

- GPP 

- DPP 

- SO 

- SDK 

- - Wyjście symulacyjne systemy pozycjonowania (wyłącznie do symulacji jazdy i testu szafy 

sterowniczej) 

Oswietl kabin - - - Wyjście wyłączania oświetlenia w kabinie podczas postoju (patrz parametr „Sw kab wył[s]” w 

punkcie czasy) 

Zazwyczaj stosuje się przekaźnik KF5 na JRP, który wyłącza światło bezpośrednio na płycie. 

Przekaznik drz Otwieranie drz (pietro) Drzwi Sygnał sterujący otwierania drzwi (ustawienie „Piętro” jest możliwe, gdy zaprogramowano 

wyjście na JSP, np. sterowanie drzwi szybu z napędem elektrycznym) 

 Zamykanie drz (pietro) Drzwi Sygnał sterujący zamykania drzwi (ustawienie „Piętro” jest możliwe, gdy zaprogramowano 

wyjście na JSP, np. sterowanie drzwi szybu z napędem elektrycznym) 

 Domykanie drz (pietro) Drzwi Sygnał sterujący domykanie drzwi (ignorowanie sygnałów fotokomórki) 

 Magnes zatrzas (pietro) Drzwi Sygnał sterujący magnesu zatrzaskowego 

 Rygiel dodatk (pietro) Drzwi Sygnał sterujący zatrzaskowego magnesu dodatkowego 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

    Informacja: Przy drzwiach szybowych z napędem elektrycznym można przyłączyć sygnały tych 

drzwi szybowych do modułów piętrowych JSP. Możliwe jest przy tym nadanie dodatkowych 

numerów pięter. 

Kurtyna swietl Test - Drzwi Wyjście do testu kurtyny świetlnej. Kurtyna musi być wyposażona w odpowiednie wejście 

testowe. 

Wyjście testowe jest chwilowo aktywowane przez sterownik po dojechaniu do strefy drzwi 

piętra docelowego. W ten sposób kurtyna zgłasza przerwanie. Jeśli nie nastąpi to w ciągu 1s, 

sterownik wysyła komunikat o błędzie. 

Oswietlen awar - - - Wyjście oświetlenia awaryjnego 

Zwykle do sterowania światłem awaryjnym przeznaczone jest wyjście A7 JRP; teoretycznie 

jednak każde inne wyjście sterujące może również przełączać światło awaryjne (warunek: 

moduł jest również podłączony do zasilania awaryjnego) 

Czujnik pojazd - Drzwi 1 

- Drzwi 2 

- Drzwi 3 

- Środek 

- - Wyjście wskazujące, czy pojazd znajduje się na środku kabiny, czy jest nadal zbyt blisko drzwi 

(czujnik na  drzwiach jest nadal przerywany, patrz funkcja wejściowa „Czujnik pojazdu”). 

Sygn swietlna - czerwone 

- zielone 

pietro Drzwi Wyjścia sterujące sygnalizacją świetlną przy drzwiach dźwigu samochodowego 

Sygnal zielone - czerwone 

- zielone 

pietro Drzwi Wyjścia sterujące sygnalizacją świetlną dla dźwigów samochodowych. Sygnalizacja przełączy 

się na kolor zielony, kiedy dźwig dojeżdża na piętro lub stoi na tym piętrze, a w środku nie 

znajduje się żaden inny pojazd. 

Zielone światło oznacza, że czekający kierowca może podjechać do drzwi szybu. 

Naped Stycznik glowny - - Wyjście sterowania stycznika głównego 

 Stycznik bezzw - - Wyjście sterowania stycznika bezzwłocznego 

 Stycznik zwlo - - Wyjście sterowania stycznika zwłocznego 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

 - stycznik góra 

- stycznik dół 

- - Wyjście sterowania stycznika góra lub dół 

 Stycznik hamul - - Wyjście sterowania stycznika hamulca 

 - stycznik 

gwiaździsty 

- stycznik trójkątny 

- - Wyjście sterowania stycznika gwiaździstego lub trójkątnego 

 - kierunek góra 

- kierunek dół 

- - Sygnał kierunkowy góra lub dół regulatora napędu 

 - Sygnał kier.1 

- Sygnał kier.2 

- Sygnał kier.3 

- Sygnał kier.4 

- Sygnał kier.5 

- Sygnał kier.6 

- Sygnał kier.7 

- Sygnał kier.8 

Kierunek - Sygnał sterujący wyborem prędkości regulatora napędu. 

W parametrze „Sygnały prędkości” można ustawić, które sygnały prędkości będą aktywne dla 

określonych prędkości jazdy. 

Można użyć wartości „Kierunek”, aby wybrać, czy odpowiedni sygnał sterujący ma być 

ustawiony w obu kierunkach (np. w większości falowników), czy zależny od kierunku (na 

przykład w płytach sterujących Bucher). 

 Zatw reg nap - - Zatwierdzenie dla regulatora napędu 

 Sygnal start - - Sygnał startu 

 Zawor wybiegu - - Sygnał sterujący dla zaworu wybiegu podnośnika hydraulicznego (zawór wyłącza się po 

silniku pompy z opóźnieniem) 

 Stycz wyb zaw - - Wyjście do sterowania stycznikiem silnika pompy przy wybiegu zaworu (patrz wyżej) 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

 Stycznik jazd - - Wyjście sterowania stycznika jazdy 

W przeciwieństwie do stycznika głównego, stycznik jazdy wyłącza się tylko wtedy, gdy 

monitorowanie stycznika wykryje, że wszystkie inne styczniki już się wyłączyły. Dlatego też 

stycznik jazdy nie może być zintegrowany z systemem monitorowania styczników. 

 Pr rozruch - - Wyjście do sterowania stycznikiem w celu ograniczenia prądu rozruchowego przy powolnym 

uzwojeniu (w przypadku silników napędowych ze zmienną liczbą biegunów, na przykład za 

pomocą specjalnych szeregowych rezystorów rozruchowych do powolnego uzwojenia silnika) 

 Poprawka - - Wyjście jest aktywowane, kiedy położenie dźwigu musi zostać skorygowane 

 Otw zawor - - Dźwigi hydrauliczne z siłownikami zaworów: Wyjście sterowania siłownika zaworu 

(otwieranie zaworu) 

 Zam zawor - - Dźwigi hydrauliczne z siłownikami zaworów: Wyjście sterowania siłownika zaworu 

(zamykanie zaworu) 

 Mech zap opad - - Przemieszanie zapobiegające opadaniu 

 Zatw drzwi - - Wyjście zatwierdzające mostkowanie strefy drzwi dla jazdy z otwartymi drzwiami. 

Wyjście jest aktywne: 

- podczas korekty 

- podczas dojazdu do pietra docelowego po osiągnięciu strefy odblokowania i 

odpowiednio niskiej prędkości (parametr „v otw drzwi”)  

 Reset bledow - - Wyjście resetujące regulator napędu w przypadku wystąpienia błędu. W tym celu regulator 

napędu (np. falownik) musi mieć specjalne wejście resetowania błędów) 

W przypadku błędu napędu wyjście jest aktywowane i resetowane w cyklu 2s 

 Wentylator silnika - - Wyjście uruchamiające wentylator napędu silnika. 

Wyjście jest aktywne 

- Podczas jazdy wraz z czasem wybiegu po postoju (parametr „Wentylator[s]” w 

„Ogólne parametry napędu”) 

- Dla aktywnego wejścia „Temperatura wentylatora” 

Obszar chron - stycznik gora - - Wyjście do sterowania elektrycznego stycznika zabezpieczającego obszar chroniony dól/góra 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

- stycznik dol 

 - stycznik gora 

ostrzezenie 

- stycznik dol 

ostrzezenie 

- - Sygnał informujący, że manualny stycznik zabezpieczający obszar chroniony od dołu/góry 

musi zostać wsunięty 

 Barier sklad - - Sygnał wyjściowy do elektrycznego podtrzymywania barierek składanych 

 Ogranicznik Kierunek - Wyjście uruchamiające mechanizm zabezpieczający przed opadnięciem przy ograniczniku 

prędkości lub podobnym urządzeniu (np. zawór awaryjnego opadania, urządzenie A3) 

 Niekontr ruch - - Wyjście ruchu niekontrolowanego (zasadniczo do rozłączania obwodu bezpieczeństwa) 

 Obejscie A3 - - Wyjście przełączające mechanizm zabezpieczający przed opadnięciem przy ograniczniku 

prędkości lub podobnym urządzeniu (urządzenie A3) od końca obwodu bezpieczeństwa do 

bezpośredniego zasilania. Zapobieganiu to uruchomieniu chwytaka, jeśli podczas jazdy 

zostanie zerwany OB. 

Mech zap opad - Zderzak 

wysuwanie 

- Zderzak wsuwanie 

- - Sygnał wyjściowy do wysuwania lub wsuwania mechanizmu zapobiegającego opadaniu 

 - Zderzak 

zewnętrzny 

- Zderzak 

wewnętrzny 

Nr syg - Komunikat „Zderzak x jest wysunięty” 

 Osadzenie - - Wyjście jest aktywne, jeśli dźwig jest całkowicie osadzony 

Dzwig szpitalny - Zew - - Wyjście do wysuwania i wsuwania ramienia załadowczego dźwigu operacyjnego z 

automatycznym załadunkiem i rozładunkiem 
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Funkcje główne Funkcje 

dodatkowe/ 

Kierunek/ 

Piętro 

Piętro Drzwi Opis 

- Wew 

 - Prawo 

- Lewo 

- - Wyjście do przemieszczania talerza obrotowego dźwigu operacyjnego w lewo lub prawo 

 Blokada - - Wyjście do uruchamiania blokady ładowania dźwigu operacyjnego 

Sprzez EA - "--" 

- Odbior 

- Odpadniecie 

- Odbior + 

odpadniecie 

- Szczotki 

- Bistabile 

Nr syg Opoznienie[s] Patrz opisu funkcji wejścia 

Dodatkowo, na wyjściach („przekaźnik czasowy”) można ustawić opóźnienie odbioru, 

opóźnienie odpadnięcia, opóźnienie odbioru i odpadnięcia lub impuls szczotek, każdy w 

zakresie 0 ... 10s. 

Dzięki funkcji „Bistable” wyjście zmienia stan za każdym razem, gdy powiązane wyjście jest 

włączone. 
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8. Ustawianie numerów węzłów 

Ponieważ różne moduły sterownika MLC 8000 są połączone za pośrednictwem magistrali CAN, 

każdy moduł musi mieć oddzielny numer węzła. Poprzez ustawienie numeru węzła zespołowi 

przypisywana jest określona funkcja. 

 

Niektórym modułom (GJS, JRP, terminal ręczny) został przypisany stały numer węzła, dla innych 

modułów (MWW, PMA, LCI16) należy zaprogramować numer węzła przed użyciem. 

 

Zasadniczo ustawianie numerów węzłów wygląda następująco: 

- Ustawić zworkę inicjalizacyjną na odpowiednim module (patrz opis modułu w 

załączniku) 

- Podłączyć moduł do magistrali szybu (tylko JSP) lub magistrali sterującej 

- Opcjonalnie: Sprawdzić, czy moduł znajduje się w trybie inicjalizacji i czy został 

rozpoznany przez GJS w menu „Test sprzętu” - „Moduł piętra JSP” (tylko JSP) lub 

„Moduł kasety JSK” (dla wszystkich innych modułów): JSP na wyświetlaczu LCD 

wyświetlane jest w prawym górnym rogu „INI” 

- Start menu „Numer węzła” na GJS 

- W zależności od potrzebnej funkcji wybór odpowiedniego menu 

 Nr wezla JSK 

 Nr wezla JSP 

 Nr wezla JSN 

 Nr wezla JSPoz 

 Nr wezla symulacja (Wymagany tylko do symulacji jazdy) 

- Przy ustawianiu numerów węzłów JSK należy od razu wprowadzić numery i wybrać 

„Inicjalizacja” 

- Przy ustawianiu numerów węzłów JSP oprócz numeru JSP należy wprowadzić numer 

wiersza (patrz rozdział  Sterowanie grupowe). Dla dźwigów bez łącznika magistrali 

zasadniczo numer wiersza to 1. 

- Na wyświetlaczu LSC GJS pojawia się komunikat „Sukces” 

- Odłączyć moduł od magistrali CAN i zasilania 

- Ustawić zworkę inicjalizacyjną na poprzedniej pozycji 

- Podłączyć moduł do magistrali CAN 

 

W odróżnieniu od procedury opisanej powyżej, numer węzła modułów łącznika magistrali jest 

ustawiany bezpośrednio za pomocą przełączników DIP (patrz opis modułu w załączniku). 

9. Sterowanie w grupie 

9.1 Zasada sterowania w grupie 

 

Oprogramowanie do sterowania grupami jest automatycznie dołączane do oprogramowania każdego 

zespołu GJS, tj. nie jest potrzebny oddzielny moduł sterowania grupą. Aby rozpocząć sterowanie 

grupowe, wystarczy połączyć magistrale szybowe obydwu sterowników. 

Ponadto należy ustawić poniższe parametry: 
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- Wielkość grupy (liczbę dźwigów w obrębie jednego sterownika) 

- Numery w grupie 

 

Należy przy tym zwrócić uwagę, aby każda GJS w grupie otrzymała inny numer (= numer węzła GJS 

na magistrali szybowej). 

 

Ponieważ wezwania zewnętrzne są również podłączone do magistrali szybowej za pośrednictwem 

modułów JSP, wszystkie moduły GJS otrzymują informacje o uruchomionych wezwaniach 

zewnętrznych, które mogą zostać zapisane wewnętrznie. Za pomocą specjalnego algorytmu moduły 

GJS przydzielają wezwania zewnętrzne do różnych dźwigów w grupie, przy czym ten algorytm jest 

zorientowany na najkrótszy możliwy czas oczekiwania pasażerów. Przydział wezwań nie jest 

statyczny, ale jest ponownie obliczany co 200 ms, dzięki czemu sterowanie grupowe może stale 

dostosowywać się do zmieniających się warunków (na przykład wprowadzanie nowego wezwania 

wewnętrznego w kabinie, przerywanie fotokomórki drzwi podczas zamykania itp.). Taka procedura 

gwarantuje realizację wszystkich wezwań, nawet jeśli jeden z dźwigów zostanie wyłączony z bieżącej 

obsługi pasażerów. 

 

Zasadniczo do magistrali szybu jednej grupy dźwigów można podłączyć do 64 modułów JSP; przy 

większej liczbie modułów JSP wymagane jest użycie łączników magistrali. Jednak magistrala CAN 

jest tak zaprojektowana, aby moduły były połączone w „strukturę liniową”. Nie jest to już możliwe w 

sterowaniu grupowym za pomocą 3 wierszy magistrali szybu. W takich przypadkach należy stosować 

łączniki magistrali dla mniejszej liczby modułów JSP niż 64 (stosowanie łączników magistrali jest już 

zalecane dla grup 2 elementów z 2 kasetami wezwań na piętro). 

 

Należy również zwrócić uwagę, że moduły łączników magistrali otrzymują różne numery węzłów. W 

zależności od numeru węzła „za” łącznikami magistrali nadawany jest odpowiednie numer wiersza. 

 

Łącznik magistrali fizycznie dzieli magistralę szybu na różne segmenty. Ważne przy tym jest, aby 

każdy pojedynczy segment magistrali był zakończony po obu stronach rezystorem końcowym (każdy 

120 omów, patrz opis modułu w załączniku). 

 

Zasilanie modułów JSP, jak również łącznika magistrali może odbywać się za pośrednictwem 

oddzielnego zasilacza 24 V lub razem za pośrednictwem zasilaczy 24 V poszczególnych sterowników. 

W tym przypadku należy zwrócić uwagę, aby przewody 24 V poszczególnych szaf sterowniczych są 

oddzielone od siebie za pomocą diod. 

 

Poniższy obrazek pokazuje maksymalne wykorzystanie sterowania grupowego (8 dźwigów, 8 

łączników magistrali, CBC, moduły JSP 512) 
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9.2 Porównanie parametrów w grupie dźwigów 

 

Wszystkie parametry, a zatem również parametry wejścia / wyjścia modułów JSP sterowania 

dźwigiem, są przechowywane w EEPROM modułu GJS.  

 

Ponieważ sterowanie grupowe musi poprawnie funkcjonować, nawet jeśli poszczególne dźwigi grupy 

nie działają, konieczne jest zachowanie parametrów JSP identycznie we wszystkich elementach 

sterujących tej grupy. 

 

Dlatego po zmianie parametrów modułu JSP wymagana jest synchronizacja. 

 

Uruchomić menu „Synchronizacja grupowa” w menu głównym „Parametry” na module, na którym 

wprowadzono zmiany w parametrach JSP. GJS wyśle dany parametr do wszystkich dźwigów w 

grupie. Ważne jest, aby podczas synchronizacji grupowej wszystkie dźwigi grupy były wyłączone. 
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10. Wskazania stanu 

10.1 Obraz stanu 1 (Stany ogólne) 

 

Przykład: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbole wezwań wewnętrznych i przychodzących 

 V Wezwania priorytetowe 

 * Standardowe wezwanie wewnętrzne 

  Wezwanie zewnętrzne do góry 

  Wezwanie zewnętrzne do góry 

 ↨ Wezwanie zewnętrzne do góry i w dół 

 ▄ Blokada wezwań w górę lub dół 

 - Wezwania dozwolone, ale aktualnie brak wezwań 

 P Piętro parkowania 

 S Piętro startu 

 Z Piętro docelowe 

 ► Aktualne piętro jazda do góry 

 ◄ Aktualne piętro jazda na dół 

 > Aktualne piętro dojazd do góry 

Licznik 

godzin 
 

Wezwania 

zewnętrzne 

 

Wezwania wew 

 

Licznik przejazdów 

Piętro 

Stan sterownika Drzwi 1 Stan przełącznika 

szybu 

Stan obwodu 

bezpieczeństwa 

1 16 

A 

B 

C 

D 

S    - Z * *    1 3 4 5 6 

E 1 4  T     S K :     

         1 1 1 1 : 2 2 

N 0 R M A L     S S :    
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 <  Aktualne piętro dojazd na dół 

 █ Aktualne piętro postój 

 

 

Dla dźwigów przy więcej niż 8 piętrach stan wezwań zewnętrznych i wewnętrznych jest nadal 

wyświetlany na oddzielnym ekranie stanu (między ekranem stanu 1 a ekranem stanu 2). 

 

10.2 Obraz stanu 2 (Stan drzwi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

█ =  wejście aktywowane 

 =  wejście dezaktywowane 

- =  brak wejścia 

 

Jeśli stan jest nieznany (np. błąd magistrali), wyświetlany jest „?”. 

 

1: Kurtyna świetlna 

2: Sygnał zwrotny (mechaniczne hamowanie) 

3: Przycisk otwierania drzwi 

4: Przycisk ładowania (przycisk stopowania drzwi) 

5: Wyłącznik krańcowy otwierania drzwi 

6: Wyłącznik krańcowy zamykania drzwi 

7: nieużywane 

8:  nieużywane 

 

Czas:  Czas monitorowania drzwi 

 

Stan: Aktualny stan drzwi 

 T ü r  1    T ü r  2   

Z e «i
| 

t =    Z e «i
| 

t =    

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Z u s t A n d  Z u s t A n d  

1 16 

A 

B 

C 

D 
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10.3 Obraz stanu 3 (Czasy urządzenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ:  Czas postoju (czas otwarcia drzwi na jednym piętrze) 

PZ:  Czas parkowania (Czas do rozpoczęcia jazdy do parkowania) 

LZ:   Czas ładowania (Czas aktywności przycisku ładowania/stopowania drzwi) 

FKZ: Czas monitorowania jazdy 

DD.MM.RR: Aktualna data 

hh:mm:ss: Aktualny czas 

tt °C: Aktualna temperatura płyty (od wersji sprzętowej GJS 1.05) 

 

10.4 Obraz stanu 4 (Pozycje i prędkości) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt: Aktualne piętro 

POZ: Aktualna pozycja. Punktem referencyjnym jest najniższe piętro (pozycja = 0). 

 Dopóki nie zostanie zakończona jazda kalibracyjna lub dźwig nie przeprowadził przejazdu 

referencyjnego, pozycja jest wyświetlana w nawiasach. W takim przypadku nie jest 

wyświetlana pozycja, ale można kontrolować prawidłowe podłączenie enkodera 

inkrementalnego. 

Różnica: Różnica pomiędzy aktualną pozycją a pozycją wypoziomowaną. 

 Przy wartości ujemnej dźwig znajduje się na nisko, przy wartości dodatniej za wysoko. 

Z e «i
| 

t e n   T T . M M . J J 

P Z =          t t ° C 

S Z =      h h : m m : s s 

L Z =      F K Z :     

1 16 

A 

B 

C 

D 

P o s «i
| 

t «i
| 

o n    E t =   

D «i
| 

f =         m m   

P 0 S =         m m   

v =       m m / s  v v v 

1 16 

A 

B 

C 

D 
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v: Aktualna prędkość dźwigu w mm/s 

vvv: Ustawione prędkości (v0, v1, v2, v3, vI, vIL, vR, vRL, vEv) 

 

10.5 Obraz stanu 5 (Ewakuacja) 

 

 

Ten ekran stanu jest wyświetlany, gdy ewakuacja awaryjna jest wykonywana przez otwarcie hamulca. 

Sterownik rozpoczyna wyświetlanie bezpośrednio po aktywacji wejścia „Ewakuacja”  - „Otwarcie 

hamulca”. 

Pole w 2. wierszu wskazuje kierunek i prędkość ruchu dźwigu. Jeśli dźwig przemieszcza się do góry, 

pasek obraca się w prawo. Kiedy tylko kabina dojedzie do strefy drzwi, wyświetla się informacja o 

wypoziomowaniu. 

 

Pt: Aktualne piętro 

Wypoziomowanie: 3 czarne prostokąty, kiedy dźwig znajduje się na piętrze (stan 

wypoziomowania) 

v: Aktualna prędkość dźwigu w mm/s 

 

 

 

 

  G e s c h w  
«i

n d «i
| 

g k  .  

B ü n d  
«i

g  :     E t  :  3 

                

v =   3 5 0  m m / s     

1 16 

A 

B 

C 

D 
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Załącznik 1 Dane techniczne 

Załącznik 1.1 Moduł MCU 
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Klawiatura 
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BT1 

U2 

Υ
 

 

+5V 
FAU 
RUN 

MAI 

D9           D8           D7          D6          D5           D4          D3           D2           D1 

KM-CA      KM8       KM7       KM6            KM5       KM4       KM3       KM2       KM1 
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Pozycja Funkcja 

JP1 Zworka rezystora końcowego magistrali sterującej (magistrala CAN 1) 

→  Ustaw zworkę, jeśli MCU znajduje się na jednym z końców magistrali sterującej. 

JP2 Zworka rezystora końcowego magistrali szybu (magistrala CAN 2) 

→  Ustaw zworkę, jeśli MCU znajduje się na jednym z końców magistrali szybu. 

JP3 Zworka rezystora końcowego RS485 

→  Ustaw zworkę, jeśli MCU znajduje się na jednym z końców magistrali RS485. 

JP4 

JP5 

Ustawienia połączenia enkodera z MCU: 

- Sygnały enkodera 5V: Ustawić obydwie zworki 

- Sygnały enkodera 24V (10...30V): Nie można ustawić obydwu zworek 

JP6 Zworka do ściągania oprogramowania. Podczas eksploatacji standardowej zworka nie może być 

ustawiona. 

BT1 Akumulator zegara MCU 

R1 Potencjometr do ustawiania kontrastu wyświetlacza 

S1 Przycisk resetujący 

S2 Zastosowanie wewnętrzne 

U1 Parametr EEPROM, który zawiera bieżący (aktywny) zestaw parametrów. 

U2 Backup EEPROM (zawiera kopię zapasową zestawu parametrów utworzonego przez menu). 

D1 do D9 Diody LED stanu przekaźników KM1 do KM8 i przekaźnika wezwań alarmowych KM-CA. 

+5V Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia roboczego dla urządzeń elektronicznych. 

FAU Dioda LED komunikatu o błędach 

RUN Dioda LED „Oprogramowanie działa” 

MAI Dioda LED Konserwacja (konieczna konserwacja) 

XM1 Interfejs RS-232 (głównie do aktualizacji oprogramowania) 

XM2 CA-IN Wejście wezwania alarmowego (niskoaktywne); przełącza przekaźnik wezwań 

alarmowych KM-CA 

0V Napięcie sterujące 0V 

0V Napięcie sterujące 0V 

+FLU Napięcie 24 V buforowane akumulatorowo ze zintegrowanym rezystorem (2 kΩ) do 

bezpośredniego podłączenia diody LED jako wskaźnika wypoziomowania 

MSI Wejście przełącznik strefy drzwi MSI 

XM3 0V Napięcie sterujące 0V 

+CA Wyłącznik bezpieczeństwa przekaźnika wezwań alarmowych KM-CA. Z drugiej 

strony wyłącznik jest bezpośrednio podłączony do napięcia 24 V buforowane 

akumulatorowo (+ 24 A) na płytce drukowanej. 

To połączenie jest przeznaczone do podłączenia syreny awaryjnej. 

CA1 

CA2 

Bezpotencjałowy wyłącznik bezpieczeństwa przekaźnika wezwań alarmowych KM-

CA. 

8CL Przekaźnik KM8 (wyjście MCU 8): Włącznik zmieniarki 

8OP Przekaźnik KM8 (wyjście MCU 8): Wyłącznik zmieniarki 

8CM Przekaźnik KM8 (wyjście MCU 8): Wspólne przyłącze zmieniarki 

7CL Przekaźnik KM7 (wyjście MCU 7): Włącznik zmieniarki 

7OP Przekaźnik KM7 (wyjście MCU 7): Wyłącznik zmieniarki 

7CM Przekaźnik KM7 (wyjście MCU 7): Wspólne przyłącze zmieniarki 

6CL Przekaźnik KM6 (wyjście MCU 6): Włącznik zmieniarki 

6OP Przekaźnik KM6 (wyjście MCU 6): Wyłącznik zmieniarki 

6CM Przekaźnik KM6 (wyjście MCU 6): Wspólne przyłącze zmieniarki 

XM4 n.c. nieużywane 
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Pozycja Funkcja 

Δ Przekaźnik KM5 (wyjście MCU 5): Wyłącznik; Zastosowanie standardowe: 

Trójkątny stycznik (dla dźwigów hydraulicznych); Stycznik hamulca (dla dźwigów 

linowych) 

Υ Przekaźnik KM5 (wyjście MCU 5): Włącznik; Zastosowanie standardowe: Stycznik 

gwiaździsty (dla dźwigów hydraulicznych) 

UP Przekaźnik KM4 (wyjście MCU 4): Wyłącznik; Zastosowanie standardowe: 

Stycznik góry 

RC1/ 

SLOW 

Przekaźnik KM3 (wyjście MCU 3): Wyłącznik; Zastosowanie standardowe: 

Stycznik jazdy lub stycznik zwłoczny 

Informacja: W dźwigach z obwodem bezpieczeństwa do jazdy z otwartymi 

drzwiami KM3 musi być używany jako stycznik jazdy, ponieważ tylko przez 

przełączenie KM3 aktywowane jest obejście strefy drzwi. 

DOWN Przekaźnik KM2 (wyjście MCU 2): Wyłącznik; Zastosowanie standardowe: 

Stycznik dół 

FAST Przekaźnik KM1 (wyjście MCU 1): Wyłącznik; Zastosowanie standardowe: 

Stycznik bezzwłoczny 

V2*, V2 Przekaźnik KM1 (wyjście MCU 1): Bezpotencjałowy wyłącznik 

XM5 L-SAF Przyłączenie obwodu bezpieczeństwa koniec do przełączania stycznika jazdy 

N-SAF Obwód bezpieczeństwa przewodu zerowego (wyjście do przyłączania przewodu 

zerowego do stycznika jazdy) 

SDSL Wejście odczytu obwodu bezpieczeństwa drzwi szybu (MCU wejście 12) napięcie 

przemienne 110V / 230V 

CDSL Wejście odczytu obwodu bezpieczeństwa drzwi kabiny (MCU wejście 11) napięcie 

przemienne 110V / 230V 

RDSL Wejście odczytu obwodu bezpieczeństwa obrotowych drzwi szybu (MCU wejście 

10) napięcie przemienne 110V / 230V 

PSL Wejście odczytu podstawowego obwodu bezpieczeństwa (MCU wejście 9) napięcie 

przemienne 110V / 230V 

N Przewód zerowy obwodu bezpieczeństwa (wejście) 

CSUP Wejście monitorujące styczniki (MCU wejście 13) napięcie przemienne 110V / 

230V 

XM6 +24S Wyjście napięcia zasilania 24 V dla obwodu bezpieczeństwa SRU, Imax = 0,5 A 

(bezpiecznik półprzewodnikowy na płytce drukowanej). 

0V Napięcie sterujące 0V (dla napięcia zasilania obwodu bezpieczeństwa SRU) 

ZONE Sygnał zwrotny obwodu bezpieczeństwa SRU (dźwig w strefie drzwi) 

MSI Wyjście przełącznika strefy drzwi MSI do sterowania obwodu bezpieczeństwa SRU 

(Kanał A) 

ULSI Przełączane przez oprogramowanie 2. wyjście do sterowania obwodu 

bezpieczeństwa SRU (kanał B LUB połączenie sygnałów USI lub LSI) 

n.c. nieużywane 

n.c. nieużywane 

SRO Obwód bezpieczeństwa mostkowania strefy drzwi do jazdy z otartymi drzwiami 

(wyjście obwodu bezpieczeństwa SRU). 

XM7 0V Napięcie sterujące 0V (przewód zwisowy) 

+24A Buforowane przez napięcie akumulatora napięcie 24V (przewód zwisowy); Imax. = 

1,0A (zabezpieczone bezpiecznikiem półprzewodnikowym) 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

198/244 

 

Pozycja Funkcja 

+24C Napięcie 24V (przewód zwisowy); Imax. = 1,8A (zabezpieczone bezpiecznikiem 

półprzewodnikowym) 

Jeśli w kabinie wymagana jest większa moc, odpowiedni kabel zwisowy musi być 

podłączony bezpośrednio do ładowarki 24V. 

XM8 0V Napięcie sterujące 0V; Wejście zasilania MCU 

+24IN Napięcie sterujące +24V; Wejście zasilania MCU 

XM9 +12V Buforowane przez napięcie akumulatora napięcie 12V zewnętrzny system 

dźwiękowy); Imax. = 0,5A; zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem 

0V Napięcie sterujące 0V 

0V Napięcie sterujące 0V (do podłączenia ujemnego bieguna akumulatora 12V) 

BA+ Wejście napięcia akumulatora / wyjście ładowania akumulatora (do podłączenia 

ujemnego bieguna akumulatora 12V) 

XM10 Złącze do terminala ręcznego (UWAGA!  Brak wejścia USB!) 

XM11 0V Zacisk do podłączenia osłony przewodu magistrali CAN (tylko MCU wersja 1.2) 

C1- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal 

C1+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal 

XM12 0V Napięcie sterujące 0V (np. przyłącze osłony magistrali sterującej) 

0V Napięcie sterujące 0V (np. przyłącze osłony magistrali szybu) 

C2- Magistrala szybu (magistrala CAN 2) – Low-Signal 

C2+ Magistrala szybu (magistrala CAN 2) – High-Signal 

XM13 0V Napięcie sterujące 0V (zasilanie enkoder) 

B+ Kanał enkodera B+; 5 V lub 10..30 V (patrz zworka JP4 + JP5) 

B- Kanał enkodera B- (sygnał odwrócony); 5 V lub 10..30 V (patrz zworka JP4 + JP5) 

A- Kanał enkodera A- (sygnał odwrócony); 5 V lub 10..30 V (patrz zworka JP4 + JP5) 

A+ Kanał enkodera A+; 5 V lub 10..30 V (patrz zworka JP4 + JP5) 

+24A Napięcie sterujące +24V buforowane przez napięcie akumulatora (zasilanie 

enkoder) 

XM14 -B Magistrala RS485 (Low-Signal) 

+A Magistrala RS485 (High-Signal) 

0V Napięcie sterujące 0V (magistrala RS485) 

XM15 0V Napięcie sterujące 0V (potencjał odniesienia dla wejść IM1-IM8) 

IM1 MCU wejście 1, do podłączenia termistora PTC do monitorowania 

temperatury; Wejście aktywne, jeś  Wejście 

może zostać wykorzystane jako wejście cyfrowe. 

IM2 MCU wejście 2, do podłączenia termistora PTC do monitorowania 

temperatury; Wejście aktywne, jeś  Wejście 

może zostać wykorzystane jako wejście cyfrowe. 

IM3 MCU wejście 3, niskoaktywne (napięcie stałe 24V) 

IM4 MCU wejście 4, niskoaktywne (napięcie stałe 24V) 

IM5 MCU wejście 5, niskoaktywne (napięcie stałe 24V) 

IM6 MCU wejście 6, niskoaktywne (napięcie stałe 24V) 

IM7 MCU wejście 7, niskoaktywne (napięcie stałe 24V) 

IM8 MCU wejście 8, niskoaktywne (napięcie stałe 24V) 

0V Napięcie sterujące 0V (potencjał odniesienia dla wejść IM1-IM8) 

 

Dane techniczne: 
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Temperatura środowiska zastosowania:  0 C do +60 C 

 

Maks. zużycie prądu przy 24V: 500mA @ 25 C (wszystkie przekaźniki i wejście 

aktywne) 

 

Maks. prąd wejściowy IM1, IM2: 2mA @ 25 C / wejście 

 

Maks. prąd wejściowy IM3 do IM8: 10mA @ 25 C / wejście 

 

Maks. prąd KM1 do KM8 i KM-CA: 8A/250V AC / przekaźnik 

 

Maks. prąd wejściowy wejść 230V 

(Obwód bezpieczeństwa, monitoring styczników): 10mA @ 25 C, 230VAC, 50Hz / wejście 

 

Wymiary: Długość: 241mm 

 Szerokość: 190mm 

 Wysokość:  ok. 40mm 

Charakterystyka i cechy: 
 

- Wysoko zintegrowany mikrokontroler Infineon z wewnętrzną pamięcią flash 

- Nowoczesna technologia FRAM do zapisywania zdarzeń, błędów i innych danych 

- Zintegrowany układ ładowania akumulatora 

- Działanie MCU możliwe przy napięciu akumulatora 

- Napięcie 24 V i 12 V z podtrzymaniem akumulatorowym 

- Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego 

- 2 galwanicznie izolowane systemy magistrali CAN (magistrala sterująca, magistrala szybowa) 

- 1 izolowany galwanicznie interfejs RS485,  

- interfejs 1 RS232 

- 6 izolowanych galwanicznie wejść cyfrowych, niskoaktywnych 

- 2 izolowane galwanicznie wejścia dla termistorów PTC; także jako wejścia cyfrowe (niskoaktywne) 

- 4 wejścia monitorujące obwody bezpieczeństwa 110V / 230V AC, 50/60 Hz (galwanicznie izolowane) zgodne 

z certyfikatem TÜV i EN81 

- wejście 1 110V / 230V AC, 50 / 60 Hz – (galwanicznie izolowane) 

- 2 moduły EEPROM z gniazdem do zapisu parametrów (każdy 32 kB) 

- 4-warstwowa płytka drukowana z wewnętrznymi warstwami zasilającymi 

- Interfejs JTAG do aktualizacji oprogramowania 

- 8 dowolnie programowalnych przekaźników 

- Zintegrowany przekaźnik wezwań alarmowych 

- Różne wskaźniki stanu LED 

- Klawiatura z 12 przyciskami 

- Ekran LCD 4 wiersze / 16 znaków 

- Interfejs dla enkodera inkrementalnego 

 

- Przełączniki przekaźników KM1 do KM5 na płytce drukowanej: 
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Opis przy zamówieniu: 
 

- MCU wersja 1.2 

 

Załącznik 1.2 Moduł GJS 

 

 
GJS wersja sprzętowa 1.3 

 

Ekran 

RS232       KH42      KH41   KH31    KH16             KH7                 KH6                  KH5        KH15     KH14   KH13    KH12    KH11 

 U2   U1 
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GJS wersja sprzętowa 1.5 

 

 

 
Pozycja Funkcja 

XHJ1 Zworka rezystora końcowego magistrali sterującej (magistrala CAN 1) 

→  Ustaw zworkę, jeśli GJS znajduje się na jednym z końców magistrali sterującej. 

XHJ11 Zworka rezystora końcowego magistrali szybu (magistrala CAN 2) 

→  Ustaw zworkę, jeśli GJS znajduje się na jednym z końców magistrali szybu. 

XHJ2 

XHJ3 

Ustawienia połączenia enkodera z GJS: 

- Sygnały enkodera 5…12V: Ustawić obydwie zworki 

- Sygnały enkodera 24V (15...30V): Nie można ustawić obydwu zworek 

XHJ10 Zworka do ściągania oprogramowania. Podczas eksploatacji standardowej zworka nie może być 

ustawiona. 

XHJ4 Wybór zasilania dla modułu MWW w gnieździe dla modułu 3 (XHJ18): 

- Zworka ustawiona po lewej: napięcie 24 V bez podtrzymania akumulatorowego 

- Zworka ustawiona po prawej: napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym 

XHJ7 Wybór zasilania dla modułu MWW w gnieździe dla modułu 4 (XHJ17): 

- Zworka ustawiona po lewej: napięcie 24 V bez podtrzymania akumulatorowego 

- Zworka ustawiona po prawej: napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym 

XHJ5 

XHJ6 

 

Przypisanie modułu MWW w gnieździe dla modułu 3 (XHJ18) do systemu magistrali: 

- Zworka ustawiona po lewej: Połączenie z magistralą szybu 

- Zworka ustawiona po prawej: Połączenie z magistralą sterującą 

XHJ8 

XHJ9 

 

Przypisanie modułu MWW w gnieździe dla modułu 4 (XHJ17) do systemu magistrali: 

- Zworka ustawiona po lewej: Połączenie z magistralą szybu 

- Zworka ustawiona po prawej: Połączenie z magistralą sterującą 

XHJ13 Zworka ustawiona do góry: GJS pracuje na podtrzymaniu akumulatorowym 

X1 

 I67 

X
H

5
 

X
H

6
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X1 Zworka do aktywacji interfejsu USB (zworka po lewej) lub interfejsu RS232 (zworka po 

prawej), tylko dla wersji sprzętowej 1.5 

BT1 Akumulator zegara GJS 

R1 Potencjometr do ustawiania kontrastu wyświetlacza 

S1 Przycisk resetujący 

U1 Parametr EEPROM, który zawiera bieżący (aktywny) zestaw parametrów. 

U2 Backup EEPROM (zawiera kopię zapasową zestawu parametrów utworzonego przez menu). 

I67 Czujnik temperatury (tylko wersja 1.5) 

LED1 Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia roboczego dla urządzeń elektronicznych. 

LED2 Dioda LED komunikatu o błędach 

LED3 Dioda LED „Oprogramowanie działa” 

LED4 Dioda LED Konserwacja (konieczna konserwacja) 

RS232 Interfejs szeregowy do PC 

USB Interfejs USB do PC (Tylko wersja 1.5) 

XH1 SG Nieużywany 

SS Wejście przełącznik strefy drzwi SS 

SD Nieużywany 

+Bu Napięcie 24 V buforowane akumulatorowo ze zintegrowanym rezystorem (2 kΩ) 

do bezpośredniego podłączenia diody LED jako wskaźnika wypoziomowania  

SS Przełącznik strefy drzwi SS (połączenie można wykorzystać do podłączenia 

komunikatu wypoziomowania) 

+24A Napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym 

L Nieużywany 

M Nieużywany 

0(24V) Napięcie sterujące 0V 

NR Wejście wezwania alarmowego (niskoaktywne); przełącza przekaźnik wezwania 

alarmowego KH31 

XH2 Złącze do przewodu modemu lub ethernet (w zależności od zastosowanego modułu) 

XH3 BR Wejście E1, niskoaktywne (napięcie stałe 24V); funkcja do dowolnego 

zaprogramowania, pierwszeństwo przed przyłączem styku monitorowania hamulca 

U2 MCU wejście E2, do podłączenia termistora PTC do monitorowania 

temperatury; Wejście aktywne, jeś  Funkcja 

do dowolnego zaprogramowania; wejście może zostać wykorzystane jako wejście 

cyfrowe. 

MAX Wejście E3, niskoaktywne (napięcie stałe 24V); funkcja do dowolnego 

zaprogramowania, pierwszeństwo przed przyłączem styku ciśnienia maksymalnego 

U1 MCU wejście E4, do podłączenia termistora PTC do monitorowania 

temperatury; Wejście aktywne, jeś  Funkcja 

do dowolnego zaprogramowania; wejście może zostać wykorzystane jako wejście 

cyfrowe. 

MIN Wejście E5, niskoaktywne (napięcie stałe 24V); funkcja do dowolnego 

zaprogramowania, pierwszeństwo przed przyłączem styku ciśnienia minimalnego 

XH4 +24A Napięcie sterujące +24V buforowane przez napięcie akumulatora (zasilanie 

enkoder) 

A Kanał enkodera A; 5...12V lub 15..30 V (patrz zworka XHJ2 + 3) 

/A Kanał enkodera /A (odwrócony); 5...12V lub 15..30 V (patrz zworka XHJ2 + 3) 

/B Kanał enkodera /B  (odwrócony); 5...12V lub 15..30 V (patrz zworka XHJ2 + 3) 

B Kanał enkodera B; 5...12V lub 15..30 V (patrz zworka XHJ2 + 3) 
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0(24V) Napięcie sterujące 0V (zasilanie enkoder) 

XH5 +24VS Napięcie sterujące +24V (preferowane dla przewodów magistrali szybowej w 

grupach dźwigów, ponieważ nie ma sprzężenia zwrotnego na diodzie) 

0(24V) Napięcie sterujące 0V (preferowane dla przewodów magistrali szybowej) 

0(24V) Napięcie sterujące 0V (preferowane dla osłon przewodów magistrali szybowej) 

CL- Magistrala szybu (magistrala CAN 2) – Low-Signal 

CL+ Magistrala szybu (magistrala CAN 2) – High-Signal 

XH6 CH- Wtyczka terminala ręcznego (magistrala sterująca Low-Signal) 

CH+ Wtyczka terminala ręcznego (magistrala sterująca High-Signal) 

0(24V) Wtyczka terminala ręcznego (0V) 

+24A Wtyczka terminala ręcznego (24 V z podtrzymaniem akumulatorowym) 

XH9 0(24V) Napięcie sterujące 0V (preferowane dla osłon przewodów magistrali sterującej) 

CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal 

CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal 

XH10 0(24V) Napięcie sterujące 0V (preferowane dla inspekcji) 

EIN Wejście E6, niskoaktywne (napięcie stałe 24V); funkcja do dowolnego 

zaprogramowania, pierwszeństwo przed przyłączem sterowania inspekcji Wł 

AUF Wejście E7, niskoaktywne (napięcie stałe 24V); funkcja do dowolnego 

zaprogramowania, pierwszeństwo przed przyłączem inspekcji Góra 

AB Wejście E8, niskoaktywne (napięcie stałe 24V); funkcja do dowolnego 

zaprogramowania, pierwszeństwo przed przyłączem inspekcji Dół 

XH11 2Ö 

2C 

2S 

Wyjście A8: Przekaźnik KH42 do dowolnego zaprogramowania; 1 zestyk 

przełączny (wspólne przyłącze C, włącznik Ö, wyłącznik S) 

1Ö 

1C 

1S 

Wyjście A7: Przekaźnik KH41 do dowolnego zaprogramowania; 1 zestyk 

przełączny (wspólne przyłącze C, włącznik Ö, wyłącznik S) 

Wezwanie 

alarmowe 

Przekaźnik wezwań alarmowych KH31 (wyłącznik bezpotencjałowy - 2 połączenia 

zaciskowe) do przewodzenia wezwań alarmowych 

+HU Przekaźnik wezwań alarmowych KH31 (wyłącznik; 1 przyłącze na płycie z 

podtrzymaniem akumulatorowym), preferowane do przyłączania syreny alarmowej 

24V 

0(24V) Napięcie sterujące 0V (preferowane dla syreny alarmowej) 

V0/AB Wyjście A6: Przekaźnik KH16 do dowolnego zaprogramowania, 1 wyłącznik 

XH12 OT Wejście obwodu bezpieczeństwa do mostkowania styku drzwi do jazdy z 

otwartymi drzwiami (obwód bezpieczeństwa) 

DR Wyjście A5: Przekaźnik KH5 do dowolnego zaprogramowania (wyłącznik), 

preferowane do przyłączenia stycznika trójkątnego (dźwigi hydrauliczne) lub 

stycznika hamulca (dźwigi linowe) 

ST Wyjście A5: Przekaźnik KH15 do dowolnego zaprogramowania (włącznik), 

preferowane do przyłączenia stycznika gwiaździstego (dźwigi hydrauliczne) 

AUF Wyjście A4: Przekaźnik KH14 do dowolnego zaprogramowania (wyłącznik), 

preferowane do przyłączenia stycznika do góry 

LGS Wyjście A3: Przekaźnik KH13 do dowolnego zaprogramowania (wyłącznik), 

preferowane do przyłączenia stycznika głównego lub zwłocznego 

AB Wyjście A2: Przekaźnik KH12 do dowolnego zaprogramowania (wyłącznik), 

preferowane do przyłączenia stycznika na dół 
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SCH Wyjście A1: Przekaźnik KH11 do dowolnego zaprogramowania (wyłącznik), 

preferowane do przyłączenia stycznika bezzwłocznego 

V2* 

V2 

Wyjście A1: Przekaźnik KH11 do dowolnego zaprogramowania, (bezpotencjałowy 

wyłącznik) 

XH13 SK4* Przyłącze końca obwodu bezpieczeństwa, połączone do styków przekaźników 

KH11 do KH15 

N_SK Obwód bezpieczeństwa przewodu zerowego (wyjście do przyłączania przewodu 

zerowego do stycznika jazdy) 

SK4 Wejście E12: Wejście odczytu obwodu bezpieczeństwa drzwi szybu, napięcie 

przemienne 110V / 230V 

SK3 Wejście E11: Wejście odczytu obwodu bezpieczeństwa drzwi kabiny, napięcie 

przemienne 110V / 230V 

SK2 Wejście E10: Wejście odczytu obwodu bezpieczeństwa drzwi obrotowych szybu, 

napięcie przemienne 110V / 230V 

SK1 Wejście E9: Wejście odczytu podstawowego obwodu bezpieczeństwa, napięcie 

przemienne 110V / 230V 

N Przewód zerowy obwodu bezpieczeństwa (wejście) 

SAK Wejście E13: Wejście monitoringu styczników, napięcie przemienne 110V / 230V 

XH14 0(24V) Napięcie sterujące 0V; Wejście zasilania GJS 

+24V Napięcie sterujące +24V; Wejście zasilania GJS 

XH15 0(24V) Napięcie sterujące 0V (przewód zwisowy) 

+24A Buforowane przez napięcie akumulatora napięcie 24V (przewód zwisowy); Imax. 

= 1,0A (zabezpieczone bezpiecznikiem półprzewodnikowym) 

+24V_FK Napięcie 24V (przewód zwisowy); Imax. = 1,8A (zabezpieczone bezpiecznikiem 

półprzewodnikowym). 

Jeśli w kabinie wymagana jest większa moc, odpowiedni kabel zwisowy musi być 

podłączony bezpośrednio do ładowarki 24V. 

XH16 Akku+ Biegun dodatni akumulatora awaryjnego 12V 

Akku- Biegun ujemny akumulatora awaryjnego 12V 

XH17 Modul 4 Złącze do podłączania płyty MWW; Konfiguracja - patrz zworki XHJ7 / XHJ8 / 

XHJ9 

XH18 Modul 3 Złącze do podłączania płyty MWW; Konfiguracja - patrz zworki XHJ4 / XHJ5 / 

XHJ6 

XH19 Modul 2 Złącze do podłączania płyty MWW; stałe przyłącze z magistralą szybu 

XH20 Modul 1 Złącze do podłączania płyty MWW; stałe przyłącze z magistralą szybu 

 

Dane techniczne: 
 

 

Temperatura środowiska zastosowania:  0 C do +60 C 

 

Maks. zużycie prądu przy 24V: 500mA @ 25 C (wszystkie przekaźniki i wejście 

aktywne) 

 

Maks. prąd wejściowy E2/4: 2mA @ 25 C / wejście 

Maks. prąd wejściowy E1/3/5/6/7/8: 10mA @ 25 C / wejście 

 

Maks. prąd KH11-KH16, KH41-KH42: 8A/250V AC / przekaźnik 
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Maks. prąd wejściowy wejść 230V 

(Obwód bezpieczeństwa, monitoring styczników): 10mA @ 25 C, 230VAC, 50Hz / wejście 

 

Wymiary: Długość: 292mm 

 Szerokość: 183mm 

 Wysokość:  ok. 40mm 

 

Charakterystyka i cechy: 
 

- Wysoko zintegrowany Infineon - mikrokontroler z wewnętrzną pamięcią flash 

- Nowoczesna technologia FRAM do zapisywania zdarzeń, błędów i innych danych 

- Zintegrowany układ ładowania akumulatora 

- Napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym 

- Działanie GJS możliwe przy napięciu akumulatora 

- Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego 

- 2 galwanicznie izolowane systemy magistrali CAN (magistrala sterująca, magistrala szybowa) 

- 1 wejście USB (tylko dla sprzętu wersja 1.5) 

- interfejs 1 RS232 

- 6 izolowanych galwanicznie wejść cyfrowych, niskoaktywnych 

- 2 izolowane galwanicznie wejścia dla termistorów PTC; także jako wejścia cyfrowe (niskoaktywne) 

- 4 wejścia monitorujące obwody bezpieczeństwa 110V / 230V AC, 50/60 Hz (galwanicznie izolowane) zgodne 

z certyfikatem TÜV i EN81 

- wejście 1 110V / 230V AC, 50 / 60 Hz – (galwanicznie izolowane) 

- 2 moduły EEPROM z gniazdem do zapisu parametrów (każdy 32 kB) 

- 4-warstwowa płytka drukowana z wewnętrznymi warstwami zasilającymi 

- Interfejs JTAG do aktualizacji oprogramowania 

- Aktualizacja oprogramowania przez RS232 / USB / Ethernet / Modem / GSM (tylko dla sprzętu wersja 1.5) 

- 8 dowolnie programowalnych przekaźników 

- Zintegrowany przekaźnik wezwań alarmowych 

- Różne wskaźniki stanu LED 

- Klawiatura z 12 przyciskami 

- Ekran LCD 4 wiersze / 16 znaków 

- Interfejs dla enkodera inkrementalnego 

- Wtyk dla modułu modemu / ethernet / GSM 

- Zintegrowany czujnik temperatury (tylko wersja 1.5) 

 

- Przełączniki przekaźników KH11 do KH15 na płytce drukowanej: 

 

 
 

 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

206/244 

 

 Ważna informacja: Przy wymianie płyty głównej lub wymianie uszkodzonych przekaźników 

płyty głównej można używać tylko przekaźników z 2 stykami przełącznymi!   

 

Opis przy zamówieniu: 
 

- GJS wersja 1.5 

 

Załącznik 1.3 Moduł JRP 1.1 / JRP 2.1 

 

 
JRP wersja sprzętowa 1.1 
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JRP wersja sprzętowa 2.1 

 

 
Pozycja Nr zacisku/ 

Nazwa 

Funkcja 

XFJ1 Wybór zasilania dla modułu MWW w prawym gnieździe (XF21): 

- Zworka ustawiona do góry: napięcie 24 V bez podtrzymania akumulatorowego 

- Zworka ustawiona na dół; napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym 

XFJ2 Wybór zasilania dla modułu MWW w lewym gnieździe (XF22): 

- Zworka ustawiona do góry: napięcie 24 V bez podtrzymania akumulatorowego 

- Zworka ustawiona na dół; napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym 

XF1 1 Res6 Zacisk rezerwowy kabla zwisowego, połączony z XF7.1.Res6-1 

2 Res5 

3 Res4 

4 Res3 

5 Res2 

6 Res1 

7 M Przewidziane dla ładowarki kabla zwisowego panel komunikacyjny - mikrofon 

8 L Przewidziane dla ładowarki kabla zwisowego panel komunikacyjny - głośnik 

XF2 1 L Przewidziane dla kasety dyspozycji panel komunikacyjny - mikrofon 

2 M Przewidziane dla kasety dyspozycji panel komunikacyjny - mikrofon 

3 NL Oświetlenie awaryjne kasety dyspozycji (wyjście A7) 

4 NR Wezwanie alarmowe kaseta dyspozycji 

5 +24A Kaseta dyspozycji napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym (np. oświetlenie 

awaryjne, panel komunikacyjny) 

6 +24V Napięcie 24V kaseta dyspozycji 

7 0(24V) Napięcie 0V kaseta dyspozycji 

XF10.3 XF10.2 XF10.1 

XF14 XF11 XF2 
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Pozycja Nr zacisku/ 

Nazwa 

Funkcja 

8 CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal kaseta dyspozycji 

9 CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal kaseta dyspozycji 

10 0(24V) Napięcie 0V osłony kaseta dyspozycji 

XF3 1 0(24V) Napięcie 0V, preferowane jako potencjał odniesienia dla sterownika drzwi 

2 KF1.C Przekaźnik drzwiowy KF1 (wyjście 1 JRP), wyłącznik, preferowane do otwierania 

drzwi 1 3 KF1.S 

4 KF2.C Przekaźnik drzwiowy KF2 (wyjście 2 JRP), wyłącznik, preferowane do zamykania 

drzwi 1 5 KF2.S 

6 KF3.C Przekaźnik drzwiowy KF3 (wyjście 3 JRP), wyłącznik, preferowane do otwierania 

drzwi 2 7 KF3.S 

8 KF4.C Przekaźnik drzwiowy KF4 (wyjście 4 JRP), wyłącznik, preferowane do zamykania 

drzwi 2 9 KF4.S 

10 +24V Napięcie 24V, preferowane jako potencjał odniesienia dla sterownika drzwi 

XF4 1 NR Wezwanie alarmowe kaseta dyspozycji, kabel płaski kasety dyspozycji 

2 EAF10 7 sprzężonych wejść / wyjść E10-E16 lub A10-A16 

Przełączanie 0V, preferowane do kasety dyspozycji 

(Wtyczka kabla płaskiego, złącza są również podłączone do XF11) 
3 EAF11 

4 EAF12 

5 EAF13 

6 EAF14 

7 EAF15 

8 EAF16 

9 0(24V) Napięcie 0V, kabel płaski kasety dyspozycji 

10 +24V Napięcie +24V, kabel płaski kasety dyspozycji 

11 NL Oświetlenie awaryjne kasety dyspozycji, kabel płaski kasety dyspozycji (wyjście A7) 

12 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym, kabel płaski kasety dyspozycji 

13 M Panel komunikacyjny mikrofon, kabel płaski kasety dyspozycji 

14 L Panel komunikacyjny głośnik, kabel płaski kasety dyspozycji 

XF5 

 

Tylko 

JRP1.1 

1 +24A Napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym do bloku kopiowania KLST 

GmbH (kabel płaski) 

2 SM Przyłącze przełącznik poziomu SS (blok kopiowania KLST GmbH - kabel płaski) 

3 SU Wejścia przełączające dolne (E25, E24, E26, E27) preferowane dla przełączników 

stref drzwiowych SG i SD oraz przełączników przedkrańcowych DPP i GPP (blok 

kopiowania KLST GmbH - kabel płaski) 
4 SO 

5 GPP 

6 DPP 

7 0(24V) Napięcie 0 V bloku kopiowania KLST GmbH (kabel płaski) 

8 0(24V) 

9 +24V Napięcie +24V bloku kopiowania KLST GmbH (kabel płaski) 

10 +24V 

XF6 1 CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal kabel zwisowy 

2 CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal kabel zwisowy 

3 0(24V) Napięcie 0V, ew. do osłony magistrali CAN kabla zwisowego 

XF7 

Tylko 

JRP2.1 

1 NO Przekaźnik wezwania awaryjnego bezpotencjałowy wyłącznik 

2 COM Przekaźnik wezwania awaryjnego bezpotencjałowy przełącznik wspólne przyłącze 

3 NC Przekaźnik wezwania awaryjnego bezpotencjałowy włącznik 

XF7.1 1 +24V Napięcie +24V, moduły dodatkowe 

2 0(24V) Napięcie 0V, moduły dodatkowe 

3 Res1 Zacisk rezerwowy modułów dodatkowych, połączony z XF1.Res1-6 
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Pozycja Nr zacisku/ 

Nazwa 

Funkcja 

4 Res2 

5 Res3 

6 Res4 

7 Res5 

8 Res6 

XF7.2 1 0(24V) Wejście E27 i potencjał referencyjny 0V do przyłączenia dolnego przełącznika 

przedkrańcowego DPP 2 DPK 

3 0(24V) Wejście E25 i potencjał referencyjny 0V do przyłączenia dolnego przełącznika drzwi 

SD 4 SU 

5 0(24V) Przyłącze przełącznika poziomu SS i potencjału odniesienia 0V (zacisk SM 

podłączony do złącza przewodu zwisowego XF8.9 (JRP wersja 1.1) lub XF8.11 (JRP 

wersja 2.1)  
6 SM 

7 0(24V) Wejście E24 i potencjał referencyjny 0V do przyłączenia górnego przełącznika drzwi 

SGO 8 SO 

9 0(24V) Wejście E26 i potencjał referencyjny 0V do przyłączenia górnego przełącznika 

przedkrańcowego GPP 10 GPK 

XF7.3 

 

Tylko 

JRP2.1 

1 CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal kabel zwisowy 

2 CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal kabel zwisowy 

3 0(24V) Napięcie 0V preferowane dla enkodera absolutnego 

4 +24V Napięcie +24V preferowane dla enkodera absolutnego 

5 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym preferowane dla enkodera 

absolutnego 

6 0(24V) Przyłącze ekranu, preferowane dla enkodera absolutnego 

XF8 1.1 2.1 Uwaga! Różne wielkości i pokrycie wtyczek JRP 1.1 lub 2.1 

1 1 T1 Napięcie drzwi 400V (trójfazowe) lub 230V (sterownik drzwi -L1+L2) 

kabel zwisowy 2 2 T2 

3 3 T3 

 4 - Nie używane 

4 5 SL1 Przycisk oświetlenia szybu kabel zwisowy 

5 6 SL2 

 7 - Nie używane 

6 8 +24A Kabel zwisowy o napięciu zasilającym +24V z podtrzymaniem 

akumulatorowym 

7 9 0(24

V) 

Kabel zwisowy o napięciu zasilającym 0V 

8 10 +24V Kabel zwisowy o napięciu zasilającym +24V 

9 11 SM Kabel zwisowy przełącznik poziomu SS 

10 12 NR Kabel zwisowy wezwanie alarmowe 

XF9 1 SL2 Przyłącze przełącznika oświetlenia szybu na dachu kabiny 

2 SL1 

3 Res Przyłącze rezerwowe, połączone z XF17.9 

4 T2 230V-N dla 2. sterowników drzwi (połączone z XF9.2) 

5 T1 230V-L dla 2. sterowników drzwi (połączone z XF9.1) 

6 T3 Napięcie drzwi 400V-L3 (drzwi trójfazowe) 

7 T2 Napięcie drzwi 400V-L3 (drzwi trójfazowe) lub 230V-N (sterownik drzwi) 

8 T1 Napięcie drzwi 400V-L1 (drzwi trójfazowe) lub 230V-L (sterownik drzwi) 

XF10.1 1 0(24V) 
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Pozycja Nr zacisku/ 

Nazwa 

Funkcja 

 2 E1 Wejście E1 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania przełącznika 

krańcowego otwierania drzwi 1 

3 0(24V) Wejście E2 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania przełącznika 

krańcowego zamykania drzwi 1 4 E2 

5 0(24V) Wejście E3 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania styku cofania 

(mech. Hamowanie) drzwi 1 6 E3 

7 0(24V) Wejście E4 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania fotokomórki 

drzwi 1 8 E4 

XF10.2 1 0(24V) Wejście E5 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania przełącznika 

krańcowego otwierania drzwi 2 2 E5 

3 0(24V) Wejście E6 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania przełącznika 

krańcowego zamykania drzwi 2 4 E6 

5 0(24V) Wejście E7 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania styku cofania 

(mech. Hamowanie) drzwi 2 6 E7 

7 0(24V) Wejście E8 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania fotokomórki 

drzwi 2 8 E8 

XF10.3 1 NR Wezwanie alarmowe (np. przycisk wezwania alarmowego inspekcja lub dach kabiny 

lub syrena alarmowa lub przekaźnik wezwania alarmowego) 

2 NL Oświetlenie awaryjne (np. w kabinie), wyjście A7 

3 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym (np. potencjał referencyjny dla 

syreny alarmowej, przekaźnik wezwania alarmowego lub oświetlenie awaryjne na 

dachu kabiny) 

4 M Panel komunikacyjny mikrofon (np. dodatkowy interkom na dachu kabiny) 

5 L Panel komunikacyjny głośnik (np. dodatkowy interkom na dachu kabiny) 

6 0(24V) Napięcie 0V 

7 0(24V) wejście E17 i potencjał referencyjny 0V 

8 EF17 

XF11 1 EAF9 8 sprzężonych wejść / wyjść E9-E16 lub A9-A16 

Przełączanie 0V 

 
2 EAF10 

3 EAF11 

4 EAF12 

5 EAF13 

6 EAF14 

7 EAF15 

8 EAF16 

XF12 1 0(24V) Potencjał referencyjny 0V dla wejść sterownika inspekcji  

2 IS Wejście E21 (szybka inspekcja) 

3 TT Wejście E22 (preferowany kontakt pomocniczy przełącznika zatrzymania 

awaryjnego inspekcji) 

4 IU Wejście E19 (inspekcja góra) 

5 ID Wejście E20 (inspekcja dół) 

6 IE Wejście E18 (inspekcja wł) 

7 Wolny  

8 SKI Obwód bezpieczeństwa po inspekcji 

9 Wolny  

10 SKZ Obwód bezpieczeństwa po inspekcji mostkowania drzwi 

11 Wolny  



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

211/244 

 

Pozycja Nr zacisku/ 

Nazwa 

Funkcja 

12 SKS Obwód bezpieczeństwa przed inspekcją 

XF13  PE Zacisk zbiorczy przyłączy PE dachu kabiny 

XF14 1 0(24V) Zacisk rozdzielający napięcie 0V 

2 0(24V) 

3 0(24V) 

4 0(24V) 

5 +24V Zacisk rozdzielający napięcie 24V 

6 +24V 

7 +24V 

8 +24A Zacisk rozdzielający napięcie 24V z podtrzymaniem akumulatorowym 

XF15 1 SKT2 Styk obwodu bezpieczeństwa drzwi 2 

2 

3 SKT1 Styk obwodu bezpieczeństwa drzwi 1 

4 

5 SKS Styk obwodu bezpieczeństwa wyłącznik kontroli napięcia liny lub podobny 

6 

7 SKN Styk obwodu bezpieczeństwa wyłącznik awaryjny lub podobny 

8 

9 SKF Styk obwodu bezpieczeństwa kontaktu chwytaka (przyłączone tutaj styki są 

mostkowane przez inspekcję) 10 

XF16 1 N-FK Przewód zerowy napięcia oświetlenia kabiny 

2 N-FK 

3 N-FK 

4 N-FK 

5 FKL Przyłącze oświetlenia kabiny; może być odłączane przez przekaźnik KF5 (wyjście 

A5) 

6 L_FK Napięcie oświetlenia kabiny, kontrola oświetlenia kabiny (wejście E28, napięcie 

przemienne 110V / 230V) 7 L_FK 

8 VEN Przyłącze wentylator kabiny; przyłączany przez KF6 (wyjście A6) 

XF17 1 SKK Kabel zwisowy obwód bezpieczeństwa przed kabiną 

2 SKF Kabel zwisowy obwód bezpieczeństwa po kontakcie chwytaka 

3 SKI Kabel zwisowy obwód bezpieczeństwa po inspekcji 

4 SKD Kabel zwisowy obwód bezpieczeństwa po drzwiach obrotowych 

5 SKT Kabel zwisowy obwód bezpieczeństwa po drzwiach kabinowych 

6 SKZ Kabel zwisowy obwód bezpieczeństwa do zabezpieczania mostkowania drzwi 

7 N_FK Kabel zwisowy przewód zerowy napięcia oświetlenia kabiny 

8 L_FL Kabel zwisowy napięcie oświetlenia kabiny, kontrola oświetlenia kabiny wejście E28 

(napięcie przemienne 110V / 230V) 

9 Res. Przyłącze rezerwowe kabla zwisowego, połączone z XF9.3 

XF18 Wtyczka programowania do pobrania oprogramowania 

XF19 

Tylko 

JRP1.1 

1 +24V Wtyczka do podłączenia przekaźnika inspekcyjnego; zacisk 2 (IE) jest podłączony do 

XF12.6 2 IE 

XF20 

 

Przy 

JRP1.1 

1 Wolny Wtyczka Mini DIN do podłączenia terminala ręcznego (magistrala CAN, napięcie 24 

V z podtrzymaniem akumulatorowym) 2 Wolny 

3 C- 

4 0(24V) 
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Pozycja Nr zacisku/ 

Nazwa 

Funkcja 

5 C+ 

6 +24A 

XF20 

 

Przy 

JRP2.1 

1 +24A Wtyczka do podłączenia terminala ręcznego (magistrala CAN, napięcie 24 V z 

podtrzymaniem akumulatorowym) 2 0(24V) 

3 C+ 

4 C- 

XF21 Modul 1 Złącze do podłączania płyty MWW; Konfiguracja - patrz zworki XFJ1 

XF22 Modul 2 Złącze do podłączania płyty MWW; Konfiguracja - patrz zworki XFJ2 

LED  Dioda LED „Oprogramowanie działa” 

 

Dane techniczne: 
 

 

Temperatura środowiska zastosowania:  0 C do +60 C 

 

Maks. zużycie prądu przy 24V: 200mA @ 25 C (wszystkie przekaźniki i wejście 

aktywne) 

 

Maks. prąd wejściowy wejść 24V: 10mA @ 25 C / wejście 

 

Maks. prąd KF1 do KF6: 8A/250V AC / przekaźnik 

 

Maks. prąd wyjściowy A9-16 500mA @ 25 C / wyjście 

 

Maks. prąd wejściowy wejścia 230V 

(Oświetlenie kabinowe): 10mA @ 25 C, 230VAC, 50Hz 

 

Wymiary: Długość: 225mm 

 Szerokość: 130mm 

 Wysokość:  ok. 40mm 

Charakterystyka i cechy: 
 

Moduł JRP to inteligentna płyta rozdzielacza do stosowania na dachu lub w kasecie dyspozycji. Na JRP znajduje 

się większa ilość zacisków dystrybucyjnych, dzięki czemu na dachu ani w kasecie dyspozycji nie są wymagane 

dodatkowe zaciski. 

 

- Mikrokontroler PIC18 z wewnętrzną pamięcią Flash (32 kB), pamięcią RAM (1536 Byte) i EEPROM (256 

Byte) 

- Zintegrowany kontroler CAN 

- Interfejs CAN z szybkim sterownikiem do ISO11898 z izolacją galwaniczną 

- wejście do monitorowania światła w kabinie  110V / 230V AC, 50 / 60 Hz – (galwanicznie izolowane) 

- Przekaźnik do wyłączania oświetlenia kabinowego 

- Przekaźnik do uruchamiania wentylatora kabinowego 

- Interfejs ICSP do programowania w obwodzie (pobieranie oprogramowania) 

- 8 wejść i 8 wyjść sprzężonych ze sobą na płytce drukowane (przełączanie lowside) 

- 18 dowolnie programowalnych wejść cyfrowych (przełączanie lowside) 

- 4 dowolnie programowalnych przekaźników 
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- 4-warstwowa płytka drukowana z wewnętrznymi warstwami zasilającymi 

- zintegrowany sterownik oświetlenia awaryjnego (maks. 800 mA) 

- zintegrowany przekaźnik wezwań alarmowych z 1 bezpotencjałowym stykiem przełączającym (tylko wersja 

sprzętowa 2.1) 

- Wtyczka terminala ręcznego (dla wersji sprzętowej 1.1, wtyczka mini-DIN, wymagany kabel adaptera) 

 

Opis przy zamówieniu: 
 

- JRP wersja 2.1 

 

Załącznik 1.4 Moduł  JRP 1.2 

 
 

Pozycja Nr zacisku/ 

Nazwa 

Funkcja 

XFJ1 Wybór zasilania dla modułu MWW w prawym gnieździe (XF22): 

- Zworka ustawiona do góry: napięcie 24 V bez podtrzymania akumulatorowego 

- Zworka ustawiona na dół; napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym 

XFJ2 Wybór zasilania dla modułu MWW w lewym gnieździe (XF23): 

- Zworka ustawiona do góry: napięcie 24 V bez podtrzymania akumulatorowego 

- Zworka ustawiona na dół; napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym 

XFJ3 Wyłącznie do wewnętrznych celów testowych 

XFJ4 

XFJ5 

XFJ4 XFJ5 Poziom napięcia analogowego czujnika obciążenia 

  Wyjście czujnika 0 .... 5V 

  Wyjście czujnika 0 .... 8V 

  Wyjście czujnika 0 .... 12V 

XF8 XF7 XF6 XF5 XF4 

XF3 

XF2 

XF1 
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Pozycja Nr zacisku/ 

Nazwa 

Funkcja 

  Wyjście czujnika 0 .... 16V 

XFJ6 Zworka rezystora końcowego magistrali CAN 

→  Ustaw zworkę, jeśli JRP znajduje się na jednym z końców magistrali CAN. 

XF1 1 0(24V) Napięcie 0V, ew. do osłony magistrali CAN kabla zwisowego 

2 CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal kabel zwisowy 

3 CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal kabel zwisowy 

4 +24A Kabel zwisowy o napięciu zasilającym +24V z podtrzymaniem akumulatorowym 

5 M Przewidziane dla ładowarki kabla zwisowego panel komunikacyjny - mikrofon 

6 L Przewidziane dla ładowarki kabla zwisowego panel komunikacyjny - głośnik 

7 CHA Przyłącze ładowarek kabla zwisowego enkoder inkrementalny kanał A i B (zaciski 

są bezpośrednio podłączone do XF15) 8 CHB 

9 GND Kabel zwisowy o napięciu zasilającym 0V 

10 +24V Kabel zwisowy o napięciu zasilającym +24V 

11 SM Kabel zwisowy przełącznik poziomu SS 

12 NR Kabel zwisowy wezwanie alarmowe 

XF2 1 Res1 Zacisk rezerwowy kabla zwisowego, połączony z XF17.Res1-3 

2 Res2 

3 Res3 

XF3 1 VEN Przyłącze wentylator kabiny; L_FK przyłączany przez KF6 (wyjście A6) 

2 FKL Przyłącze oświetlenia kabiny; L_FK może być odłączane przez przekaźnik KF5 

(wyjście A5) 

3 N_FK Napięcie oświetlenia kabiny, kontrola oświetlenia kabiny (wejście E28, napięcie 

przemienne 110V / 230V) 4 L_FK 

XF4 1 +24A Wtyczka terminala ręcznego (24 V z podtrzymaniem akumulatorowym) 

2 0(24V) Wtyczka terminala ręcznego (0V) 

3 CH+ Wtyczka terminala ręcznego (magistrala sterująca High-Signal) 

4 CH- Wtyczka terminala ręcznego (magistrala sterująca Low-Signal) 

XF5 1 +24A Napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym, dla urządzenia CANopen (np. 

EA) 

2 GND Napięcie 0V, dla urządzenia CANopen (np. EA) 

3 GND Zacisk ekranowany, dla urządzenia CANopen (np. EA) 

Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) - High-Signal, dla urządzenia CANopen 

(np. EA) 

Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) - Low-Signal, dla urządzenia CANopen 

(np. EA) 

4 CH+ 

5 CH- 

XF6 1 GND Sprzężone wejście/wyjście E16/A16 potencjał referencyjny 0V, preferowane do 

przyłączania kontaktu pełnego obciążenia 2 EA16 

XF7 1 Schn Wejście E22, preferowane do przyłączania szybkiej inspekcji 

2 SL Wejście E17, preferowane do przyłączania włącznika oświetlenia szybu 

3 NR Przyłącze przycisku wezwania alarmowego sterownik inspekcji 

4 GND Potencjał referencyjny 0V dla wejść sterownika inspekcji 

5 Noth. Wejście E23, preferowane do przyłączania zatrzymanie awaryjnego inspekcji (2. 

styk) 

6 Dol Wejście E21, preferowane do przyłączania inspekcji w dół 

7 Gora Wejście E20, preferowane do przyłączania inspekcji w górę 

8 Wl Wejście E19, preferowane do przyłączania inspekcji wł 

XF8 1 +24V 
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Pozycja Nr zacisku/ 

Nazwa 

Funkcja 

2 GND Wejście E25 i napięcie zasilania + 24V i potencjał referencyjny 0V, preferowane 

do podłączenia generatora sygnału SD 3 SU 

4 +24A Przyłącze i napięcie zasilania + 24V z podtrzymaniem akumulatorowym i potencjał 

referencyjny 0V, do generatora sygnału SD 5 GND 

6 SM 

7 +24V Wejście E24 i napięcie zasilania + 24V i potencjał referencyjny 0V, preferowane 

do podłączenia generatora sygnału SG 8 GND 

9 SO 

10 GND Wejście E26 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do podłączenia górnego 

przełącznika przedkrańcowego GPP 11 GPK 

12 GND Wejście E27 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do podłączenia dolnego 

przełącznika przedkrańcowego DPP 13 DPK 

XF9 1 NR Wezwanie alarmowe kaseta dyspozycji 

2 GND 

3 NL Wezwanie alarmowe kaseta dyspozycji, wyjście A7 

4 +24A 

5 L Przyłącza (głośnik, mikrofon) i napięcie zasilania + 24V z podtrzymaniem 

akumulatorowym dla interkomu kasety dyspozycji 6 M 

7 +24A 

8 CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal kaseta dyspozycji 

9 CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal kaseta dyspozycji 

10 GND Napięcie 0V osłony przewodu kasety 

XF10 1 EAF9 7 sprzężonych wejść / wyjść E9-E15 lub A9-A15 

Przełączanie 0V 2 EAF10 

3 EAF11 

4 EAF12 

5 EAF13 

6 EAF14 

7 EAF15 

8 GND Potencjał referencyjny 0V dla wejść E9-E15 

9 +24V Potencjał referencyjny 24V dla wyjść A9-A15 

XF11 1 NC Bezpotencjałowy styk przełączający przekaźnika wezwania awaryjnego KF7 

2 COM 

3 NO 

XF12 1 KF4.S Przekaźnik drzwiowy KF4 (A4), wyłącznik, preferowane do zamykania drzwi 2 

2 KF3.S Przekaźnik drzwiowy KF3 (A3), wyłącznik, preferowane do otwierania drzwi 2 

3 KF3/4 Wspólne przyłącze wyłącznika KF3 i KF4 

4 GND Wejście E8 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania fotokomórki 

drzwi 2 5 EF8 

6 GND Wejście E7 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania styku cofania 

(mech. Hamowanie) drzwi 2 7 EF7 

8 GND Wejście E6 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania przełącznika 

krańcowego zamykania drzwi 2 9 EF6 

10 GND Wejście E5 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania przełącznika 

krańcowego otwierania drzwi 2 11 EF5 

XF13 1 KF2.S Przekaźnik drzwiowy KF2 (A2), wyłącznik, preferowane do zamykania drzwi 1 

2 KF1.S Przekaźnik drzwiowy KF1 (A1), wyłącznik, preferowane do otwierania drzwi 1 
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Pozycja Nr zacisku/ 

Nazwa 

Funkcja 

3 KF1/2 Wspólne przyłącze wyłącznika KF1 i KF2 

4 GND Wejście E3 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania fotokomórki 

drzwi 1 5 EF4 

6 GND Wejście E3 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania styku cofania 

(mech. Hamowanie) drzwi 1 7 EF3 

8 GND Wejście E2 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania przełącznika 

krańcowego zamykania drzwi 1 9 EF2 

10 GND Wejście E1 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania przełącznika 

krańcowego otwierania drzwi 1 11 EF1 

XF14 1 GND Wejście E18 i potencjał referencyjny 0V, preferowane do przyłączania styku 

przeciążenia 2 EF18 

XF15 1 CHA Przyłącze enkodera inkrementalnego kanał A i B (zaciski są bezpośrednio 

podłączone do XF1.7+8) 2 CHB 

3 +24A Napięcie zasilania 24V z podtrzymaniem akumulatorowym enkodera 

inkrementalnego 

4 GND Napięcie zasilania + 0V enkodera inkrementalnego 

XF16 1 GND Zaciski przyłączeniowe do analogowego czujnika obciążenia włącznie z napięciem 

zasilania 24V; Sygnał czujnika patrz zworka XFJ4 + 5 (patrz wyżej) 2 In 

3 +24V 

XF17 1 Res1 Zacisk rezerwowy, połączony z XF17.Res1-3 

2 Res2 

3 Res3 

XF18 1 +24A Napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym do bloku kopiowania KLST 

GmbH (kabel płaski) 

2 SM Przyłącze przełącznik poziomu SS (blok kopiowania KLST GmbH - kabel płaski) 

3 SU Wejścia przełączające dolne (E25, E24, E26, E27) preferowane dla przełączników 

stref drzwiowych SG i SD oraz przełączników przedkrańcowych DPP i GPP (blok 

kopiowania KLST GmbH - kabel płaski) 
4 SO 

5 GPK 

6 DPK 

7 0(24V) Napięcie 0 V bloku kopiowania KLST GmbH (kabel płaski) 

8 0(24V) 

9 +24V Napięcie +24V bloku kopiowania KLST GmbH (kabel płaski) 

10 +24V 

XF19 1 NR Wezwanie alarmowe kasety dyspozycji, kabel płaski do płytki drukowanej 

2 EAF10 7 sprzężonych wejść / wyjść E10-E16 lub A10-A16 

Przełączanie 0V, preferowane do kasety dyspozycji 

Kabel płaski do płytki drukowanej 
3 EAF11 

4 EAF12 

5 EAF13 

6 EAF14 

7 EAF15 

8 EAF16 

9 GND Napięcie 0V, kabel płaski płytki drukowanej 

10 +24V Napięcie +24V, kabel płaski płytki drukowanej 

11 NL Oświetlenie awaryjne kasety dyspozycji, kabel płaski płytki drukowanej (wyjście 

A7) 

12 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym, kabel płaski płytki drukowanej 

13 M Panel komunikacyjny mikrofon, kabel płaski płytki drukowanej 
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Pozycja Nr zacisku/ 

Nazwa 

Funkcja 

14 L Panel komunikacyjny głośnik, kabel płaski płytki drukowanej 

XF20 1 NR Wezwanie alarmowe kasety dyspozycji, kabel płaski kasety dyspozycji (TVE) 

2 EAF9 8 sprzężonych wejść / wyjść E9-E16 lub A9-A16 

Przełączanie 0V, preferowane do kasety dyspozycji 

Kabel płaski kasety dyspozycji 
3 EAF10 

4 EAF11 

5 EAF12 

6 EAF13 

7 EAF14 

8 EAF15 

9 EAF16 

10 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym, kabel płaski kasety dyspozycji 

11 +24V Napięcie +24V, kabel płaski kasety dyspozycji (TVE) 

12 GND Napięcie 0V, kabel płaski kasety dyspozycji (TVE) 

13 +24V Napięcie +24V, kabel płaski kasety dyspozycji (TVE) 

14 NL Oświetlenie awaryjne kasety dyspozycji (wyjście A7), kabel płaski kasety 

dyspozycji (TVE) 

15 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym, kabel płaski kasety dyspozycji 

16 M Panel komunikacyjny mikrofon, kabel płaski kasety dyspozycji (TVE) 

17 L Panel komunikacyjny głośnik, kabel płaski kasety dyspozycji (TVE) 

18 CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal kabel płaski kasety 

dyspozycji (TVE) 

19 CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal kabel płaski kasety 

dyspozycji (TVE) 

20 GND Napięcie 0V, kabel płaski kasety dyspozycji (TVE) 

XF21 Wtyczka programowania do pobrania oprogramowania 

XF22 Modul 1 Złącze do podłączania płyty MWW; Konfiguracja - patrz zworki XFJ1 

XF23 Modul 2 Złącze do podłączania płyty MWW; Konfiguracja - patrz zworki XFJ2 

LED  Dioda LED „Oprogramowanie działa” 

 

Dane techniczne: 
 

 

Temperatura środowiska zastosowania:  0 C do +60 C 

 

Maks. zużycie prądu przy 24V: 200mA @ 25 C (wszystkie przekaźniki i wejście 

aktywne) 

 

Maks. prąd wejściowy wejść 24V: 10mA @ 25 C / wejście 

 

Maks. prąd KF1 do KF7: 8A/250V AC / przekaźnik 

 

Maks. prąd wyjściowy A9-16 500mA @ 25 C / wyjście 

 

Maks. prąd wejściowy wejścia 230V 

(Oświetlenie kabinowe): 10mA @ 25 C, 230VAC, 50Hz 

 

Wymiary: Długość: 230mm 
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 Szerokość: 135mm 

 Wysokość:  ok. 40mm 

Charakterystyka i cechy: 
 

Moduł JRP to inteligentna płyta rozdzielacza do stosowania na dachu lub w kasecie dyspozycji. W 

przeciwieństwie do JRP w wersji 1.1 lub 2.1, wersja JRP 1.2 nie ma jednak zacisków dystrybucyjnych dla 

obwodu bezpieczeństwa, PE, zasilania itp. 

 

- Mikrokontroler PIC18 z wewnętrzną pamięcią Flash (32 kB), pamięcią RAM (1536 Byte) i EEPROM (256 

Byte) 

- Zintegrowany kontroler CAN 

- Interfejs CAN z szybkim sterownikiem do ISO11898 z izolacją galwaniczną 

- wejście do monitorowania światła w kabinie  110V / 230V AC, 50 / 60 Hz – (galwanicznie izolowane) 

- Przekaźnik do wyłączania oświetlenia kabinowego 

- Przekaźnik do uruchamiania wentylatora kabinowego 

- Interfejs ICSP do programowania w obwodzie (pobieranie oprogramowania) 

- 8 wejść i 8 wyjść sprzężonych ze sobą na płytce drukowane (przełączanie lowside) 

- 18 dowolnie programowalnych wejść cyfrowych (przełączanie lowside) 

- 4 dowolnie programowalnych przekaźników 

- 1 przekaźnik wezwań alarmowych (bezpotencjałowy styk przełączający) 

- 4-warstwowa płytka drukowana z wewnętrznymi warstwami zasilającymi 

- zintegrowany sterownik oświetlenia awaryjnego (maks. 800 mA) 

- Wtyczka terminala ręcznego 

 

Opis przy zamówieniu: 
 

- JRP wersja 1.2 

 

Załącznik 1.5 Moduł MWW 
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 Różnice MWW .1 ↔ MWW .2 (Wersja sprzętu 1.1): Obwód I3 ma dwa piny mniej w MWW .1, 

dzięki czemu można zobaczyć biały nadruk po lewej stronie obwodu I3 (patrz czerwona ramka 

na zdjęciach) 

 

 
 

  MWW.2 Wersja sprzętu 2.0        MWW .1 Wersja sprzętu 2.0 
 

 
Pozycja Pin Funkcja 

XU1 1 +24V Wejścia napięcia zasilania 24V 

2 0(24V) Wejścia napięcia zasilania 0V 

3 CAN+ Magistrala CAN – High-Signal 

4 CAN- Magistrala CAN – Low-Signal 

XU2 1 0(24V) Napięcie 0V, preferowane do wejść/wyjść MWW  

2 
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10 +24V Napięcie 24V, preferowane do wejść/wyjść MWW  
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(Wtyczka jest przełączana równolegle do XU2 - to samo we / wy) 

9 0(24V) Napięcie 0V, preferowane do wejść/wyjść MWW  
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10 +24V Napięcie 24V, preferowane do wejść/wyjść MWW  

XU4 Złącze do podłączania MWW do GJS, JRP lub TVE 

1 Pin1 Nie używane (zamknięte dla ochrony przed błędnym podłączeniem) 

2 +24V Wejścia napięcia zasilania 24V 

3 0(24V) Wejścia napięcia zasilania 0V 

4 CAN+ Magistrala CAN – High-Signal 

5 CAN- Magistrala CAN – Low-Signal 

6 Pin6 Nie używane (zamknięte dla ochrony przed błędnym podłączeniem) 

XU5 Wtyczka programowania do pobrania oprogramowania 

XU6 Zworka do ustawiania numeru węzła: 

Zworka po lewej (od brzegu płytki): Tryb standardowy 

Zworka ustawiona po prawej: Tryb inicjalizujący (ustawianie numeru węzła) 

XU7 Zworka rezystora końcowego magistrali CAN 

→  Ustaw zworkę, jeśli MWW znajduje się na jednym z końców magistrali CAN. 

LED Dioda LED „Oprogramowanie działa” 

 

MWW to uniwersalny moduł z 8 wejściami i 8 wyjściami oraz połączeniem magistrali CAN, który 

może spełniać różne zadania w sterowaniu dźwigowym MLC-8000. 

Poszczególne funkcje są aktywowane po ustawianiu odpowiedniego numeru węzła. 

 

Funkcja Opis 

JSN MWW na magistrali sterującej jako interfejs napędu (falownik, elektroniczne 

sterowanie zaworem, ...) 

JSPoz MWW na magistrali sterującej do podłączenia enkodera inkrementalnego do 

pozycjonowania; Konwersja sygnałów enkodera na informacje magistrali CAN. 

JSPoz jest zwykle używany, gdy enkoder inkrementalny jest zainstalowany na 

kabinie. 

JSK1…16 MWW na magistrali sterującej do przyłączania wezwań wewnętrznych, 

przełączników kluczykowych itp. (zwykle w kasecie dyspozycji) 

JSP1.1 … JSP64.8 MWW na magistrali sterującej do przyłączania wezwań zewnętrznych, 

przełączników kluczykowych itp. (zwykle w kasecie wezwań lub szafie 

sterowniczej) 

JSPoz2 MWW w połączeniu z podwójnym EA do przełączania 2. Sygnału drzwi (obwód 

bezpieczeństwa) na osobnej magistrali CAN. MWW ze specjalnym 

oprogramowanie 

Symulacja MWW na magistrali do symulacji przejazdu (test szafy sterowniczej, demo) 

 

Dane techniczne: 
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Temperatura środowiska zastosowania:  0 C do +60 C 

 

Zużycie energii przy biegu jałowym:  

 

Maks. prąd wejściowy D1-8: 10mA @ 25 C / wejście 

 

Maks. prąd wyjściowy D1-8 (MWW.1): ście 

Maks. prąd wyjściowy D1-8 (MWW.2): ście 

 

Wymiary: Długość: 50mm 

 Szerokość: 50mm 

 Wysokość: ok. 20mm (bez wtyczki) 

 

 

Charakterystyka i cechy: 
 

- Mikrokontroler PIC18 z wewnętrzną pamięcią Flash (32 kB), pamięcią RAM (1536 Byte) i EEPROM (256 

Byte) 

- Zintegrowany kontroler CAN 

- Interfejs CAN z szybkim sterownikiem zg. z ISO11898 z izolacją galwaniczną (wersja sprzętowa 2.1) lub 

bez izolacji galwanicznej (wersja sprzętowa 1.1) 

- Interfejs ICSP do programowania w obwodzie (pobieranie oprogramowania) 

- 8 wejść i 8 wyjść sprzężonych ze sobą na płytce drukowane 

- MWW.1: Wejścia i wyjścia przełączanie lowside 

- MWW.2: Wejścia i wyjścia przełączanie highside 

- Chociaż wejścia i wyjścia są sprzężone na płycie, mogą być stosowane do różnych funkcji, ponieważ 

sterownik wyłącza ustawione wyjście po 9 ms przez ok. 3 ms (pulst), aby podczas okresu wyłączenia 

odczytać stan wejścia. 

Przykład: Wejście sparametryzowano jako wezwanie wewnętrzne, wyjście jako wyświetlacz stanu 

 

Opis przy zamówieniu: 
 

- MWW.1 wersja 2.0 (przełączanie lowside) 

- MWW.2 wersja 2.0 (przełączanie highside) 
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Załącznik 1.6 Moduł PMA 

     
  Wersja sprzętu 1.0   Wersja sprzętu 2.1 

 

 
  

 
Pozycja Pin Funkcja 

XP1 1 +24V Wejścia napięcia zasilania 24V 

2 0(24V) Wejścia napięcia zasilania 0V 

3 CAN+ Magistrala CAN – High-Signal 

4 CAN- Magistrala CAN – Low-Signal 

XP2 1 0(24V) Napięcie 0V, preferowane do wejść/wyjść PMA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

8 sprzężonych wejść / wyjść E1-E8 lub A1-A8 

Przełączanie 0V (PMA.1) 

Opcjonalnie PMA może być również dostarczany z E/A z przełączaniem highside 

(PMA.2) 

XP2 

XP1 

XP4 

Pin1  

Pin1  
Pin1  

XP3 

Pin1  

XJ2 

XJ1 

XJ3 

LED  

XP4 

XP1 XP3 

XP2 

XJ1 

XJ3 

XJ2 

LED  

Pin1  

Pin1  

Pin1  Pin1  
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10 +24V Napięcie 24V, preferowane do wejść/wyjść PMA 

XP3 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

8 sprzężonych wejść / wyjść E1-E8 lub A1-A8 

Przełączanie 0V (PMA.1) 

Opcjonalnie PMA może być również dostarczany z E/A z przełączaniem highside 

(PMA.2) 

(Wtyczka jest przełączana równolegle do XP2 - to samo we / wy) 

9 0(24V) Napięcie 0V, preferowane do wejść/wyjść PMA 

10 +24V Napięcie 24V, preferowane do wejść/wyjść PMA 

XP4 Wtyczka programowania do pobrania oprogramowania 

XJ1 Zworka do ustawiania numeru węzła: 

Zworka do góry (od brzegu płytki): Tryb standardowy 

Zworka ustawiona na dół: Tryb inicjalizujący (ustawianie numeru węzła) 

XJ2 Zworka rezystora końcowego magistrali CAN 

→  Ustaw zworkę, jeśli PMA znajduje się na jednym z końców magistrali CAN. 

XJ3 Zworka przestawna poziomo (otwarte) lub pionowo (zamknięte) 

LED Dioda LED „Oprogramowanie działa” 

 

Dane techniczne: 
 

 

Temperatura środowiska zastosowania:  0 C do +60 C 

 

Zużycie energii przy biegu jałowym: ok.  

 

Maks. prąd wejściowy D1-8: 10mA @ 25 C / wejście 

 

Maks. prąd wyjściowy D1-8 (PMA.1): ście 

Maks. prąd wyjściowy D1-8 (PMA.2): ście 

 

 

Wymiary: Długość: 69mm 

 Szerokość: 62mm 

 Wysokość: ok. 30mm (bez wtyczki) 

 Moduł wyświetlacza: 3 moduły 39*23mm 
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Charakterystyka i cechy: 
 

- Wyświetlacza kabinowy 15*7 punktów 

- Do wyboru montaż pionowy lub poziomy 

- Standardowo kolor czerwony, dostępny również zielony i niebieski 

- Mikrokontroler PIC18 z wewnętrzną pamięcią Flash (32 kB), pamięcią RAM (1536 Byte) i EEPROM (256 

Byte) 

- Zintegrowany kontroler CAN 

- Interfejs CAN z szybkim sterownikiem do ISO11898 z izolacją galwaniczną 

- Interfejs ICSP do programowania w obwodzie (pobieranie oprogramowania) 

- 8 wejść i 8 wyjść sprzężonych ze sobą na płytce drukowane 

- PMA.1: Wejścia i wyjścia przełączanie lowside 

- PMA.2: Wejścia i wyjścia przełączanie highside 

- Chociaż wejścia i wyjścia są sprzężone na płycie, mogą być stosowane do różnych funkcji, ponieważ 

sterownik wyłącza ustawione wyjście po 9 ms przez ok. 3 ms (pulst), aby podczas okresu wyłączenia 

odczytać stan wejścia. 

Przykład: Wejście sparametryzowano jako wezwanie wewnętrzne, wyjście jako wyświetlacz stanu 

 

Opis przy zamówieniu: 
 

- PMA wersja 2.0 czerwony 

- PMA wersja 2.0 niebieski 

- PMA wersja 2.0 zielony 

 

Załącznik 1.7 Moduł LCI16 
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  Wersja sprzętu 1.0 (G-173A)   Wersja sprzętu 2.0 (G-173B) 
 

 

Pozycja Pin Funkcja 

XU1 1 +24V Wejścia napięcia zasilania 24V 

2 0(24V) Wejścia napięcia zasilania 0V 

3 CAN+ Magistrala CAN – High-Signal 

4 CAN- Magistrala CAN – Low-Signal 

XU2 1 0(24V) Napięcie 0V, preferowane do wejść/wyjść LCI16 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

8 sprzężonych wejść / wyjść E1-E8 lub A1-A8 

Przełączanie 0V (LCI16.1) 

Opcjonalnie LCI16 może być również dostarczany z E/A z przełączaniem 

highside (LCI16.2) 

10 +24V Napięcie 24V, preferowane do wejść/wyjść LCI16 

XU3 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

8 sprzężonych wejść / wyjść E1-E8 lub A1-A8 

Przełączanie 0V (LCI16.1) 

Opcjonalnie LCI16 może być również dostarczany z E/A z przełączaniem 

highside (LCI16.2) 

(Wtyczka jest przełączana równolegle do XU2 - to samo we / wy) 

9 0(24V) Napięcie 0V, preferowane do wejść/wyjść LCI16 

10 +24V Napięcie 24V, preferowane do wejść/wyjść LCI16 

XU2 

XU1 

XU3 

XU5 

XU2 

XU3 

XU1 

XU5 

Pin1  

Pin1  

Pin1  

Pin1  

Pin1  

Pin1  

XU8 

XU6 

XU7 JP5 

XU8 

XU6 

XU7 
JP1 

LED  

LED  
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XU5 Wtyczka programowania do pobrania oprogramowania 

XU6 Zworka do ustawiania numeru węzła: 

Zworka nie ustawiona (wersja 1.0) lub (wersja 2.0) po prawej (od brzegu płytki): Tryb standardowy 

Zworka ustawiona (wersja 1.0) lub (wersja 2.0) po lewej (od brzegu płytki): Tryb inicjalizujący 

(ustawianie numeru węzła) 

JP1 

lub 

JP5 

Zworka rezystora końcowego magistrali CAN (JP5 dla wersji 1.0, JP1 dla wersji 2.0) 

→  Ustaw zworkę, jeśli LCI16 znajduje się na jednym z końców magistrali CAN. 

XU8 Tryb demo (ustawienie zworki) 

XU7 Aktywacja sygnału dźwiękowego (Informacja: Sygnał dźwiękowy musi poza tym zostać 

skonfigurowany w meny „Parametry specjalne - Wyświetlacz stanu”) 

LED Dioda LED „Oprogramowanie działa” 

 

Dane techniczne: 
 

 

Temperatura środowiska zastosowania:  0 C 

do +60 C 

 

Zużycie energii przy biegu jałowym: ok. 

50mA @ 

 

 

Maks. prąd wejściowy D1-8: 10mA @ 

25 C / wejście 

 

 

Maks. prąd wyjściowy D1-8 (LCI16.1): ście 

Maks. prąd wyjściowy D1-8 (LCI16.2): ście 

 

 

Wymiary: Długość: 158mm 

 Szerokość: 80mm 

 Wysokość: ok. 30mm (bez wtyczki) 

 Powierzchnia wyświetlacza:130*61mm 

 Wysokość znaków: 45mm 

 

Charakterystyka i cechy: 
 

- Kabinowy wyświetlacz stanu - niebieski ekran LCD 2 znaki 16 segmentów 

- Zintegrowany wskaźnik przeciążenia (symbol przeciążenia) 

- Zintegrowany sygnał dźwiękowy przeciążenia 

- Zintegrowany symbol zakazu palenia (aktywowany przez parametry) 

- Mikrokontroler PIC18 z wewnętrzną pamięcią Flash (32 kB), pamięcią RAM (1536 Byte) i EEPROM (256 

Byte) 

- Zintegrowany kontroler CAN 

- Interfejs CAN z szybkim sterownikiem do ISO11898 z izolacją galwaniczną 

- Interfejs ICSP do programowania w obwodzie (pobieranie oprogramowania) 

- 8 wejść i 8 wyjść sprzężonych ze sobą na płytce drukowane 
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- LCI16.1: Wejścia i wyjścia przełączanie lowside 

- LCI16.2: Wejścia i wyjścia przełączanie highside 

- Chociaż wejścia i wyjścia są sprzężone na płycie, mogą być stosowane do różnych funkcji, ponieważ 

sterownik wyłącza ustawione wyjście po 9 ms przez ok. 3 ms (pulst), aby podczas okresu wyłączenia 

odczytać stan wejścia. 

Przykład: Wejście sparametryzowano jako wezwanie wewnętrzne, wyjście jako wyświetlacz stanu 

 

Opis przy zamówieniu: 
 

- LCI16 wersja 2.0 

 

Załącznik 1.8 Moduł TVE 

  
 

Pozycja Pin Funkcja 

XT1 1 L Przeznaczony do podłączania głośników panelu komunikacyjnego 

2 M Przeznaczony do podłączania mikrofonu panelu komunikacyjnego 

3 
+24A 

Napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym do zastosowania w kasecie (np. 

oświetlenie awaryjne, panel komunikacyjny) 4 

5 NL Sygnał oświetlenia awaryjnego (powiązane z LED) 

6 NR Sygnał wezwania awaryjnego (powiązane z przekaźnikiem wezwania awaryjnego) 

7 
0(24V) Wejścia napięcia zasilania 0V 

8 

9 
+24V Napięcie 24V do stosowania w kasecie 

10 

XT2 Złącze do podłączenia z JRP wersja 1.1 (patrz opis JRP, złącze XF2) 

1 L Przewidziane dla panelu komunikacyjnego- mikrofon 

2 M Przewidziane dla kasety dyspozycji panel komunikacyjny - mikrofon 

3 NL Oświetlenie awaryjne (z wyjścia A7 JRP) 

4 NR Wezwanie alarmowe 

5 +24A Napięcie 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym 

6 +24V Napięcie zasilające 24V 

7 0(24V) Napięcie zasilające 0V 

8 CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal 

9 CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal 

PIN1  PIN1  XT1 XT2 

XT3 

XT4 

XT5 XT6 XT7 

XT8 XT9 

BZ1 

KT1 

PIN1  

PIN1  

PIN1  
PIN1  PIN1  
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10 0(24V) Napięcie 0V osłony przewodu kasety dyspozycji 

XT3 Przyłącze do podłączania kolejnych modułów w kasecie (np. PMA) 

1 +24V Napięcie zasilające 24V 

2 0(24V) Napięcie zasilające 0V 

3 CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal 

4 CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal 

XT4 Bezpotencjałowy styk przekaźnika wezwania awaryjnego 

1 KT1C Wspólne przyłącze styku przełączającego 

2 KT1Ö Włącznik 

3 KT1S Wyłącznik 

XT5 Wtyczka terminala ręcznego 

1 +24A Napięcie zasilające 24 V z podtrzymaniem akumulatorowym 

2 0(24V) Napięcie zasilające 0V 

3 CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal 

4 CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal 

XT6 Kabel płaski do podłączenia JRP wersja 1.2 (patrz opis JRP 1.2, złącze XF20) 

1 NR Wezwanie alarmowe 

2 EAF9 8 sprzężonych wejść/wyjść JRP (E9-E16 lub A9-A16 

przełączanie 0V) 

Przyłącze 2 (EAF9) jest połączone z sygnałem dźwiękowym na TVE 
3 EAF10 

4 EAF11 

5 EAF12 

6 EAF13 

7 EAF14 

8 EAF15 

9 EAF16 

10 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym 

11 +24V Napięcie +24V 

12 GND Napięcie 0V 

13 +24V Napięcie +24V 

14 NL Oświetlenie awaryjne kasety dyspozycji (wyjście A7) 

15 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym 

16 M Panel komunikacyjny mikrofon 

17 L Panel komunikacyjny głośnik 

18 CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal 

19 CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal 

20 GND Napięcie 0V 

XT7 Kabel płaski do JRP w wersji 1.1 (złącze XF4) lub do podłączenia przycisków kabinowych z 14-

stykowym złączem (firma KLST) 

1 NR Wezwanie alarmowe kaseta dyspozycji 

2 EAF10 7 sprzężonych wejść / wyjść E10-E16 lub A10-A16 

Przełączanie 0V 3 EAF11 

4 EAF12 

5 EAF13 

6 EAF14 

7 EAF15 

8 EAF16 

9 0(24V) Napięcie 0V 

10 +24V Napięcie +24V 

11 NL Oświetlenie awaryjne kasety dyspozycji (wyjście A7) 
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12 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym 

13 M Panel komunikacyjny mikrofon 

14 L Panel komunikacyjny głośnik 

XT8 Wtyczka do podłączania płyty MWW 

XT9 Wtyczka do podłączania płyty MWW 

BZ1 Sygnał dźwiękowy 

KT1 Przekaźnik wezwania awaryjnego 

 

Właściwości: 

 
Płytka dystrybucyjna i płytka oświetlenia awaryjnego do kasety dyspozycji 

 

- 24 białe diody LED do równomiernego oświetlenia pola awaryjnego kasety dyspozycji 

- elektryczny sygnał dźwiękowy jako sygnał przeciążenia, ostrzeżenie o zamykaniu drzwi i / lub akustyczne 

potwierdzenie wezwania wewnętrznego (gdy używany jest kabel płaski podłączony do wyjścia AF9 modułu 

JRP) 

- Przekaźnik wezwania awaryjnego z bezpotencjałowym stykiem przełączającym 

- Gniazda dla 2 modułów MWW  

- Wtyczka terminala ręcznego 

 

Dane techniczne: 
 

Temperatura środowiska zastosowania:  0 C do +60 C 

 

Zużycie prądu LED przy 24V:  ok. 100 mA 

Maks. prąd przekaźnika wezwania awaryjnego: 1 A 

Maks. napięcie łączeniowe przekaźnika wezwania awaryjnego: 125V AC / 120 V DC 

 

Wymiary mechaniczne: patrz rysunek 

Wysokość: ok. 25mm (bez wtyczki) 

 

 
 

Opis przy zamówieniu: 
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- TVE wersja 1.2 

 

Załącznik 1.9 Moduł ZMC 

 
 

Pozycja Pin Funkcja 

XG1 1 +24V Wejścia napięcia zasilania 24V 

2 0(24V) Wejścia napięcia zasilania 0V 

XG2 1 0(24V) Napięcie 0V preferowane dla osłony przewodu 

2 C2+ Magistrala CAN – High-Signal (Magistrala CAN do GJS) 

3 C2- Magistrala CAN – Low-Signal (Magistrala CAN do GJS) 

4 C2+ patrz wyżej 

5 C2- patrz wyżej 

XG3 1 0(24V) Napięcie 0V preferowane dla osłony przewodu 

2 C5+ Magistrala CAN – High-Signal (Magistrala CAN do szybu) 

3 C5- Magistrala CAN – Low-Signal (Magistrala CAN do szybu) 

XH1 Wtyczka programowania do pobrania oprogramowania 

JP1 Zworka rezystora końcowego magistrali CAN (do szybu) 

→  Ustaw zworkę, jeśli ZMC znajduje się na jednym z końców magistrali CAN (magistrala 

szybu). 

JP2 Zworka rezystora końcowego magistrali CAN (do GJS) 

→  Ustaw zworkę, jeśli ZMC znajduje się na jednym z końców magistrali CAN (magistrala CAN 

do GJS). 

SW1 Przełącznik DIP do ustawiania numeru CBK 

DIP4 DIP3 DIP2 DIP1  

Wył Wył Wył Wył ZMC1 (wiersz 1) 

Wył Wył Wył Wl ZMC2 (wiersz 2) 

Wył Wył Wl Wył ZMC3 (wiersz 3) 

Wył Wył Wl Wl ZMC4 (wiersz 4) 

Wył Wl Wył Wył ZMC5 (wiersz 5) 

Wył Wl Wył Wl ZMC6 (wiersz 6) 

Wył Wl Wl Wył ZMC7 (wiersz 7) 

Wył Wl Wl Wl ZMC8 (wiersz 8) 

Wl X X X ZMC jako wzmacniacz (np. magistrali sterującej) 

LED1 Dioda LED „Oprogramowanie działa” 

XG1 
Pin1  

Pin1  Pin1  

XG3 

XH1 
Pin1  

JP2 

JP1 

LED5 
 

LED4 
 

LED1 

 

LED3 
 

LED2 
 
 

SW1 

DIP1  

XG2 
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LED2 Wysyłanie do magistrali CAN (do GJS) aktywne 

LED3 Odbieranie od magistrali CAN (do GJS) aktywne 

LED4 Wysyłanie do magistrali CAN (do szybu) aktywne 

LED5 Odbieranie od magistrali CAN (do szybu) aktywne 

 

Dane techniczne: 

Temperatura środowiska zastosowania:  0 C do +60 C 
 

Zasilanie:  24V DC 

 

Zużycie prądu:   

 

Wymiary: Długość: 80mm 

 Szerokość: 70mm 

 Wysokość: ok. 35mm (bez wtyczki) 

  

Charakterystyka i cechy: 
 

- Fizyczny podział i wzmocnienie poziomu magistrali CAN 

- Zwiększenie liczby węzłów magistrali szybu do 512 

- Moduł w obudowie szyny montażowej 

- Mikrokontroler dsPIC33 z wewnętrzną pamięcią flash (64 KB) i pamięcią RAM (16 KB) 

- 2 zintegrowane kontrolery CAN 

- 2 interfejsy CAN z szybkim sterownikiem do ISO11898 z izolacją galwaniczną 

- Interfejs ICSP do programowania w obwodzie (pobieranie oprogramowania) 

 

Opis przy zamówieniu: 
 

- ZMC wersja 1.0 

 

Załącznik 1.10 Moduł SRU 

           
 

              Widok z góry          Widok z boku 
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     Włącznik 

 

 
Zacisk Funkcja 

S1 Kontakt obwodu bezpieczeństwa do mostkowania styków drzwi 

S2 

A Obwód bezpieczeństwa kanał A 

B Obwód bezpieczeństwa kanał B 

24V Wejścia napięcia zasilania 24V 

0V Wejścia napięcia zasilania 0V 

FB Wyjście sygnału mostkowania aktywne 

 

Dane techniczne: 
 

Wymiary (DxSxW) mm:   100 x 22 x 114 

  

Klasa ochrony obudowy:   IP50, Zaciski przyłączeniowe: IP 20  

 

Temperatura stosowania:   -25 C do + 65 * C  

 

Mocowanie:    Na szynie montażowej zg. z EN 50022 i EN 50035  
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Przekrój złącza:   maks. 4 mm²  

 

Prąd zasilający:   24 V DC + 10% / - 15% (połączenie 24V i połączenie 0V)  

 

Wyjście sygnału głównego:   maks. 230V AC / 4 A (połączenie S1 i S2)  

 

Wyjście sygnału:   24 V DC niskoaktywne, maks. 1 A (terminal FB)  

 

Wartości nominalne:    Zg. Z EN81-1, Dodatek F1.2: 230V AC, 2A  

 

EMV:     Zgodnie z produktami z grupy EN 12015 i EN 12016 

 

Charakterystyka i cechy: 
 

- Moduł bezpieczeństwa do mostkowania kontaktów drzwiowych w strefie drzwi (dojazd z otwartymi 

drzwiami, korekta) 

- Wersja z dwoma kanałami 

- Dostosowania z płytą główną MCU systemu sterowania dźwigu MLC-8000. 

- Posiada badanie wzorca 

- Więcej szczegółów patrz certyfikat badania wzorca ESD 058-2008-CHI 

 

Opis przy zamówieniu: 
 

- SRU wersja 1.0 

 

Załącznik 1.11 Moduł LCD-047 

 
    Z tyłu 

XL1 

XL2 

XL3 

XL4 

XL6 

XLJ1 
XLJ2 

K1 

K2 

K3 

LED  

PIN1  

PIN1  

PIN1  
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Przykłady wykonania 

 
Pozycja Pin Funkcja 

XL1 1 +24V Wejścia napięcia zasilania 24V 

2 0(24V) Wejścia napięcia zasilania 0V 

3 CAN+ Magistrala CAN – High-Signal 

4 CAN- Magistrala CAN – Low-Signal 

XL2 1 0(24V) Napięcie 0V, preferowane do wejść/wyjść LCD-047 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

8 sprzężonych wejść / wyjść E1-E8 lub A1-A8 

Przełączanie 0V 

 

10 +24V Napięcie 24V, preferowane do wejść/wyjść LCD-047 



INTEC    
 

    28 czerwca 2022 12:09:47 System sterowania dźwigu MLC 8000 

 Instrukcja obsługi V2.0 

235/244 

 

XL3 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

8 sprzężonych wejść / wyjść E1-E8 lub A1-A8 

Przełączanie 0V 

 (Wtyczka jest przełączana równolegle do XL2 - to samo we / wy) 

9 0(24V) Napięcie 0V, preferowane do wejść/wyjść LCD-047 

10 +24V Napięcie 24V, preferowane do wejść/wyjść LCD-047 

XL4 Wtyczka programowania do pobrania oprogramowania 

XL6 Miejsce na karty SD 

XLJ1 

 

Zworka rezystora końcowego magistrali CAN 

→  Ustaw zworkę, jeśli LCD-047 znajduje się na jednym z końców magistrali CAN. 

XLJ2 Zworka do ustawiania numeru węzła: 

Zworka do brzegu płyty: Tryb standardowy 

Zworka do środka płyty: Tryb inicjalizujący (ustawianie numeru węzła) 

K1 Przycisk aktywujący menu wyboru projektu: W tym meny można wybrać jeden z maks. 4 projektów 

zapisanych w LCD-047.  

Wyboru dokonuje się za pomocą klawiszy K2 (kursor w górę) i K3 (kursor w dół); przejęcie i 

powrót do normalnej pracy ponownie następuje po naciśnięciu przycisku K1 

K2 Przycisk aktywujący menu wyboru koloru: W tym menu można wybrać kolory wyświetlania strzałek 

kierunkowych, stanu piętra oraz daty i godziny (niebieski, żółty, czarny, biały, szary, czerwony lub 

zielony). Ponadto można ustawić, czy strzałki mają się przewijać podczas jazdy dźwigu. 

Wybór pozycji menu odbywa się za pomocą przycisku K3 (kursor w dół), zmiana ustawienia 

odbywa się za pomocą przycisku K1. Przyjęcie ustawień następuje ponownie za pomocą klawisza 

K2. 

K3 Przycisk nawigacji po menu (kursor na dół, patrz wyżej) 

LED Dioda LED „Oprogramowanie działa” 

 

Charakterystyka i cechy: 
 

- Wyświetlacz kabinowy - wyświetlacz graficzny LCD z 480 * 272 pikselami, 24-bitowa głębia kolorów 

- 4 różna konfiguracje (obrazy wyświetlania) do wyboru (zapisane na LCD) 

- Do wyboru montaż pionowy lub poziomy 

- Tworzenie konfiguracji i wyświetlanie obrazów za pomocą oprogramowania komputerowego 

„LCDDesign” 

- Wyświetla: 

 Stan pięter (dwucyfrowo) 

 Obrazy pięter (dowolna wielkośćć) 

 Strzałki kierunkowe 

 Funkcje specjalne 

 Przeciążenie 

 Data i godzina 

- Pobieranie konfiguracji na LCD-047 za pomocą karty SD 

- Zintegrowany sygnał dźwiękowy przeciążenia 

- Wydajny mikrokontroler ARM7 

- 128 MB pamięci NAND Flash do zapisywania grafik 

- Zintegrowany kontroler CAN 

- Interfejs CAN z szybkim sterownikiem do ISO11898 z izolacją galwaniczną 
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- Interfejs JTAG do aktualizacji oprogramowania 

- Tryb oszczędzania energii (standby - wyłączone podświetlenie - patrz parametr sterowania „Tryb 

oszczędzania energii”) 

- 8 wejść i 8 wyjść sprzężonych ze sobą na płytce drukowanej (przełączanie lowside) 

- Chociaż wejścia i wyjścia są sprzężone na płycie, mogą być stosowane do różnych funkcji, ponieważ 

sterownik wyłącza ustawione wyjście po 9 ms przez ok. 3 ms (pulst), aby podczas okresu wyłączenia 

odczytać stan wejścia. 

Przykład: Wejście sparametryzowano jako wezwanie wewnętrzne, wyjście jako wyświetlacz stanu 

 

Dane techniczne: 
 

Temperatura środowiska zastosowania:  0 C do +60 C 

 

Maks. zużycie energii przy 24V (bieg jałowy): ścia i wyjścia 

nieaktywne) 
 

Zużycie energii w trybie standby (wyłączony ekran): ok. 65mA @ 25°C 

 

Maks. prąd wejściowy D1-8: 10mA @ 25 C / wejście 

 

Maks. prąd wyjściowy D1-8: ście 

 

Wymiary: Szerokość: 160mm 

 Wysokość:  80mm 

 Głębokość:  ok. 35mm (z wtyczkami) 

 

Ekran LCD: Wielkość: 4,7 cala 

 Szerokość: 114mm 

 Wysokość:  72mm 

 

Rozdzielczość LCD 480 * 272 pikseli, 24Bit głębia kolorów RGB 

 Wielkość pikseli 0,216*0,216mm 

 

Podświetlenie tła 10 * LED 

 

Opis przy zamówieniu: 
 

- LCD-047 wersja 1.2 
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Załącznik 1.12 Moduł LCD-057 

 

XL8 

XL4 

SD1 

XL9 

XL6 

XL7 XL5 XL1 XL2 XL3 

XLJ4 
XLJ2 

XLJ1 

XLJ3 

K3 

K2 

K1 

PIN1  

PIN1  

PIN1  

PIN1  

PIN1  PIN1  PIN1  
PIN1  

PIN1  

LED  
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Pozycja Pin Funkcja 

XL1 1 +24V Wejścia napięcia zasilania 24V 

2 0(24V) Wejścia napięcia zasilania 0V 

3 CAN+ Magistrala CAN – High-Signal 

4 CAN- Magistrala CAN – Low-Signal 

XL2 1 0(24V) Napięcie 0V, preferowane do wejść/wyjść LCD-057 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

8 sprzężonych wejść / wyjść E1-E8 lub A1-A8 

Przełączanie 0V 

 

10 +24V Napięcie 24V, preferowane do wejść/wyjść LCD-057 
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XL3 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

8 sprzężonych wejść / wyjść E1-E8 lub A1-A8 

Przełączanie 0V 

 (Wtyczka jest przełączana równolegle do XL2 - to samo we / wy) 

9 0(24V) Napięcie 0V, preferowane do wejść/wyjść LCD-057 

10 +24V Napięcie 24V, preferowane do wejść/wyjść LCD-057 

XL4 1 KT1C Przekaźnik wezwania awaryjnego bezpotencjałowy przełącznik wspólne 

przyłącze 

 2 KT1O Przekaźnik wezwania awaryjnego bezpotencjałowy włącznik 

 3 KT1S Przekaźnik wezwania awaryjnego bezpotencjałowy wyłącznik 

XL5 1 +24A Wtyczka terminala ręcznego (24 V z podtrzymaniem akumulatorowym) 

2 0(24V) Wtyczka terminala ręcznego (0V) 

3 CH+ Wtyczka terminala ręcznego (magistrala sterująca High-Signal) 

4 CH- Wtyczka terminala ręcznego (magistrala sterująca Low-Signal) 

XL6 Kabel płaski do podłączenia JRP wersja 1.2 (patrz opis JRP 1.2, złącze XF20) 

1 NR Wezwanie alarmowe 

2 EAF9 8 sprzężonych wejść/wyjść JRP (E9-E16 lub A9-A16 

przełączanie 0V) 

Przyłącze 2 (EAF9) jest połączone z sygnałem dźwiękowym na LCD-057 
3 EAF10 

4 EAF11 

5 EAF12 

6 EAF13 

7 EAF14 

8 EAF15 

9 EAF16 

10 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym 

11 +24V Napięcie +24V 

12 GND Napięcie 0V 

13 +24V Napięcie +24V 

14 NL Oświetlenie awaryjne kasety dyspozycji (wyjście A7) 

15 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym 

16 M Panel komunikacyjny mikrofon 

17 L Panel komunikacyjny głośnik 

18 CH+ Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – High-Signal 

19 CH- Magistrala sterująca (magistrala CAN 1) – Low-Signal 

20 GND Napięcie 0V 

XL7 Kabel płaski do JRP w wersji 1.1 (złącze XF4) lub do podłączenia przycisków kabinowych z 14-

stykowym złączem (firma KLST) 

1 NR Wezwanie alarmowe kaseta dyspozycji 

2 EAF10 7 sprzężonych wejść / wyjść E10-E16 lub A10-A16 

Przełączanie 0V 3 EAF11 

4 EAF12 

5 EAF13 

6 EAF14 

7 EAF15 

8 EAF16 
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9 GND Napięcie 0V 

10 +24V Napięcie +24V 

11 NL Oświetlenie awaryjne kasety dyspozycji (wyjście A7) 

12 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym 

13 M Panel komunikacyjny mikrofon 

14 L Panel komunikacyjny głośnik 

XL8 1 GND Napięcie 0V 

2 WAIT Sygnał z urządzenia alarmowego do wyświetlania „Proszę czekać” 

3 SPEAK Sygnał z urządzenia alarmowego do wyświetlania „Proszę mówić” 

4 GND Napięcie 0V 

5 +24V Napięcie +24V 

6 +24A Napięcie +24V z podtrzymaniem akumulatorowym 

7 NR Wezwanie alarmowe kaseta dyspozycji 

8 NL Oświetlenie awaryjne kasety dyspozycji (wyjście A7) 

9 M Panel komunikacyjny mikrofon 

10 L Panel komunikacyjny głośnik 

XL9 Wtyczka programowania do pobrania oprogramowania 

SD1 Miejsce na karty SD 

XLJ1 

 

Zworka rezystora końcowego magistrali CAN 

→  Ustaw zworkę, jeśli LCD-057 znajduje się na jednym z końców magistrali CAN. 

XLJ2 Zworka do ustawiania numeru węzła: 

Zworka do ustawiania złącza XL9: Tryb standardowy 

Zworka do ustawiania złącza XL4: Tryb inicjalizujący (ustawianie numeru węzła) 

XLJ3 Zworka ustawiona: LCD-057 pracuje na podtrzymaniu akumulatorowym 

XLJ4 Zworka do brzegu płyty: Sygnał dźwiękowy na LCD-057 jest sterowany bezpośrednio przez 

LCD-057 (ustawienie funkcji poprzez „Parametr” - „Parametry specjalne” - „Wskaźnik stanu” - 

„Sygnał dźwiękowy”) 

Zworka do ustawiania złącza XL4: Sygnał dźwiękowy jest sterowany przez wyjście AF9 JRP 

(możliwe tylko wtedy, gdy LCD-057 jest podłączony do JRP za pomocą 20-pinowego kabla 

płaskiego przez złącze XL6)  

K1 Przycisk aktywujący menu wyboru projektu: W tym meny można wybrać jeden z maks. 4 

projektów zapisanych w LCD-057.  

Wyboru dokonuje się za pomocą klawiszy K2 (kursor w górę) i K3 (kursor w dół); przejęcie i 

powrót do normalnej pracy ponownie następuje po naciśnięciu przycisku K1 

K2 Przycisk aktywujący menu wyboru koloru: W tym menu można wybrać kolory wyświetlania 

strzałek kierunkowych, stanu piętra oraz daty i godziny (niebieski, żółty, czarny, biały, szary, 

czerwony lub zielony). Ponadto można ustawić, czy strzałki mają się przewijać podczas jazdy 

dźwigu. 

Wybór pozycji menu odbywa się za pomocą przycisku K3 (kursor w dół), zmiana ustawienia 

odbywa się za pomocą przycisku K1. Przyjęcie ustawień następuje ponownie za pomocą klawisza 

K2. 

K3 Przycisk nawigacji po menu (kursor na dół, patrz wyżej) 

LED Dioda LED „Oprogramowanie działa” 

 

Charakterystyka i cechy: 
 

- Wyświetlacz kabinowy - wyświetlacz graficzny LCD z 640 * 480 pikselami, 24-bitowa głębia kolorów 

- jednocześnie zastępuje płytkę oświetlenia awaryjnego TVE różnymi złączami 

- Zintegrowana funkcja oświetlenia awaryjnego (obraz awaryjny można skonfigurować osobno) 
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- Zintegrowany przekaźnik wezwań alarmowych (1 bezpotencjałowy styk przełączający) 

- 2 wejścia (przełączanie lowside) do przyłączania urządzenia do wezwań alarmowych, które wyświetla 

informacje „Proszę czekać” i „Proszę mówić” (teksty lub obrazy można dowolnie konfigurować) 

- Zintegrowana wtyczka terminala ręcznego 

- 4 różna konfiguracje (obrazy wyświetlania) do wyboru (zapisane na LCD) 

- Do wyboru montaż pionowy lub poziomy 

- Tworzenie konfiguracji i wyświetlanie obrazów za pomocą oprogramowania komputerowego 

„LCDDesign” 

- Wyświetla: 

 Stan pięter (dwucyfrowo) 

 Obrazy pięter (dowolna wielkośćć) 

 Strzałki kierunkowe 

 Funkcje specjalne 

 Przeciążenie 

 Data i godzina 

- Pobieranie konfiguracji na LCD-057 za pomocą karty SD 

- Zintegrowany sygnał dźwiękowy przeciążenia 

- Wydajny mikrokontroler ARM7 

- 128 MB pamięci NAND Flash do zapisywania grafik 

- Zintegrowany kontroler CAN 

- Interfejs CAN z szybkim sterownikiem do ISO11898 z izolacją galwaniczną 

- Interfejs JTAG do aktualizacji oprogramowania 

- Tryb oszczędzania energii (standby - wyłączone podświetlenie - patrz parametr sterowania „Tryb 

oszczędzania energii”) 

- 8 wejść i 8 wyjść sprzężonych ze sobą na płytce drukowanej (przełączanie lowside) 

- Chociaż wejścia i wyjścia są sprzężone na płycie, mogą być stosowane do różnych funkcji, ponieważ 

sterownik wyłącza ustawione wyjście po 9 ms przez ok. 3 ms (pulst), aby podczas okresu wyłączenia 

odczytać stan wejścia. 

Przykład: Wejście sparametryzowano jako wezwanie wewnętrzne, wyjście jako wyświetlacz stanu 

 

Dane techniczne: 
 

Temperatura środowiska zastosowania:  0 C do +60 C 

 

Maks. zużycie energii przy 24V (bieg jałowy): ścia i wyjścia 

nieaktywne) 
 

Zużycie energii w trybie standby (wyłączony ekran): ok. 120mA @ 25°C 

 

Maks. prąd wejściowy D1-8: 10mA @ 25 C / wejście 

 

Maks. prąd wyjściowy D1-8: 500mA @ 25 C / wejście 

 

Wymiary: Szerokość: 150mm 

 Wysokość:  130mm 

 Głębokość:  ok. 35mm (z wtyczkami) 

 

Ekran LCD: Wielkość: 5,6 cala 

 Szerokość: 112mm 

 Wysokość:  84mm 
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Rozdzielczość LCD 640 * 480 pikseli, 24Bit głębia kolorów RGB 

 Wielkość pikseli 0,0588*0,1764mm 

 

Podświetlenie tła LED 

 

Opis przy zamówieniu: 
 

- LCD-057 wersja 1.2 

 

Załącznik 1.13 Terminal ręczny 

 
 

Pin Nazwa Funkcja 

1 +24V Zasilanie +24V 

2 0(24V) Zasilanie 0V 

3 C+ CAN Bus – High-Signal 

4 C- CAN Bus – Low-Signal 

 

Charakterystyka i cechy: 

 
- Narzędzie do obsługi i serwisu systemu sterowania dźwigiem 

- Może być podłączony w dowolnym miejscu na magistrali sterującej, jak również na 

magistrali szybu 

- pełna obsługa GJS, a tym samym możliwość sterowania z dowolnego miejsca 

- Wtyczki terminala ręcznego znajdują się na GJS, JRP i na płycie oświetlenia 

awaryjnego 

- Możliwość wkładania i wyciągania terminala ręcznego podczas działania dźwigu 

- Ekran LCD 16*4 znaków z podświetleniem 

 

Dane techniczne: 
 

Temperatura środowiska zastosowania:  0 C do +60 C 

 

Maks. zużycie energii przy 24V:  

 

Wymiary: Szerokość: 90mm 

 Wysokość: 

 200mm 

 Głębokość:  35mm 

 

Długość przewodów: 2m 

 

 

Do podłączenia terminala ręcznego do JRP wersja sprzętowa 1.1 potrzebny jest przewód 

adapterowy z wtyczką Mini-DIN. 
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Opis przy zamówieniu: 
 

- Terminal ręczny wersja 1.1 

 


