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Inledning
Denna felsökningsinstruktion beskriver hur information om fel,
funktion och händelser kan visas utan användning av PC. Dessutom
beskrivs ingående elektriska och hydrauliska komponenter.

5 Nödstopp korgtak

7. Schakt information.
Absolutgivare, induktiva dörrzonsgivare,
dörrzonsbleck, slutgränsbrytare
5 Korgtakslåda (korgnod)
med inspektionshandtag

6 Stannplansnod
(1st/dörrr)

7 Schaktstam .
m. CAN-bus och
säkerhetskrets

7 Hängkabel
4 Elskåp
(med styrnod)

7 Gropstyrlåda .
m. nödstopp,
nödsignal och
vägguttag

10 Hydraulaggregat
Ventil, pump, motor
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7 Nödsignalknapp

7 Ev. Nödstopp schaktgrop

7 Inspektionskörhandtag

Bild 1 Systemöversikt, HydroElite
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Manöverpanel
Mitt på styrnoden finns en manöverpanel med tillhörande display.
Display

Plan

Floor

Menyberoende
knappar
Funktion visas i
Display

Position från plan
Högst
Ett tryck översta plan
Position
Två tryck nästa plan
H
uppåt
L

bar

m/s

DOOR ZONE

Dörrzon

Tryck Hastighet

				Bild 2: Manöverpanel

2.1

Blockera yttre anrop
och dörröppning

Visning i display
Stillastående
Datum

Vid färd
Position
Plan (m)

Tid

2016-03-17
Välkommen

14:19:58
meny
Gå in i
meny

Dörr 1
Dörr 2
öppen
stängd

2

0.001

2016-03-17
Välkommen

14:14:43
meny

23.6 0.00

2

-0.256

till 2
26.0 0.55

> öppnar
< stänger

B1-Nödstopp styrenhet
Säkerhetskrets
P202:7

Meny
Aktuellt
fel

:1/1
meny

Antal
Aktuella
fel

2

0.001

23.6 0.00

Hiss på
väg till plan

Tryck Hastighet
(bar) (m/s)

Slagdörr öppen _ ̸ _ stängd ___

<
>

Aktuellt fel
Felkod Felbeskrivning

Meny
nummer

Huvudmeny

Undermenyer

6
Extra
64
Automatisk återgång
641
återgång till plan
tillb
föreg
nästa
välj
En
menynivå
uppåt
(ex. fr.641
till 64)

Bild 2.1: Displaylägen

Position
(m)

Plan

Tryck Hastighet
(bar) (m/s)

Felvisning
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Lägst
Ett tryck nedersta plan
Två tryck nästa plan
nedåt

Föregående
alternativ i
samma
menynivå
(ex. fr. 642 till
641)

1

-0.001

20.8 0.00

Nästa
Välj aktuell
alternativ i meny eller
samma
alternativ
menynivå
(ex.fr. 641
till 642)
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Felkoder och informationskoder
I displayen visas aktuellt fel–/informationskod eller det fel som avbröt
den senaste resan eller startförsöket.
Systemet innehåller även en fellogg och en informationslogg
(Meny 12 Logg) som vardera innehåller upp till 30 fel– och/eller
informationskoder i omvänd kronologisk ordning, dvs det senast felet
visas först.
I loggen visas även när varje fel inträffade (datum och tid) och vid vilket
plan och position som hisskorgen befann sig.
I Felloggen (Meny 121) hamnar:
1. Blockerande fel (fel som kräver en manuell återställning).
2. Alla fel som kommer att hindra hissen från att starta

I Informationsloggen (Meny 122) hamnar:

1. Händelser som är onormala men inte hindrar hissen från att starta.
(t.ex. Dörrgränsläge, Brandlarm)

Fel–/informationskoderna raderas inte vid strömavbrott.

De möjliga fel–/informationskoderna är listade i följande tabell
tillsammans med en kort beskrivning, förslag på möjlig orsak samt
föreslagna åtgärder.
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Symbolen visar att felet kräver en manuell återställning. Den hävs
genom att trycka på RESET-knappen på panelen.
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FEL

Beskrivning
Ingen uppåtstart pga av överhettade

A1

motorlindningar

FEL

Ingen uppåtstart pga att en eller flera

A2

av 1:a mjukstartarens (A100) tyristorer

FEL

Möjliga orsaker
Motorn är överhettad
Termistor, inkopplad på P213:5-6
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Föreslagna åtgärder
Vänta tills motorn har svalnat
Kontrollera motorn, kan bero på fasfel
Leta efter ledningsavbrott/funktionsfel på
termistor.

Kontaktor K01 aktiv, sammansvetsade kontakter

Kontrollera kontaktorn

redan är aktiva

En kortslutning i minst en av tyristorerna
Ett fel i mjukstartarens elektronik, P212:3
Mycket störningar på inkommande faser

Kontrollera tyristorerna
Kontrollera/byt ut mjukstartarkortet
Kontrollera matning

Ingen uppåt start pga överhettad olja

Oljetemperaturen överstiger 70°C

Låt oljan svalna
Meny 5311
Leta efter ledningsavbrott/funktionsfel på

A3

Temperaturgivare, inkopplad på P213:3-4

temperaturgivaren
FEL
A4

FEL
A5

Ingen nedåtstart, eller uppåtstart som
avbrutits efter 3s; pga. att systemtrycket ligger under min.gränsen

Hiss på klack eller i fång.

Handpumpa loss hissen.

Slangbrott

Kontrollera slangen.

Tryckgivare P213:2

Kontrollera tryckgivare, meny 5231,

Ingen uppåtstart pga av fasfel
Indikerat av 1:a mjukstartare (A100)

Den inkommande fasföljden är felaktig
Minst en fas saknas

byt styrnodskort.
Växla två faser
Kontrollera säkringarna eller leta efter
avbrott

eller fasfelsrelä

FEL
A6
FEL
A7

FEL

Ingen uppåtstart pga att ramtopp redan
är aktiv, mjukstartare 1 (A100) eller

Ett fel i 1:a mjukstartarens (A100) elektronik
eller fasfelsrelä, P212:4
Ett fel i elektroniken på mjukstartarkort 1 (A100)
eller omriktare 1, P212:5

frekvensomriktare 1
Ingen uppåtstart pga ramptoppsignalen Motorstorlek är felvald på mjukstartarkort 1 (A100)
kom för sent under den förra starten
från mjukstartare 1 (A100) eller
frekvensomriktare 1

Överhettad motor, avbröt uppresa

Välj rätt motorstorlek (se 4.4)
Kabel eller styrkort

Ett fel i mjukstartare 1 (A100) elektronik
eller omriktare 1, P212:5
Motorn blev överhettad

Byt ut mjukstartarkortet / omriktare
Vänta tills motorn svalnat
Kontrollera motorn, kan bero på fasfel

FEL

Ingen uppåtstart pga att en eller flera

A22

av 2:a mjukstartarens (A102) tyristorer
redan är aktiva
Stoppat uppresa pga överhettad olja

A30

FEL

Ingen uppåtstart pga av fasfel

A52

Indikerat av 2:a mjukstartare (A102)
eller fasfelsrelä
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Byt ut mjukstartarkortet / omriktare

Ingen signal till styrnod

A10

FEL

Byt ut mjukstartarkortet / fasfelsrelä

Termistor, inkopplad på P213:5-6

Leta efter ledningsavbrott/funktionsfel på
termistor

Kontaktor K02 aktiv, sammansvetsade kontakter

Kontrollera kontaktorn

En kortslutning i minst en av tyristorerna

Kontrollera tyristorerna

Ett fel i mjukstartarens elektronik, P222:3

Kontrollera/byt ut mjukstartarkortet

Mycket störningar på inkommande faser
Oljetemperaturen överstiger 70°C

Kontrollera matning
Låt oljan svalna
Meny 5311

Temperaturgivare, inkopplad på P213:3-4

Leta efter ledningsavbrott/funktionsfel på

Fasföljden till mjukstartarkortet är felaktig
Minst en fas saknas

temperaturgivaren
Växla två faser
Kontrollera säkringarna eller leta efter
avbrott
Byt ut mjukstartarkortet / fasfelsrelä

Ett fel i 2:a mjukstartarens (A102) elektronik
eller fasfelsrelä, P222:4
Ett fel i elektroniken på mjukstartarkort 2 (A102)
eller omriktare 2, P222:5

FEL

Ingen uppåtstart pga att ramtopp redan

A62

är aktiv, mjukstartare 2 (A102) eller

FEL

frekvensomriktare 2
Ingen uppåtstart pga ramptoppsignalen Motorstorlek är felvald på mjukstartarkort 2 (A102)

Välj rätt motorstorlek (se 4.4)

A72

kom för sent under den förra starten
från mjukstartare 2 (A102) eller
frekvensomriktare 2

Kabel eller styrkort
Byt ut mjukstartarkortet / omriktare

FEL

Ingen start pga. oljetemperaturgivare
inte inkopplad

A301
FEL
A401

Blockering efter uppåtstart som
avbrutits efter 3s; pga. att systemtrycket ligger under min.gränsen

Ingen signal till styrnod
Ett fel i mjukstartare 2 (A102) elektronik
eller omriktare 2, P222:5
Temperaturgivare, inkopplad på P213:3-4

Byt ut mjukstartarkortet / omriktare

Leta efter ledningsavbrott/funktionsfel på
temperaturgivaren

Slangbrott

Kontrollera slangen.

Tryckgivare P213:2

Kontrollera tryckgivare, meny 5231,
byt styrnodskort.
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Kod
FEL
B1

Beskrivning
Nödstopp elskåp

Möjliga orsaker
Nödstopp på elskåpet säkerhetskretsen bruten vid

Föreslagna åtgärder
Återställ nödstoppsknappen

FEL
B2

Nödstopp schaktgrop

P202:7
Nödstopp i schaktgrop intryckt, säkerhetskretsen

Återställ nödstoppsknappen

FEL
B3

Högt systemtryck

bruten vid X02:308, P202:5
Överlast i hisskorg

Lasta ur överlast

Överlast felaktigt inställd i meny 521

Ställ in rätt värde

Avbrott/funktionsfel på tryckgivare eller

Leta efter avbrott/funktionsfel i tryckgivare/

ledning,inkopplad P213:2
Fel på relä K205 i styrnoden

ledning
Byt styrnod

Färdrelä K609 har ej fallit dvs säkerhetskretsen är
hel fram till relä K204, K206 (P208:4)

Kontrollera relä K609 / byt korgnod

Felkoppling som överkopplar relä K609

Kontrollera inkoppling

Fel på relä K204, K206 i styrnoden

Byt styrnod

Säkring F01 (eller F08, 110V trafo) utlöst,
Säkerhetskretsen bruten vid P201:1

Återställ säkring/ar

Jordfel i säkerhetskretsen.
Kortslutning i säkerhetskretsen

Leta och åtgärda jordfel.
Åtgärda kortslutningen

FEL
B4
FEL
B6

FEL
B7

Ingen start upp pga att relä K205 är
aktivt innan start
Ingen start pga att relä K204, K206 är
aktiva innan start

Säkring F01 / jordfelsbrytare RCD01
utlöst .
Ingen matning till säkerhetskretsen

För hög belastning på säkerhetskretsen pga matning Minska förbrukningen till under
till låsbana/nedfartspärr
säkringsvärdet (F01)
FEL

Slaklinekontakt grop

Slaklinekontakt i grop påverkad, säkerhetskretsen
bruten vid X02:318, P202:2

Återställ kontakt

B8
FEL

Nödstopp elskåp, avbröt resa

Säkerhetskretsen bruten vid P202:7

Återställ nödstoppknappen

B10
FEL

Säkerhetsbom eller dörr i schaktgrop

Säkerhetskretsen bruten vid X02:312, P202:4

Kontrollera utrustning i schaktgrop

B11
FEL

Hastighetsregulator, sträckvikt

Säkerhetskretsen bruten vid X02:316, P202:3

Överhastighet, slack i HR-lina

Ingen start pga att relä K204, K206 är
aktiva innan start

Felkoppling, 27VDC spänning på P210:1

Kontrollera inkoppling

Nödstopp schaktgrop, avbröt resa

Säkerhetskretsen bruten vid X02:308, P202:5

Återställ nödstoppknappen

B40

Ingen start pga att något av relän
K27, K28 är aktivt innan start
(mikro-efterreglering)

Övervakning NC-kontakter på K27, K28.
Fel på relä K27 eller K28.

Byt relä.

FEL
B61

Relä K214,K216 felaktigt aktiva innan
start

B12
FEL
B13
FEL
B20
FEL

FEL
B70

Säkring F01 / jordfelsbrytare RCD01
utlöst, avbröt resa

Fel på styrning eller avkänning av K27, K28.
Färdrelä K609 har inte fallit dvs säkerhetskretsen är
hel till relä K214,K216 (P208:1)
Felkoppling som överbyglar relä K609

Byt styrnod.
Kontrollera relä K609 / byt korgnod

Fel på relä K214,K216 i styrnoden

Byt styrnod

Säkring F01 (eller F08 vid transformator för
säkerhetskrets). Säkerhetskretsen bruten vid
P201:1.
Kortslutning i säkerhetskretsen.
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För hög belastning på säkerhetskretsen pga.

FEL
B80
FEL
B90
FEL
B110
FEL
B120

matning till sjunkskydd-spolar eller annat.
Slaklinekontakt schaktgrop, avbröt resa Säkerhetskretsen bruten vid X02:318, P202:2

Kontrollera inkoppling
Återställ säkring

Åtgärda kortslutningen
Minska belastningen till under
säkringsvärdet.
Kontrollera linor, återställ kontakten.

Kontakt på slangbrottsventil, avbröt
resa

Säkerhetskretsen bruten vid X02:318, P202:2

Kontrollera inställd hastighet på
slangbrottsventil, återställ och kontrollera
kontakten. Kör slangbrottsventiltestet i
meny 461.
Kontrollera utrustning i schaktgrop

Säkerhetsbom eller dörr i schaktgrop,
avbröt resa

Säkerhetskretsen bruten vid X02:312, P202:4

Hastighetsregulator, sträckvikt, avbröt
resa

Överhastighet, slack i HR-lina

Kontrollera hastighetsvärde på
hastighetsregulatorn

Säkerhetskretsen bruten vid X02:316, P202:3

Kontrollera lina och återställ
sträckviktskontakten
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FEL
C1

FEL
C2

FEL
C3

FEL
C4
FEL
C5

FEL
C6

FEL

Beskrivning
Ingen start pga att relä K204, K206 är
inaktiva

Ingen uppåtstart pga att kontaktor K01
är aktiv innan start

Ingen uppåtstart pga att kontaktor K01
är inaktiv vid startförsök

FEL
C12
FEL
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Möjliga orsaker
Systemets noder/avkänningar rapporterar inget
avbrott i säkerhetskretsen

Föreslagna åtgärder
Kontrollera säkerhetskretsen vid P208:4

Fel på relä K204, 206 i styrnoden, inaktiva trots hel
säkerhetskrets vid P608:6
Fel på färdrelä K609, P208:5

Byt styrnod

K01:31-32 sluter ej innan start

Kontrollera hjälpkontakten K01:31-32

Kontaktor K01 aktiv, sammsvetsade kontakter

Ersätt kontaktorn

En kontakt i relä K205 är sammansvetsad/
En kortslutning i transistorn som styr relä K205
K01:31-32 bryter ej när kontaktor är aktiv
Hjälprelä K011 felaktigt
Kontaktor felaktig

Byt styrnod

Matning saknas till K01:A1 (P205:1, P205:2)

Kontrollera matningen genom säkring F02,
relä K205, K206 / K204, byt styrnod

Byt korgnod

Kontrollera hjälpkontakten K01:31-32
Kontrollera / byt K011
Ersätt kontaktorn

Transistorn som styr relä K205 är trasig
Mjukstartarkortfel
Ingen startsignal från styrnod P212:3
Servo 1
Ingen 24V på P214:4 genom servospole
Ingen uppåtstart pga servospänningsfel Servokontakt lossad
eller servoströmsfel

Byt styrnod
Ersätt mjukstartarkort
Kontrollera / byt styrnod

Tappat servoström i uppresa

Ingen spänning mellan P214:4-5

Leta efter avbrottet

Ett fel på slutstegstransistorn som styr ut ström
till servot
Ett fel i servoventilen
Servokontakt lossad

Byt ut styrnoden

Ingen spänning mellan P214:4-5

Leta efter avbrottet

Ett fel på slutstegstransistorn som styr ut ström till
servot

Byt ut styrnoden

Ett fel i servoventilen
Systemets noder/avkänningar rapporterar inget
avbrott i säkerhetskretsen

Byt servoventil
Kontrollera säkerhetskretsen vid P208:4

Färdrelä K609 brutit säkerhetskrets till P208:5

Kontrollera säkerhetskretsen vid P208:5,
byt korgnod
Kontrollera säkerhetskretsen vid P208:4-5,
byt styrnod
Byt styrnod

Ingen uppåtstart pga mjukstartaren är
i inaktiv

Servo 1
Ingen nedåtstart pga att ingen servoström flyter genom servoventilspolen

Relä K204,K206 inaktiva, avbröt resa

C10

FEL
C11

T 101 62 SE

Ingen start pga att relä K214, K216 är
inaktiva

Relä K204,K206 felaktigt inaktiva
vid start

Kontakter på K214,K216 brutit matning till
K204,K206
Fel på relä K204,K206 i styrnoden, inaktiva trots hel
säkerhetskrets
Systemets noder/avkänningar rapporterar inget
avbrott i säkerhetskretsen

Sätt tillbaka/kontrollera kontakten

Byt servoventil
Sätt tillbaka/kontrollera kontakten

Kontrollera säkerhetskretsen vid P208:1

Fel på färdrelä K609, P208:1
Fel på relä K214, 216 i styrnoden, inaktiva trots hel
säkerhetskrets vid sista stannplansnoden

Byt korgnod
Byt styrnod

Ingen spänning på P210:1

Byt styrnod

Servo 2
Ingen 24V på P223:2 genom servospole
Ingen uppåtstart pga servospänningsfel Servokontakt lossad
eller servoströmsfel

Sätt tillbaka/kontrollera kontakten

Tappat servoström i uppresa

Ingen spänning mellan P223:1-2

Leta efter avbrottet

Ett fel på slutstegstransistorn som styr ut ström
till servot
Ett fel i servoventilen

Byt ut styrnoden

Servo 2
Ingen nedåtstart pga att ingen servoström flyter genom servoventilspolen

Servokontakt lossad

Byt servoventil
Sätt tillbaka/kontrollera kontakten

Ingen spänning mellan P223:1-2

Leta efter avbrottet

Ett fel på slutstegstransistorn som styr ut ström till
servot

Byt ut styrnoden

Ett fel i servoventilen

Byt servoventil

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
FEL

Relä K214,K216 inaktiva, avbröt resa Systemets noder/avkänningar rapporterar inget
avbrott i säkerhetskretsen

C110

Färdrelä K609 brutit säkerhetskrets till P208:1

FEL
E7

Stoppad under uppresa pga motorgångtidsfel

Fel på relä K214,K216 i styrnoden, inaktiva trots hel
säkerhetskrets
Full fart upp reducerad

T 101 62 SE

Kontrollera säkerhetskretsen vid P208:1
Kontrollera säkerhetskretsen vid P208:5,
byt korgnod
Byt styrnod
Kontrollera servoventil, pump, slangläckage
och pulsationsdämpare
Meny 614
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HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
FEL
F6

Sida 10 (52)

Möjliga orsaker
Nödstopp eller omkopplare på inspektionskörhandtag i läge inspektion
Kontakter för säkerhetskretsen på upp/ned knapp
ur funktion.
Säkerhetskretsen bruten vid P202:9
För hög temperatur i styrenhet

Föreslagna åtgärder
Återställ omkopplare eller nödstopp på
inspektionskörhandtag

Sensor på styrnodskortet, styrnod felaktig
Hissen står på klack

Kontrollera styrnoden, ersätt vid behov
Kör loss hissen

Ingen 24V på P672:8 (X08:392)

Buffertkontakt trasig/feljusterad. Kolla
kontakten och inkopplingen.

Ingen 24V på P210:3 i styrnoden
Inspektionskörhandtag i schaktgropen bröt
säkerhetskretsen vid X16:7, P202:9
Nödstoppsknappen i korg intryckt, säk.kretsen
bruten vid X06:322, P670:4

Kontrollera hängkabel. Styrnod.
Återställ körhandtag. Kontrollera
säkerhetskretsen vid X16:7, P202:9
Kontrollera orsak till nödstoppet

Nödstopp på korgtaket

Nödstoppsknappen på korgtaket intryckt,
säk.kretsen bruten vid X06:318, P670:5

Återställ nödstoppsknappen

Stopp inspektionskörhandtag korgtak

Nödstopp på inspektionskörhandtag intryckt

Återställ nödstoppsknappen

Kontakter för säkerhetskretsen på upp/ned knapp
ur funktion vid inspektionskörning, säkerhetskretsen
bruten vid P608:9/P633:7

Kontrollera kontakter

FEL
F7

Hög temperatur i maskinrum

FEL
F9

Buffertkontakt KNB på nedfartsspärr 2
öppen

FEL
F40
FEL
G1
FEL
G2
FEL
G4

Inspektionskörhandtag i schaktgropen
avbröt resa
Nödstopp i hisskorgen

Kontrollera kontakter
Vänta tills temp. i maskinrummet har
svalnat. Kontrollera styrenheten

FEL
G5
FEL
G6
FEL
G7
FEL
G8

Korgdörr 1 öppen

Korgdörr sida 1 öppen,
säkerhetskretsen bruten vid X06:334, P671:2

Kontrollera och stäng korgdörr sida 1

Korgdörr 2 öppen

Korgdörr sida 2 öppen,
säkerhetskretsen bruten vid X06:336, P671:3

Kontrollera och stäng korgdörr sida 2

Taklucka öppen

Taklucka i korg öppen,
säkerhetskretsen bruten vid X06:332, P670:1

Stäng takluckan i korg

Korgdörr 1 olåst

Korgdörr sida 1 olåst, säkerhetskretsen bruten vid
X06:338, P671:4

Kontrollera låskontakt korgdörr sida 1

FEL
G9
FEL

Korgdörr 2 olåst

Korgdörr sida 2 olåst
säkerhetskretsen bruten vid X06:340, P671:5

Kontrollera låskontakt korgdörr sida 2

Nödstopp i korg avbröt resa

Nödstoppknappen i korg intryckt, säkerhetskretsen
bruten vid X06:322, P670:4

Kontrollera nödstoppknapp och
säkerhetskretsen till X06:322

G10
FEL
G11
FEL

Nödstopp i korg avbröt resa, nödstopps Nödstoppsblockering , anropsknappar blockerade
se fel G10
blockering
Ljusridå 1 för slagdörrshiss

G12
FEL

Ljusridå 1 bruten eller felaktig,
säkerhetskretsen bruten vid X06:334, P671:2

Kontrollera ljusridå och byt ev.
Kontrollera ev. säkerhetsrelä.

Ljusridå 2 för slagdörrshiss

G13
FEL

Ljusridå 2 bruten eller felaktig,
säkerhetskretsen bruten vid X06:336, P671:3

Kontrollera ljusridå och byt ev.
Kontrollera ev. säkerhetsrelä.

Nödstopp på korgtak avbröt resa

Nödstoppknappen på korgtak intryckt,
säkerhetskretsen bruten vid X06:318, P670:5

Kontrollera nödstoppknapp och
säkerhetskretsen till X06:318

Inspektionskörhandtag korgtak avbröt
resa

Inspektionskörhandtag korgtak bröt säkerhetskretsen Återställ körhandtag. Kontrollera
vid P633:7, P608:9
säkerhetskretsen vid P633:7, P608:9

G20
FEL
G40
FEL
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Beskrivning
Säkerhetskrets bruten vid inspektionskörhandtaget i grop

T 101 62 SE

Korgdörrkontakt sida 1 avbröt resa

G50
FEL

Korgdörr sida 1 öppen, säkerhetskretsen bruten vid
X06:334, P671:2

Stäng och kontrollera korgdörr sida 1,
kontrollera säkerhetskretsen vid X06:334

Korgdörrkontakt sida 2 avbröt resa

G60
FEL

Korgdörr sida 2 öppen, säkerhetskretsen bruten vid
X06:336, P671:3

Stäng och kontrollera korgdörr sida 2,
kontrollera säkerhetskretsen vid X06:336

Taklucka avbröt resa

G70
FEL

Taklucka i korg öppnad, säkerhetskretsen bruten vid
X06:332, P670:1

Kontrollera taklucka och säkerhetskretsen
vid X06:332

Korgdörrlåskontakt sida 1 avbröt resa

G80
FEL

Korgdörrlås sida 1 öppnat, säkerhetskretsen bruten
vid X06:338, P671:4

Kontrollera korgdörrlås sida 1, kontrollera
säkerhetskretsen vid X06:338

Korgdörrlåskontakt sida 2 avbröt resa

G90
FEL

Korgdörrlås sida 2 öppnat, säkerhetskretsen bruten
vid X06:340, P671:5

Kontrollera korgdörrlås sida 2, kontrollera
säkerhetskretsen vid X06:340

Ljusridå 1 för slagdörrshiss avbröt resa

G120
FEL

Ljusridå 1 bröt eller felaktig,
säkerhetskretsen bruten vid X06:334, P671:2

Kontrollera ljusridå och byt ev.
Kontrollera ev. säkerhetsrelä.

Ljusridå 2 för slagdörrshiss avbröt resa

Ljusridå 2 bröt eller felaktig,
säkerhetskretsen bruten vid X06:336, P671:3

Kontrollera ljusridå och byt ev.
Kontrollera ev. säkerhetsrelä.

G130

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
FEL
H1

FEL
H2

Beskrivning
1.Ingen hastighetssignal vid uppstart
trots maximal servoventilström

Föreslagna åtgärder
Lasta ur vid överlast.
Justera tryckbegränsningsventilen

Luft i systemet vid driftsättning

Upprepa start

För lågt matningstryck till servoventilen

Kontrollera bypasstrycket

Ett fel i servoventilen

Kontrollera servo, byt vid behov

Pilotfilter upp är igensatt

Kontrollera / byt pilotfilter

2. Hissen nödstoppar strax efter start

Fel information från absolutgivare

Stoppad under uppresa pga att
hastighetssignalen har försvunnit

Tryckbegränsningsventilen har utlöst

Kontrollera abs.givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem.
Byt vid behov
Lasta ur vid överlast. Justera tryckbegränsningsventilen

Ingen hastighetssignal vid nedstart trots VMD kan inte öppna, P214:1-3
minimal servoventilström

UCM-ventil VAS1 kan inte öppna, A203:UCM:UCMGND
Backventilen VR nära tryckbegränsningsventilen
stänger inte
Fel information från absolutgivare

FEL
H4

Ingen hastighetssignal vid nedstart,
eller stoppad under nedresa pga att
hastighetssignalen har försvunnit

Slangbrottsventil har löst ut

VMD kan inte öppna, P214:1-3

UCM-ventil VAS1 kan inte öppna, A203:UCM:UCMGND
Backventilen VR nära tryckbegränsningsventilen
stänger inte
Fel information från absolutgivare

FEL
H5
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FEL
H6

Sida 11 (52)

Möjliga orsaker
Tryckbegränsningsventil har utlöst

Fel information från absolutgivare

FEL
H3

T 101 62 SE

Stoppad under nedresa pga överhastighet

Onormalt stopp efter nedresa pga

Ett fel i servoventilen

Kontrollera abs.givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem.
Byt vid behov.
Kontrollera funktionen genom att manuellt
påverka VMD ventilen. Leta efter avbrott i
Elanslutningen.
Byt spolen. Vid behov, byt VMD-ventilen.
Kontrollera UCM-ventil, I/O-kort A203
Demontera ventilen under M8-skruven och
titta efter smuts
Kontrollera abs.givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem.
Byt vid behov
Kontrollera och/eller justera slangbrottsventil (Kontrollera genom göra
slangbrottsventil test, meny 461)

Kontrollera funktionen genom att manuellt
påverka VMD ventilen. Leta efter avbrott i
elanslutningen.
Byt spolen. Vid behov, byt VMD-ventilen.
Kontrollera UCM-ventil, I/O-kort A203
Demontera ventilen under M8-skruven
och titta efter smuts
Kontrollera absolutgivaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem.
Byt vid behov
Kontrollera servo,
Byt vid behov

Avbrott i servomatning

Leta efter avbrott i elanslutningen

Fel information från absolutgivare

Kontrollera abs.givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem
Kontrollera funktionen genom att manuellt

VMD har fastnat

påverka VMD-ventilen. Vid behov, byt ut

att VMD ventilen inte stänger

Ventilen.
OBS!
Slå ej av huvudströmbrytaren förrän
hissen har sänkts till nedersta
stannplan (Använd den manuella

VRP kan inte stänga

Kontrollera VRP

VMD spolen blev inte strömlös pga kortslutning i
transistorn som styr VMD

Byt styrnod

Fel information från absolutgivare

Kontrollera abs. givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem.
Byt vid behov

nöd-sänkutrustningen)

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
FEL
H7

FEL
H8

Beskrivning
Stoppad under uppresa efter att
ha passerat planet som hissen var
destinerad till med mer än 10mm

Hastighet indikerades under luftningsproceduren

Sida 12 (52)

Möjliga orsaker
Hydrauliska parametrar felaktiga

Föreslagna åtgärder
Radera hydraulisk läroresa, slå av/på
strömmen och gör en ny läroresa

Ett fel i servoventilen

Kontrollera servo, byt vid behov

Fel information från absolutgivare

Kontrollera abs.givaren och dess
anslutningar inkl. upphängning och
kuggrem. Byt vid behov
Gör ny start

Start har skett från buffertläge
Ett fel i servoventilen/fel bypasstryck

FEL
H9

T 101 62 SE

Hastigheten var högre än 0.3 m/s under För lågt matningstryck till servoventilen
efterreglering till stannplanet

Kontrollera bypasstrycket
Byt vid behov
Kontrollera bypasstrycket

Ett fel i servoventilen

Kontrollera servo
Byt vid behov
Takklaff vid slagdörr påverkad,
Kontrollera orsak till nödstoppet
säkerhetskrets bruten vid X06:330, P670:2
Återställ takklaffen
Tröskel vid slagdörr påverkad,
Kontrollera orsak till nödstoppet
säkerhetskretsen bruten vid X06:326, P670:3
Återställ tröskelklaffen
Överkörningsbuffert, kjolskydd på korgen påverkad, Kontrollera orsak till nödstoppet
säkerhetskretsen bruten vid X06:314, P670:6
Återställ kontakten

FEL
J1
FEL
J2
FEL
J3

Takklaff påverkad

FEL
J4

Blockering efter att slutgränsbrytare i
schakt blivit påverkad (se J6)

Hiss har påverkat slutgränsbrytare i schakt,
inkopplad på X02:320, P608:10

Kontrollera orsak till nödstoppet
Återställ blockering med RESET-knappen

FEL
J5

Fångkontakt, hastighetsregulator,
slaklina

Säkerhetskrets bruten vid X06:306, P670:7

Kontrollera orsak till nödstoppet

FEL
J6
FEL
J7

Slutgränsbrytare i schakt påverkad

Slutgränsbrytare, schaktmonterad, är påverkad
säkerhetskretsen bruten vid X02:320, P608:10
Kortslutning i bussystemet

Återställ fånget
Kontrollera orsak till nödstoppet
Återställ brytare
Kontrollera resistansen mellan bussledningar

24V på korgtaket överbelastad

Mät/kontrollera strömförbrukningen på

Tröskel påverkad
Överkörningsbuffert, kjolskydd

CAN-bus kommunikationsfel korgnod

korgtaket (max 2A)
Störning från någon yttre komponent
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INFO
J9

Fullsatt, tryck

FEL
J10
FEL
J11
FEL
J20
FEL
J21
FEL
J30

Takklaff avbröt resa

FEL
J50

Fångkontakt, hastighetsregulator,

Takklaff avbröt resa, nödstoppsblockering
Säkerhetströskel avbröt resa
Säkerhetströskel avbröt resa,
nödstoppsblockering
Överkörningsbuffert eller kjolskydd
avbröt resa

slaklina avbröt resa

Korgnod trasig
Lasten i hisskorgen är > 75% av maxlast

Separera låg- och högspänn.signaler
Montera avstörn.skydd på inkopplade
magneter/motorer (se T10060)
Byt korgnod
Lasta ur

Fullsatt-tryck felinställt

Ställ in fullsatt-tryck i meny 5232

Avbrott/funktionsfel på tryckgivare eller ledning,
inkopplad P213:2
Takklaff på korg påverkad, säkerhetskretsen bruten
vid X06:330, P670:2
Nödstoppsblockering , anropsknappar blockerade
se fel J10
Säkerhetströskel på korg påverkad,
säkerhetskretsen bruten vid X06:326, P670:3
Nödstoppsblockering , anropsknappar blockerade
se fel J20
Hiss kört upp på överkörningsbuffert utan att
slutgränsbrytare blivit påverkad eller kjolskydd
påverkat, säkerhetskretsen bruten vid X06:314,
P670:6
Fånget har löst ut pga överhastighet eller
sjunkskydd, slaklina, säkerhetskretsen bruten vid
X06:306, P670:7

Leta efter avbrott/funktionsfel i tryckgivare/
ledning
Kontrollera takklaff och säkerhetskretsen
vid X06:330

Kontrollera säkerhetströskel och
säkerhetskretsen vid X06:326

Kontrollera kontakter och säkerhetskretsen
vid X06:314

Kontrollera fånget och säkerhetskretsen vid
X06:306

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
FEL

Beskrivning
Slutgränsbrytare i schakt avbröt resa

J60
FEL
J81
FEL
J82
FEL
K2

FEL
K4

Möjliga orsaker
Slutgränsbrytare i schakt påverkad
säkerhetskretsen bruten vid X02:320, P670:9,
P608:10

Hissen har kört för högt upp
Ljusridå 1 för slagdörrshiss avbröt resa, Nödstoppsblockering , anropsknappar blockerade
nödstoppsblockering
se fel G120

T 101 62 SE
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Föreslagna åtgärder
Kontrollera slutgränsbrytaren och dess
kurva säkerhetskretsen vid X02:320
Kontrollera instannings noggrannhet i
uppresa

Ljusridå 2 för slagdörrshiss avbröt resa, Nödstoppsblockering , anropsknappar blockerade
nödstoppsblockering
se fel G130
Buffertkontakt KNB på nedfartsspärr 1
öppen

KKN2, nedfartsspärr 2
Spärr återgår ej till

Hissen står på klack

Losskörningsresa görs automatiskt

Buffertkontakt trasig eller feljusterad
Ingen 24V på P672:9, X08:394
Nedfartsspärr har fastnat, kommer ej till spärr/
parkerings-läge

Kontrollera kontakten och inkopplingen

Hiss har stannat med nedfartsspärren mot stoppklacken

Losskörningeresa görs automatiskt om
hissen står utanför zon

Nedfartssp.kontakt trasig eller feljusterad KKN2
öppen, ingen 0V på P672:6, X08:388
Nedfartsspärr magnet drar ej

Kontrollera kontakten

Hiss har stannat på stoppklacken

Losskörningeresa görs automatiskt om
hissen står utanför zon

Nedfartssp.kontakt trasig eller feljusterad
KKN2 sluten, 0V på P672:6, X08:388
Nedfartsspärr har fastnat, kommer ej
till spärr/parkerings-läge
Hiss har stannat med nedfartsspärren mot

Kontrollera kontakten

stoppklacken
Relän för batteriresa K651,K652 felaktigt aktiva.

hissen står utanför zon
Kontrollera relän och deras matning X18:2

Nedfartsspärrkontakt trasig eller feljusterad

Kontrollera kontakten

KKN1 öppen, ingen 0V på P672:7, X08:391
Nedfartsspärr magnet drar ej

Kontrollera matningsspänning/magnet

Kontrollera spärr

spärr/parkeringsläge när hiss stannat

FEL
K5

FEL
K7

FEL
K8

FEL
K9
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FEL
K10

FEL
K11

FEL
K71
FEL
K72

KKN2, nedfartsspärr 2 i spärrläge
Parkeringskontakt sluten vid
startförsök

KKN1, nedfartsspärr 1
Spärr återgår ej till
spärr/parkeringsläge när hiss stannat

KKN1, nedfartsspärr 1 i spärrläge
Parkeringskontakt sluten vid
startförsök

SKN 2, nedfartsspärr 2 ej i färdläge vid
start

Sjunkskyddets spärrlägeskontakt i
hastighetsregulator felaktigt sluten
innan start

Losskörningsresa görs automatiskt om

Losskörningsresa görs automatiskt om
hissen står utanför zon

Nedfartsspärrkontakt trasig eller feljusterad
KKN1 sluten, 0V på P672:7,X08:391
Nedfartsspärr magnet drar ej

Kontrollera kontakten

Hiss har stannat på stoppklacken

Losskörningsresa görs automatiskt om
hissen står utanför zon

Nedfartsspärrkontakt trasig eller feljusterad
SKN2 öppen, ingen 24V på P672:10, X08:396
Spärrlägeskontakt fastnat i slutet läge

Kontrollera kontakten

Ingång sönder

Kontrollera och mät på inkoppling till ingång
om rätt spänning byt kretskortet för ingång

Spärrmagneten felaktigt aktiv

Kontrollera spänningsmatning till
spärrmagneten
Kontrollera spärrlägeskontakt

Spärrlägeskontakt fastnat i öppet läge

hastighetsregulator sluter inte vid start

Ingång sönder

Blockering efter att spärrlägeskontakt
KKN1 på nedfartsspärr 1 inte slutit
efter en resa
Blockering efter att spärrlägeskontakt
KKN2 på nedfartsspärr 2 inte slutit
efter en resa

Kontrollera spärr

Hiss har stannat på stoppklacken

Sjunkskyddets spärrlägeskontakt i
eller bröt under färd

Kontrollera matningsspänning/magnet

Kontrollera matningsspänning/magnet

Kontrollera spärrlägeskontakt

Kontrollera och mät på inkoppling till ingång
om rätt spänning byt kretskortet för ingång

Spärrmagneten felaktigt inaktiv

Kontrollera spänningsmatning till
spärrmagneten
Hissen har kört ned och blockerat vid nedersta plan Återställ blockering med RESET-knappen
Se fel K7
Hissen har kört ned och blockerat vid nedersta plan Återställ blockering med RESET-knappen
Se fel K4

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
FEL
K73
FEL
L1

Beskrivning
Relän för batteriresa K651,K652
felaktigt aktiva.

SKN 1, nedfartsspärr 1 ej i färdläge vid
start

T 101 62 SE
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Möjliga orsaker
Felaktigt spänning på X18:2

Föreslagna åtgärder
Kontrollera spänning på X18:2 och
A202:P215:4. Om spänning här när det inte
är batteridrift, byt styrnod A202.

Felaktig NC-kontakt på reläerna, P672:7
Nedfartsspärr magnet drar ej

Kontrollera reläerna och ingång
Kontrollera matningsspänning/magnet

Hiss har stannat på stoppklacken

Losskörningsresa görs automatiskt om
hissen står utanför zon
Kontrollera kontakten

FEL
L2
FEL
L3

Slutgränsbrytare, korgtaksmonterad,
är påverkad
Blockering efter att slutgränsbrytare på
korgtak blivit påverkad (se L2)

Nedfartsspärrkontakt trasig eller feljusterad
SKN1 öppen, ingen 24V på P672:11, X08:398
Säkerhetskretsen bruten vid
X06:302, P670:8
Hiss har påverkat slutgränsbrytare på korgtak,
inkopplad på X06:302, P670:8

FEL
L5
FEL
L8

Relä K205 inaktiv vid startförsök

Fel på K205 i styrnod

Byt styrnod

Insaktningshastighet högre än 0,8m/s
vid tidig dörröppning

För lågt matningstryck till servoventilen

Kontrollera bypasstrycket

Ett fel i servoventilen

Kontrollera servo
Byt vid behov

Fel information från absolutgivare

Kontrollera abs.givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem.
Byt vid behov
Tryck på RESET-knappen

FEL
L11

Inspektionskörhandtag i gropen har
varit aktivt

FEL

Slutgränsbrytare på korgtak avbröt resa Slutgränsbrytare korgtak påverkad
säkerhetskretsen bruten vid X06:302, P670:8

L20

Någon har kört hissen med inspektionskörhandtaget i gropen

Hissen har kört för högt upp
FEL

Återställ brytare
Återställ blockering med RESET-knappen
Kontrollera orsaken till nödstoppet

OBS!, Alla dörrar måste vara stängda
(säkerhetskrets hel) för att det ska gå att
återställa
Kontrollera slutgränsbrytaren och dess
kurva, säkerhetskretsen vid X06:302
Kontrollera instanningsnoggrannhet i
uppresa

Fel på styrning eller avkänning av K27, K28.
Induktiv sensor är aktiv mellan två plan,
24V mellan P634:2-3 (avkänning P210:2)

Byt styrnod.
Kontrollera/byt sensor B20

FEL
L62

Planzonsgivare 2 B19 konstant aktiv
mellan två plan

Induktiv sensor är aktiv mellan två plan,
24V mellan P635:2-3 (avkänning P635:2)

Kontrollera/byt sensor B19

FEL
L63

Planzonsgivare monterade i fel ordning

Planzonsgivare monterade i fel ordning, upptäcks
i stannplansläroresa

Byt plats på planzonsgivare kontaktdon
P634 - P635

Säkerhetsrelä för ljusridå sida 1
felaktigt aktivt innan start

Fel på ljusridå utgång/ingång

Kontrollera insignaler/utsignaler till/från
ljusridå.

Fel på korgcpu A702 utgång/ingång

Kontrollera utsignaler/insignaler från/till
plintkort A5.

Fel på säkerhetsrelä för ljusridå
Fel på ljusridå utgång/ingång

Kontrollera säkerhetsrelä
Kontrollera insignaler/utsignaler till/från
ljusridå.

Fel på korgcpu A702 utgång/ingång

Kontrollera utsignaler/insignaler från/till
plintkort A5.

Fel på säkerhetsrelä för ljusridå

Kontrollera säkerhetsrelä
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Övervakning NC-kontakter på K27, K28.
Fel på relä K27, K28.

L50
FEL
L61

Relän K27, K28 har fallit i start
eller under efterreglering
(mikro-efterreglering)
Planzonsgivare 1 B20 konstant aktiv
mellan två plan

FEL
L71

FEL
L72

Säkerhetsrelä för ljusridå sida 2
felaktigt aktivt innan start

Byt relä.

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
FEL
L701

FEL
L702

FEL
M11M164
FEL

Beskrivning
Säkerhetsrelä för ljusridå sida 1
felaktigt aktivt efter resa

Säkerhetsrelä för ljusridå sida 2
felaktigt aktivt efter resa

Schaktdörr öppen
ex. M11 - plan 1, sida 1
ex. M164 - plan 16, sida 4
Slagdörrs karmkontakt avbröt resa

M1640 - våning 16, sida 4
Fotocell / ljusridå dörrsida 1
Dörr står fullt öppen och vägrar stänga

FEL
N10

Fotocell / ljusridå dörrsida 2
Dörr står fullt öppen och vägrar stänga

FEL
N11N164

Schaktdörr olåst
ex. N11 - plan 1, sida 1
ex. N164 - plan 16, sida 4

Föreslagna åtgärder
Kontrollera insignaler/utsignaler till/från
ljusridå.

Fel på korgcpu A702 utgång/ingång

Kontrollera utsignaler/insignaler från/till
plintkort A5.

Fel på säkerhetsrelä för ljusridå
Fel på ljusridå utgång/ingång

Kontrollera säkerhetsrelä
Kontrollera insignaler/utsignaler till/från
ljusridå.

Fel på korgcpu A702 utgång/ingång

Kontrollera utsignaler/insignaler från/till
plintkort A5.

Fel på säkerhetsrelä för ljusridå
Karmkontakt, slagdörr ej sluten

Kontrollera säkerhetsrelä
Kontrollera karmkontakt

Säkerhetskretsen bruten vid P1:2
Slagdörr öppnad, säkerhetskrets bruten vid P1:2

Kontrollera ledningsdragning
Kontrollera slagdörrs karmkontakt och
säkerhetskretsen vid P1:2

Fotocell, ljusridå bruten dörrsida 1

Ta bort föremål som hindrar dörrstängn.
Kontrollera fotoceller / kontakter / ljusridå

Ingen 24V mellan X901:11-12
Fotocell, ljusridå bruten dörrsida 2

Kontrollera ledningsdragning
Ta bort föremål som hindrar dörrstängn.
Kontrollera fotoceller / kontakter / ljusridå

Ingen 24V mellan X902:11-12
Slagdörrens låskontakt blir ej sluten eller
Automatdörrens schaktlåskontakt blir ej sluten

Kontrollera ledningsdragning
Kontrollera låskontakt

Låsbana drar ej

Kontrollera låsbanemagnet / matning

Säkerhetskretsen bruten vid P8:2
Radar i korg påverkad, dörrsida 1

Kontrollera ledningsdragning
Ta bort föremål som kan påverka radar
Kontrollera signal från radar, om signal
riktig byt korgcpu A702
Ta bort föremål som kan påverka radar
Kontrollera signal från radar, om signal
riktig byt korgcpu A702
Ta bort föremål som kan påverka radar
Kontrollera signal från radar, om signal
riktig byt stannplansnod
Ta bort föremål som kan påverka radar
Kontrollera signal från radar, om signal
riktig byt stannplansnod
Kontrollera schaktdörrkontakt och slagdörrs
låskontakt, säkerhetskretsen vid P8:2

FEL
N95

Radar eller liknande i korg, dörrsida 1
Dörr står fullt öppen och vägrar stänga

FEL
N96

Radar eller liknande i korg, dörrsida 2
Dörr står fullt öppen och vägrar stänga

FEL
N105

Radar eller liknande vid plan, dörrsida 1 Radar vid plan påverkad, dörrsida 1
Dörr står fullt öppen och vägrar stänga

FEL
N106

Radar eller liknande vid plan, dörrsida 2 Radar vid plan påverkad, dörrsida 2
Dörr står fullt öppen och vägrar stänga

FEL
Schaktdörr eller låskontakt avbröt resa
N110ex. N110 - våning 1, sida 1
N1640
N1640 - våning 16, sida 4
FEL
Brytare SW 1 är aktiverad
O9
(brytare för motortvångskörning)
FEL
Stannplansläroresa upp är inte
P1
godkänd

Radar i korg påverkad, dörrsida 2

Schaktdörr öppnad, lås uppreglat säkerhetskrets
bruten vid P8:2

Brytare SW1 på styrnodskortet är i läge”forced”
Planzonsinformation felaktig
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Fel information från absolutgivare
FEL
P2

Stannplansläroresa ned är inte
godkänd

Planzonsinformation felaktig
Fel information från absolutgivare

INFO
P3

Strömavbrott
Systemet drivs av batteribackup

Sida 15 (52)

Möjliga orsaker
Fel på ljusridå utgång/ingång

M110M1640 ex. M110 - våning 1, sida 1
FEL
N9

T 101 62 SE

Sätt brytare SW1 på styrnodskortet i
normalläge
Kontrollera planzonsblecken
Kontrollera abs.givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem
Kontrollera planzonsblecken

Huvudbrytare är frånslagen

Kontrollera abs.givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem
Slå till huvudbrytare

Avbrott i inkommande faser

Kontrollera inkommande faser

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
FEL
P4

Beskrivning
Hastigheten under en nedresa har
minskat med 30% från den maximala
hastigheten under denna nedresa

Möjliga orsaker
Slangbrottsventil / strypbricka har löst ut
Temporärt tryckfall i systemet

Felaktig information från absolutgivare
FEL
P6

Den hydruliska läroresan har
inte godkänts pga att en för låg
maximalström har lärts in (<475mA)

Fel i servoventilen

T 101 62 SE

Sida 16 (52)

Föreslagna åtgärder
Kontrollera slangbrottsventil / strypbricka
Leta efter främmande föremål i
ledningssystemet (t ex kvarglömd
plastplugg)
Kontrollera abs.givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem
Kontrollera utsticket på servoventilen

Justera servoskruvarna

FEL
P7

Den hydrauliska läroresan har
inte godkänts pga att en för hög
maximalström har lärts in (>551mA)

Det kan bero på att hissen går väldigt dåligt på
gejderna eller på ett fel i servoventilen

Byt servoventil
Kontrollera utsticket på servoventilen
Smörj gejder och cylinderkolv med olja
Justera servoskruvarna

INFO
P8

Varning för en hög maximal servoström har lärts in (>532mA)
Läroresan är godkänd

Det kan bero på att hissen går väldigt dåligt på
gejderna eller på ett fel i servoventilen

Byt servoventil
Om hissen fungerar normalt: inga åtgärder,
annars:
Kontrollera utsticket på servoventilen
Smörj gejder och cylinderkolv med olja.
Justera servoskruvarna

FEL
P9

FEL

1. Den hydrauliska läroresan har inte
Uppresan har avbrutits för tidigt eller inte är körd
godkänts pga att maximal hastighet inte alls
har lärts in i uppresa
Fel information från absolutgivare

2. Maximal servoström har inte hittats
varken på upp- eller nedresa

Det kan bero på att hissen går väldigt dåligt på
gejderna eller på ett f el i servoventilen

Hiss ej i dörrzon

Dörrzonsgivare B20 och/eller B19 inaktiv P634,
P635
Hiss har stannat utanför dörrzon av okänd
anledning
Hissens nödbatteri ger för låg spänning

P11
INFO
P100

Battertiest misslyckades

Batteriet är inte inkopplat
INFO
P101
INFO
Q1

Information batteritest har startat

Batteritest har startat automatiskt eller i meny

Anropsknappar frånkopplade, ingen
dörröppning

Knappen "Blockera yttre anrop" påverkad

Byt servoventil
Kör en längre uppresa
Kontrollera ab.givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem.
Byt vid behov
Kontrollera utsticket på servoventilen
Smörj gejder och cylinderkolv med olja.
Justera servoskruvarna
Kontrollera dörrzonsgivare och
dörrzonsbleck
Kontrollera instanningsnoggrannhet
Kontrollera/byt batterierna
Kontrollera inkopplingen

Tryck på knappen "Blockera yttre anrop"
(längst ned till höger på displayen) igen
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INFO
Q3
INFO
Q4

INFO
Q7

INFO
Q8
FEL
Q9

Brandlarm aktivt, hissen blockerad
Hissberoende signal aktiv inställd tid,
hiss blockerad

Gränsläge Dörr öppen blir ej påverkad
Dörrsida 1
Dörr öppna sekvens går ut på en tid
(15s)
Gränsläge Dörr 1 stängd blir ej
påverkad Dörrsida 1
Dörr öppna-sekvens går ut på tid (15s)
Startförsöks fel
Internt startförsök har fel värden

Brandlarms funktion är aktiv, brytare eller signal
från byggnaden
Specialfunktion

Återställ brytare

Fel på gränslägeskontakt "fullt öppen dörr"

Kontrollera / byt kontakt

Spänning 24V bryts ej: sida 1 X901:4

Kontrollera anslutningar / kabel

Fel på gränslägeskontakt ”fullt stängd dörr 1”

Kontrollera / byt kontakt

Spänning bryts ej till X901:7
Programfel

Kontrollera anslutningar / kabel
Kontakta Hydroware

Återställ med RESET-knappen

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
INFO
Q11
INFO
Q12

Beskrivning
Gränsläge Dörr öppen blir ej påverkad
Dörrsida 2
Dörr öppna sekvens går ut på en
tid (15s)
Gränsläge Dörr 2 stängd blir ej
påverkad, Dörrsida 2
Dörr öppna-sekvens går ut på tid (15s)

Sida 17 (52)

Möjliga orsaker
Fel på gränslägeskontakt ”fullt öppen dörr”

Föreslagna åtgärder
Kontrollera / byt kontakt

Spänning 24V bryts ej: sida 2 X902:4

Kontrollera anslutningar / kabel

Fel på gränsläges kontakt "fullt stängd dörr 2"

Kontrollera / byt kontakt

Spänning bryts ej till X902:7

Kontrollera anslutningar / kabel

INFO
Q30

Brandlarm A,
Ingen kommunikation med nod som har
Ingångsstatus på nod okänd pga noden Brandlarmsfunktion A inställd
är inaktiv

Kontrollera kommunikation med Noder

INFO
Q31

Brandlarm B,
Ingångsstatus på nod okänd pga

Ingen kommunikation med nod som har
Brandlarmsfunktion B inställd

Kontrollera kommunikation med Noder

Ingen kommunikation med nod som har
Dynamiskt brandlarm inställd

Kontrollera kommunikation med Noder

Omkopplare för brandmansstyrning tillslagen

Återställ omkopplare

Karmkontakt slagdörr ej sluten

Kontrollera karmkontakter

Säkerhetskretsen bruten vid P208:7, X02:325
Slagdörr öppnad utan att stannplansnoder
indikerar säkerhetskrets bruten vid X02:325,
P208(-2):7
Relä för tex. lås vid slagdörr eller
överkoppling extra dörrkontakt vid låg grop/topp.

Kontrollera ledningsdragning
Kontrollera karmkontakter

Relä sönder.

Kontrollera och ev. byt relä.

Utgång som styr eller ingång som övervakar är
sönder.
Relä för tex. lås vid slagdörr eller
överkoppling extra dörrkontakt vid låg grop/topp.

Kontrollera utgång och ingång.
Ev. byt stannplansnod

Relä sönder.

Kontrollera och ev. byt relä.

Utgång som styr eller ingång som övervakar är
sönder.
Oljeläckage

Kontrollera utgång och ingång.
Ev. byt stannplansnod
Leta efter läckage

Oljenivågivare sönder

Kontrollera oljenivågivare

Ingång för oljenivågivare sönder
Spänningen påslagen utan att absolutgivaren är
ansluten
Fel på spännings/buss/kabeldragning

Kontrollera ingång
Slå av spänningen och kontrollera

INFO
Q32
INFO
R5
FEL
R8
FEL
R80

noden är inaktiv
Dynamiskt brandlarm,
Ingångsstatus på nod okänd pga
noden är inaktiv
Brandmansstyrning aktiv
Slagdörr öppen
(någon dörr i säkerhetskretsen är
öppen)
Någon slagdörrs karmkontakt avbröt
resa

FEL
Relä i stannplansnod felaktigt ej draget
R0110- vid stillastående hiss i dörrzon
R1640 ex. R0110 - våning 1, sida 1
R1640 - våning 16, sida 4

FEL
Relä i stannplansnod felaktigt draget
R0111- under färd eller vid stillastående hiss
R1641 utanför dörrzon
ex. R0111 - våning 1, sida 1
R1641 - våning 16, sida 4
FEL
S2

FEL
S3
FEL
S4
FEL
S7

Låg oljenivå i hydraultanken

Absolutgivare ej inkopplad
Absolutgivare, CAN-kommunikation
med givare saknas
Styrningen får ingen kvittenssignal
från frekvensomriktare 1 efter att
hisstyrningen skickat en startsignal

Kontrollera ledningsdragning

Kontrollera spänningen och anslutningar

Felkoppling/lös kabel mellan styrning och omriktare Kontrollera ledningar
U01:T42 - A202:P212:3
Byt styrnod
Fel på styrnod
Fel på omriktare (kontrollera felkod på den)
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Felsök/byt omriktare

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
FEL
S8

FEL
S9

FEL
S10

Beskrivning
Läckage i UCM/A3 ventil
(upptäckt i styrningens självtest)

Relä A203:K4 (för aktivering av UCM/
A3-ventil 1) är aktivt innan start

Relä A203:K4 (för aktivering av UCM/
A3- ventil 1) aktiveras ej vid start

FEL
S11

Startsignalkvittens från omriktare 1 är
aktiv i viloläge

FEL
S12

Läckage i VMD 1 ventil (upptäckt i
styrningens självtest)

FEL
S13

FEL
S14

FEL
S72

UCM självtest har inte kunnat startas
på 48 timmar

Läckage i VMD 2 ventil (upptäckt i
styrningens självtest)

Styrningen får ingen kvittenssignal
från frekvensomriktare 2 efter att
hisstyrningen skickat en startsignal

S92

FEL
S102
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FEL
S112
FEL,
INFO
SP1

Relä A204:K4 (för aktivering av UCM/
A3-ventil 2) är aktivt innan start

Relä A204:K4 (för aktivering av UCM/
A3- ventil 2) aktiveras ej vid start

Startsignalkvittens från omriktare 2 är
aktiv i viloläge
Blockering efter strömavbrott (specialfunktion)

Sida 18 (52)

Möjliga orsaker
Läckage/fel på UCM/A3 ventil

Föreslagna åtgärder
Kontrollera / byt UCM/A3 ventil

Fel på relä K4 på kretskort A203

Byt kretskort A203

Utgång som styr relä K4 är kortsluten

Byt styrnod

Relä A203:K4 har fastnat i aktivt läge eller kontakt
på relä sluter inte

Byt kretskort A203

Utgång som styr relä A203:K4 är kortsluten

Byt styrnod

Ingång som relä är anslutet till är sönder
Relä A203:K4 drar inte

Byt styrnod
Byt kretskort A203

Utgång som styr relä A203:K4 är sönder

Byt styrnod

Ingång som relä A203:K4 är anslutet till är sönder
Fel på omriktare1/parametrar
Anslutning U01:T42 - A202:P212:3

Byt styrnod
Kontrollera parametrar/omriktare
Kontrollera anslutning

Läckage/fel på VMD 1 ventil

Kontrollera / byt VMD ventil

Utgång som styr VMD 1 är kortsluten P214:3

Byt styrnod

VMD inkoppling P214:1-3

Kontrollera inkoppling

Något annat fel har gjort att hissen inte har kunnat
starta

Leta efter annat fel i felloggen

Extremt mycket trafik under lång tid

Tryck RESET-knappen för att ta bort
information

Läckage/fel på VMD 2 ventil

Kontrollera / byt VMD ventil

Utgång som styr VMD 2 är kortsluten P214:3

Byt styrnod

VMD inkoppling P214:1-3

Kontrollera inkoppling

Felkoppling/lös kabel mellan styrning och omriktare Kontrollera ledningar
U02:T42 - A202:P222:3
Byt styrnod
Fel på styrnod
Fel på omriktare (kontrollera felkod på den)

FEL

T 101 62 SE

Felsök/byt omriktare

Relä A204:K4 har fastnat i aktivt läge eller kontakt
på relä sluter inte

Byt kretskort A204

Utgång som styr relä A204:K4 är kortsluten

Byt styrnod

Ingång som relä är anslutet till är sönder
Relä A204:K4 drar inte

Byt styrnod
Byt kretskort A204

Utgång som styr relä A204:K4 är sönder

Byt styrnod

Ingång som relä A204:K4 är anslutet till är sönder
Fel på omriktare2/parametrar
Anslutning U02:T42 - A202:P222:3
Strömavbrott i matningen till hissen

Byt styrnod
Kontrollera parametrar/omriktare
Kontrollera anslutning
Återställ blockering med RESETknappen
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Felsökning
Kod
FEL
T1

FEL
T2

FEL
T3

FEL
T4

FEL
T7
FEL
T8
FEL
T9

FEL
T11
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FEL
T12

FEL
T13

FEL
T14

Beskrivning
Dörr sida 1 öppnar inte trots 24V
spänning på X901:4

Ingen dörrörelse öppna, sida 1

Dörren stänger inte trots spänning på
stängrelä K605 (sida 1)

Ingen dörrörelse stäng, sida 1

Ingen dörrörelse öppna, sida 2

Dörren stänger inte trots spänning på
stängrelä K601 (sida 2)

Ingen dörrörelse stäng, sida 2

Sida 19 (52)

Möjliga orsaker
Ingen matningsspänning till dörrmaskineri 1
Säkring/jordfelsbrytare utlöst

Föreslagna åtgärder
Kontrollera och återställ
säkring/jordfelsbrytare

Om relän för spänningsmatning till dörrmaskineri 1
finns i korgtakslåda, fel på relä

Kontrollera/byt relä

Dörrens mekanik/elektronik fungerar inte

Kontrollera dörren

Nödstoppsknapp på korgtak intryckt

Återställ nödstopp

Gränsläge ”dörr öppen” är ej sluten

Kontrollera kontakt

Ingen +24V spänning på X901:4 (sida 1)

Kontrollera spänningsmatning
från P661:6
Kontrollera och återställ säkring

Ingen matningsspänning till dörrmaskineri 1
Säkring till dörrmaskineri utlöst
Stängsignal X903:6

Kontrollera signal

Dörrens mekanik / elektronik fungerar inte
Nödstoppsknapp på korgtak intryckt

Kontrollera dörren
Återställ nödstopp

Gränsläge ”dörr stängd” är ej sluten

Kontrollera kontakt

Ingen +24V spänning på X901:7 (sida 1)

Kontrollera spänningsmatning från
P661:6
Kontrollera kontakt och ledningsdragning

Vändkontakt, stängningskraft
Kontakt bruten till X901:10
begränsare håller dörr sida 1 öppen
Vändkontakt, stängningskraft
Kontakt bruten till X902:10
begränsare håller dörr sida 2 öppen
Dörröverbyglingsrelä K607,K608 lyckas Var 10:e dörröppning kontrolleras att K607,K608
kan överbygla dörrkontakter
inte överbygla dörrkontakter i test

Dörr sida 2 öppnar inte trots 24V
spänning på X902:4

T 101 62 SE

Kontrollera kontakt och ledningsdragning
Byt korgnod eller korgcpu

För långt avstånd mellan induktiva givare och
dörrzonsbleck.

Kontrollera avstånden.

Ingen matningsspänning till dörrmaskineri 2
Säkring/jordfelsbrytare utlöst

Kontrollera och återställ
säkring/jordfelsbrytare

Om relän för spänningsmatning till dörrmaskineri 2
finns i korgtakslåda, fel på relä

Kontrollera/byt relä

Dörrens mekanik/elektronik fungerar inte
Nödstoppsknapp på korgtak intryckt

Kontrollera dörren
Återställ nödstopp

Gränsläge ”dörr öppen” är ej sluten

Kontrollera kontakt

Ingen +24V spänning på X902:4 (sida 2)

Kontrollera spänningsmatning från
P661:6
Kontrollera och återställ säkring

Ingen matning till dörrmaskineri 2
Säkring till dörrmaskineri utlöst
Stängsignal X903:13

Kontrollera signal

Dörrens mekanik / elektronik fungerar ej
Nödstoppsknapp på korgtak intryckt

Kontrollera dörren
Återställ nödstopp

Gränsläge ”dörr stängd” är ej sluten

Kontrollera kontakt

Ingen +24V spänning på X902:7 (sida 2)

Kontrollera spänningsmatning från
P661:6

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
FEL
T15

FEL
T16

FEL
T17

FEL
T18

FEL
T19
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FEL
T20

Beskrivning
Korgdörrskontakt sida 1
Säkerhetskrets bryter ej
vid dörröppning

Schaktdörrskontakt sida 1
Säkerhetskrets bryter ej
vid dörröppning

Korgdörrskontakt sida 2
Säkerhetskrets bryter ej
vid dörröppning

Schaktdörrskontakt sida 2
Säkerhetskrets bryter ej
vid dörröppning

Korgdörrskontakt sida 1
Extra dörrkontakt bryter ej
vid dörröppning

Korgdörrskontakt sida 2
Extra dörrkontakt bryter ej
vid dörröppning

T 101 62 SE

Sida 20 (52)

Möjliga orsaker
Dörrkontakt korgdörr X06:334 byglad

Föreslagna åtgärder
Kontrollera kontakt X06:334

Dörren öppnar inte

Kontrollera dörr

Schaktdörrkontakt P8:2 byglad
Se våningsinformation i fellogg

Kontrollera kontakt P8:2

Dörren öppnar inte

Kontrollera dörr

Dörrkontakt korgdörr X06:336 byglad

Kontrollera kontakt X06:336

Dörren öppnar inte

Kontrollera dörr

Schaktdörrkontakt P8:2 byglad
Se våningsinformation i fellogg

Kontrollera kontakt P8:2

Dörren öppnar inte

Kontrollera dörr

Extra dörrkontakt korgdörr byglad
om X08:799, P672:3 eller stänggränsläge

Kontrollera kontakt

Dörren öppnar inte

Kontrollera dörr

Extra dörrkontakt korgdörr byglad
om X08:789, P672:4 eller stänggränsläge

Kontrollera kontakt

Dörren öppnar inte

Kontrollera dörr

FEL
T21

Korgdörrskontakt sida 1
Extra dörrkontakt sluter ej vid start

Kontakt feljusterad/sönder
om X08:799, P672:3 eller stänggränsläge

Kontrollera kontakt

FEL
T22

Korgdörrskontakt sida 2
Extra dörrkontakt sluter ej vid start

Kontakt feljusterad/sönder
om X08:789, P672:4 eller stänggränsläge

Kontrollera kontakt

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
FEL
U1

Beskrivning
Nödstopp i uppresa:
Hastighet/Servoström upp fel
Hastigheten har inte minskat, i en
retardation till översta plan, i den grad
som servoströmmen motsvarar.
Hissen riskerar att gå på slutgräns

FEL
U2

Nödstopp i nedresa:
Hastighet/Servoström ned fel

Möjliga orsaker
Fel i servoventilen

Fel information från absolutgivare

Fel i servoventilen

Föreslagna åtgärder
Kontrollera utsticket på servoventilen

Kontrollera abs.givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem.
Byt vid behov
Kontrollera utsticket på servoventilen

Kontrollera servo
Byt vid behov
Fel information från absolutgivare

Kontrollera abs.givaren och dess anslutningar inkl. upphängning och kuggrem.
Byt vid behov
Justera upphängning av dörrzon / givare

1. Dörrzonsignalen har försvunnit
under återpumpning upp

Dörrzonsbleck har rört sig utanför givarens
avkänningsområde vid återpumpning

2. Hissen har passerat dörrzon under
återpumpning upp

Fel i servoventilen

1. Dörrzonsignalen har försvunnit
under återpumpning ned

Dörrzonsbleck har rört sig utanför givarens
avkänningsområde vid återpumpning

2. Hissen har passerat dörrzon under
återpumpning ned

Fel i servoventilen

Tappat servoströmmen under nedresa
Hissen har förmodligen ökat något i
hastighet och sedan nödstoppat
Dörröverbyglingsrelä aktivt vid start
(Relä K607,K608)
Dörröverbyglingsrelä aktivt innan
dörröppning

Avbrott i strömkretsen till servoventil
Ett fel på slutstegstransistorn som styr ut ström till
servot
Fel på korgnod, korgcpu
Fel på korgnod, korgcpu

Byt korgnod, korgcpu

Dörröverbyglingsrelä K607,K608
aktiveras ej vid startförsök
efterreglering
Övervakningskontakter på dörröverbyglingsrelän K607/608 indikerar
inte när reläer aktiveras (upptäckt i
styrningens självtest)

Fel på korgnod eller korgcpu

Byt korgnod eller korgcpu

Fel på dörrzonsgivare

Kontrollera dörrzonsgivare

Fel på relä K607/608.
Fel på ingång som känner av övervakningskontakter på K607/608.

Byt korgnod.
Byt korgcpu.

FEL
U13

VMD-transistor aktiv innan start

Kortslutning i VMD-transistor, P214:3

Kontrollera / byt styrnod

FEL
U14

VMD-transistor ej aktiv vid start ned

Övervakning av VMD-transistor sönder
Avbrott i VMD-transistor. P214:3

Kontrollera / byt styrnod

INFO
U15
FEL
U16

Information UCM-ventil-test lyckades

Övervakning av VMD-transistor sönder
UCM-ventil kan stänga av oljeflödet till tank

UCM-ventil-test misslyckades

UCM-ventil kan inte stänga av oljeflödet till tank

FEL
U4

FEL
U7
FEL
U8
FEL
U9

FEL
U11
FEL
U12
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Sida 21 (52)

Kontrollera servo
Byt vid behov

Hastigheten har inte minskat, i en
retardation till nedersta plan, i den
grad som servoströmmen motsvarar

FEL
U3

T 101 62 SE

Kontrollera bypasstrycket
Kontrollera servo
Byt vid behov
Justera upphängning av dörrzon / givare

Kontrollera bypasstrycket
Kontrollera servo
Byt vid behov
Kontrollera strömkretsen
Byt ut styrnoden
Byt korgnod, korgcpu

Kontrollera UCM-ventil
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Felsökning
Kod
FEL
U51

FEL
U52

FEL
U61

FEL
U62
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FEL
U110

Beskrivning
Givare 1 för dörrzon B20 aktiv utanför
dörrzonen

Givare 2 för dörrzon B19 aktiv utanför
dörrzonen

Givare 1 för dörrzon B20 inaktiv inom
planzonen

Givare 2 för dörrzon B19 inaktiv inom
dörrzoner

Dörröverbyglingsrelä K607,K608
aktiveras ej vid startförsök
efterreglering

T 101 62 SE

Sida 22 (52)

Möjliga orsaker
Dörrzonsbleck har flyttats utan att ny stannplansläroresan har gjorts

Föreslagna åtgärder
Gör ny stannplansläroresa

Givare har indikerat ett metall föremål utanför
planzon

Kontrollera metallföremål i givarens närhet

Absolutgivarpositionen har flyttats i förhållande till
dörrzonen

Kontrollera abs.givaren och upphängning
inkl.kuggrem och kuggremshjul

24V mellan P634:2-3 (avkänning P210:2)
Dörrzonsbleck har flyttats utan att ny stannplansläroresan har gjorts
Givare har indikerat ett metall föremål utanför
planzon
Absolutgivarpositionen har flyttats i förhållande till
dörrzonen
24V mellan P635:2-3 (avkänning P635:2)
Dörrzonsbleck saknas vid retardation till plan

Kontrollera/byt givare 1 B20 (överst)
Gör ny stannplansläroresa

Dörrzonsbleck har rört sig utanför givarens
avkänningsområde vid retardation till plan
Absolutgivarpositionen har flyttats i förhållande till
dörrzonen
Ingen 24V mellan P634:2-3 (avkänning P210:2)
Dörrzonsbleck saknas vid retardation till plan
Dörrzonsbleck har rört sig utanför givarens
avkänningsområde vid retardation till plan
Absolutgivarpositionen har ändrats i förhållande till
dörrzonen
Ingen 24V mellan P635:2-3 (avkänning P635:2)
Efter 3 U11 fel i rad är detta ett blockerande fel

Kontrollera metallföremål i givarens närhet
Kontrollera abs.givaren och upphängning
inkl.kuggrem och kuggremshjul
Kontrollera/byt givare 2 B19 (underst)
Sätt dit nytt bleck och gör ny stannplansläroresa
Justera upphängning av dörrzon / givare
Kontrollera abs.givaren och upphäng. inkl.
kuggrem och kuggremshjul
Kontrollera/byt givare 1 B20 (överst)
Sätt dit nytt bleck och gör ny
stannplansläroresa
Justera upphängning av dörrzonsband /
givare
Kontrollera absolutgivaren och
kuggrem+hjul
Kontrollera / byt givare 2 B19 (underst)
Byt korgnod eller korgcpu

Fel på korgnod eller korgcpu
Fel på dörrzonsgivare

Kontrollera dörrzonsgivare

FEL
U111

Dörröverbyglingsrelä K607,K608
aktiveras ej vid tidig dörröppning

Fel på korgnod eller korgcpu

Byt korgnod eller korgcpu

Fel på dörrzonsgivare

Kontrollera dörrzonsgivare

FEL
V2

Sabotagebrytare i korgtablå påverkad

Korgtablå lossad

Kontrollera och fäst tablå

Fel på sabotagebrytare eller ledning

Kontrollera brytare och ledning

Fel på sabotagebrytares ingång

Kontrollera spänning till ingång

Kontakt på nöduppregling schaktdörr eller annan
kontakt som ska indikera nödöppnad schaktdörr.

Kontrollera kontakt och ledning.
Återställ med RESET-knappen.

Fel på ingång.
Fastighetens reservkraft är aktiv. Information.

Kontrollera spänning till ingång.

Fel på brytare eller ledning.

Kontrollera brytare och ledning.

Fel på ingång.

Kontrollera spänning till ingång.

FEL
V3

Schaktdörr nöduppreglad på hiss med
låg topp/grop, normala resor
blockerade

INFO
V4

Reservkraft.
Hissen blockerad.

INFO
V5

Prioritetskörning i korg

Information
Avbrott/funktionsfel på brytare eller ledning,
inkopplad på programmerbar ingång

INFO
V6

"Hiss avstängd"-brytare påverkad

Leta efter avbrott/funktionsfel i brytare/
ledning

Fel på ingång.
Information

Kontrollera spänning till ingång.

Avbrott/funktionsfel på brytare eller ledning,
inkopplad på programmerbar ingång

Leta efter avbrott/funktionsfel i brytare/
ledning

Fel på ingång.

Kontrollera spänning till ingång.

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
Kod
INFO
V7

FEL
V8

FEL
V9

FEL
V10
FEL
V21V162

INFO
V50

FEL
V70
FEL
V211V2164

INFO
V500
FEL
V600

FEL
V911V934
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FEL
W1

FEL
W2
FEL
W10

FEL
W21W162
FEL
W911W934

Beskrivning
Prioriterat anrop. Parkerar vid ankomst
med öppen dörr tills första
destinationsknapp trycks eller tid går
ut. Efter destinationsresan eller tid blir
hissens funktion normal igen.
Vatten i hissgropen. Hissen har blivit
blockerad vid annat plan än nedersta.

Extra schaktdörrkontakt på hiss med
låg grop, har inte ändrat läge vid
dörröppning, normala resor
blockerade
Extra schaktdörrkontakt på hiss med
låg topp, har inte ändrat läge vid
dörröppning, normala resor
blockerade
Schaktdörr nöduppreglad på hiss med
låg topp, normala resor
blockerade
Ex. V21 - plan 2, sida 1
Ex. V162 - plan 16, sida 2
Farligt gods funktion aktiverad.
Normala resor blockerade.
Första signal anropar hiss, nästa
stänger dörr.
Första signal vid annat plan anropar
hissen dit, nästa återställer till normal
drift.
Relä för återställning av utlöst låg

T 101 62 SE

Sida 23 (52)

Möjliga orsaker
Information

Föreslagna åtgärder

Avbrott/funktionsfel på brytare eller ledning,
inkopplad på programmerbar ingång

Leta efter avbrott/funktionsfel i brytare/
ledning

Fel på ingång.
Fel på vattennivågivare i gropen.
Fel på ledning inkopplad på programmerbar ingång.

Kontrollera spänning till ingång.
Kontrollera vattennivågivare. Återställ med
RESET.
Leta efter avbrott/kortslutning i ledning.

Fel på ingång.
Fel på extra dörrkontakt eller montage av den.

Kontrollera spänning till ingång.
Kontrollera kontakt och ledning.
Återställ med RESET-knappen.

Fel på ingång.
Fel på extra dörrkontakt eller montage av den.

Kontrollera spänning till ingång.
Kontrollera kontakt och ledning.
Återställ med RESET-knappen.

Fel på ingång.
Kontakt på nöduppregling schaktdörr eller annan

Kontrollera spänning till ingång.
Kontrollera kontakt och ledning.

kontakt som ska indikera nödöppnad schaktdörr.

Återställ med RESET-knappen.

Fel på ingång.
Information.

Kontrollera spänning till ingång.

Avbrott/funktionsfel på brytare eller ledning,

Leta efter avbrott/funktionsfel i kortläsare/

inkopplad på programmerbar ingång

ledning

Fel på ingång.

Kontrollera spänning till ingång.

Relä felaktigt.

Kontrollera relä.

topp/grop funktion i fel läge
Sabotagebrytare i anropstablå
påverkad
Ex. V211 - plan 1, sida 1
Ex. V2164 - plan 16, sida 4

Fel på ingång.
Anropstablå lossad

Kontrollera spänning till ingång.
Kontrollera och fäst tablå

Fel på sabotagebrytare eller ledning

Kontrollera brytare och ledning

Fel på sabotagebrytares ingång

Kontrollera spänning till ingång

Resa för synkronisering av lyftcylinder
utförd
Hissen avstängd pga spänningen till
korgbelysning är bruten

Information.
Utförs med antal dagars (meny 65521) mellanrum.
Säkring, jordfelsbrytare eller omkopplare för
korgbelysning bruten.

Slå till brytare igen.

Matningsspänning till korgbelysning bruten.

Kontrollera matningsspänning.

Kontaktdon P673 på korgnod A602 lossad.

Kontrollera kontaktdon.

Fel på korgnod A602.
Kontakt på nöduppregling schaktdörr eller annan
kontakt som ska indikera nödöppnad schaktdörr.

Byt korgnod A602.
Kontrollera kontakt och ledning.
Återställ med RESET-knappen.

Ex. V911 - plan 1, sida 1
Ex. V934 - plan 3, sida 4

Fel på ingång.

Kontrollera spänning till ingång.

Dörrförbikopplingsanordning (bypass)
aktiv

Någon av dörrförbikopplingsanordningarna (bypass)
är i läge bypass

Slå tillbaka omkopplaren

Ingen spänning på P208(-2):8

Kontrollera omkopplare och
ledningsdragning
Kontrollera hängkabel / koppling

Schaktdörr nöduppreglad på hiss med
låg grop, normala resor
blockerade

Säkerhetskrets: Ingen spänning på
P608:8 men däremot på P208:8
Dörrförbikopplingsanordning (bypass)
avbröt resa

Kontakt på schaktdörr för hiss med
låg topp öppen
Ex. W21 - plan 2, sida 1
Ex. W162 - plan 16, sida 2
Kontakt på schaktdörr för hiss med
låg grop öppen
Ex. W911 - plan 1, sida 1
Ex. W934 - plan 3, sida 4

Avbrott i hängkabel mellan P208:8 och P608:8
Någon av dörrförbikopplingsanordningarna (bypass)
har under färd flyttats till läge bypass

Slå tillbaka omkopplaren

Ingen spänning på P208(-2):8

Kontrollera omkopplare och
ledningsdragning
Kontrollera kontakt och ledning.

Kontakt på nöduppregling schaktdörr eller annan
kontakt som ska indikera nödöppnad schaktdörr.
Fel på ingång.
Kontakt på nöduppregling schaktdörr eller annan
kontakt som ska indikera nödöppnad schaktdörr.

Kontrollera spänning till ingång.
Kontrollera kontakt och ledning.

Fel på ingång.

Kontrollera spänning till ingång.

HydroElite 3G - 5.20
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Kod
FEL
X9

Sida 24 (52)

Beskrivning
Dörrvändning fler än 10 gånger
utan att dörren har varit stängd.
Stängnings- kraftsbegränsare eller
ljusridå blir påverkad vid varje
dörrstängning
Extra dörrkontakt i schaktdörr
(dold dörrkontakt)

Möjliga orsaker
Föremål i dörröppningen hindrar dörrstängning
Fel på stängningskraftsbegränsare (sida 1 X901:10,
sida 2 X902:10)
Fel på ljusridå (sida 1 X901:11-12,
sida 2 X902:11-12)
Extra dörrkontakt i schaktdörr öppen

Föreslagna åtgärder
Kontrollera och rensa dörröppningen

Ex. X11 - plan 1, sida 1
Ex. X162 - plan 16, sida 2

Fel på ingång.

Kontrollera spänning till ingång.

FEL
Y9

Dörrvändningsknapp påverkad

Dörrknapp, Destinationsknapp eller Anrops-

Kontrollera knappar

FEL

Ingen kommunikation med stannplansnoder
(Z2=hiss 2)
(Z3=hiss 3)
(Z4=hiss 4)

knapp håller dörren öppen
Ingen busskontakt med eller spänningsmatning till
någon stannplansnod

Kontrollera anslutning i maskinrum

Det finns inte någon nod med rätt adress

Kontrollera adress switchar

Stannplansnoder är trasiga

Byt stannplansnoder

Ingen busskontakt med eller spänningsmatning till
extra in/ut-gångskort (stannplansnod).

Kontrollera anslutning till stannplansnod
P5:2-5.

Det finns inte någon nod med rätt adress

Kontrollera adress switchar (kontakta
Hydroware för inställning)

Stannplansnod är trasig
Ingen busskontakt med eller spänningsmatning till
någon stannplansnod

Byt stannplansnod
Kontrollera anslutning i maskinrum
(X1, P217:1-4)

Det finns inte någon nod med rätt adress

Kontrollera adress switchar

Stannplansnoder är trasiga
Den andra hissen är bortkopplad / frånslagen

Byt stannplansnoder
Koppla in / slå på den andra hissen

Kontrollera anslutningar

FEL
X11X162

Z2
Z3
Z4

FEL
Z5

FEL
Z9
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Ingen kommunikation med extra
in/ut-gångskort (stannplansnod)

Ingen kommunikation med stannplansnoder (hiss 1 om grupp)

Leta efter avbrott/funktionsfel i kontakter/
ledningar / ljusridå
Kontrollera kontakt och ledning.

(X1, P217:1-4)

FEL
Z10

Ingen busskommunikation med den
andra hissen i hissgruppen

FEL
Z11Z164

Stannplansnod vid plan
ingen kommunikation
(hiss 1 om grupp)

Ingen busskontakt eller spänningsmatning till

Ex. Z11 - plan 1, sida 1
Ex. Z164 - plan 16, sida 4

Det finns inte någon nod med rätt adress

Kontrollera adress switchar

FEL
Z211Z2102

Stannplansnod vid plan
ingen kommunikation
(hiss 2)

Stannplansnod är trasig
Ingen busskontakt eller spänningsmatning till
stannplansnod

Byt stannplansnod
Kontrollera anslutningar

Det finns inte någon nod med rätt adress

Kontrollera adress switchar

Stannplansnod är trasig

Byt stannplansnod

Ex. Z211 - plan 1, sida 1
Ex. Z2102 - plan 10, sida 2

stannplansnod
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Fel som inte visas på Displayen

Beskrivning
Möjliga orsaker
Hissen sjunker och efterreglerar därför ofta Korgen sjunker pga av sjunkande oljetemperatur

Föreslagna åtgärder
Normalt vid varm olja

Internt läckage i ventilsystemet
__________________________________ _______________________________________
Handpumpen är ur funktion
Se punkt 10.4

__________________________________

Obekväm start i uppåtriktning

För lågt matningstryck till servoventilen

Kontrollera bypasstrycket

Smuts i servo

Provkör med 50Hz skakfrekvens, om hissen
går bättre är det förmodligen smuts i servo.
Kontrollera servo, byt vid behov

Felaktiga hydrauliska parametrar

Gör en ny hydraulisk läroresa med kall olja
(max 30°C)

Servofiltret är smutsigt

Kontrollera / byt pilotfilter (se 10.9)

En del av oljan går tillbaka till tanken (bypass)
pga felaktiga hydrauliska parametrar

Gör en ny hydraulisk läroresa med kall olja
(max 30°C)

Pumpen är sliten

Byt ut pumpen

Hastigheten varierar kraftigt på displayen
under full fart upp, men hissen gungar inte

Felaktig absolutgivare

Byt ut absolutgivaren

Hissen gungar under fullfart ned

Felaktig absolutgivare

Byt ut absolutgivaren

1. Kortvariga hastighetsförändringar vid
högfart upp

Servoskaket fungerar inte, smuts i servo.

Provkör med 50Hz skakfrekvens, om hissen
går bättre är det förmodligen smuts i servo.
Kontrollera servo, byt vid behov

Oftast värre högre upp i schaktet

Provkör med 120Hz skak frekvens

Full fart upp är reducerad

2. Hård retardation upp
3. Kraftiga gungningar under acceleration
upp
4. Dålig instanningsnogrannhet
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Elskåp

Nödstopp
Ev.
Elskåpsbelysning

Säkringar

Jordfelsbrytare

Ev.Transformator

Manöverinfo-panel

X00 Plintar
inkommande kraft

A202,A201
Kretskort
styrnod, styrcpu

K01
Motorkontaktor
T01
Spänningsaggregat

TY1 Mjukstartare

X11,X15
Plintar
Hydraulskåp

X17,18,19

X04

A203,A204
I/O-kort

X02 Radplintar
Dörrkontaktöverkopplingsomkopplare
Bypass

X17,X18,X19
Jackbar plintar
Hängkabel
B1,B2 Batteri
Nödtelefon
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Bild 4A Översikt - Elskåp HydroElite Veni (mjukstartare)
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Nödstopp
Ev.
Elskåpsbelysning

Säkringar

Jordfelsbrytare

Ev. Transformator

Manöverinfo-panel

X00 Plintar
inkommande kraft

A202,A201
Kretskort
styrnod, styrcpu

T01
Spänningsaggregat

X11,X12
Plintar
Hydraulskåp
X17,18,19

X04

A203,A204
I/O-kort

X02 Radplintar
X17,X18,X19
Jackbar plintar
Hängkabel

Dörrkontaktöverkopplingsomkopplare
Bypass

B1,B2 Batteri
Nödtelefon

I Hydraulskåp: U01 frekvensomriktare, K01 Motorkontaktor
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Bild 4B Översikt - Elskåp HydroElite Vidi (frekvensomriktare)
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Kretskort styrnod A202

Lysdioder
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3,3V (CPU)
5V (CPU)
5V (other)
Battery supply (24V)
Power supply (30V)

Bild 4.1 Kretskort A202, Styrnod

P201
1
2

Säkerhetskrets matning L
Säkerhetskrets matning N

P202
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Säkerhetskrets
Slutgränsbrytare schakt
Slaklinebrytare
Hastighetsregulator
Bom, extra i grop
Nödstopp grop in
Nödstopp grop ut
Nödstopp elskåp in
Nödstopp elskåp ut
Inspektion normal grop

P205
1
2

Motorkontaktor matning ut
Motorkontaktor matning in

P207
1
2

Matning N schakt
Matning N schakt

P216
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

"+24V Nätaggregat
"+24V Nätaggregat
GND
GND
Inspektion i grop
Inspektion upp i grop
Inspektion ned i grop
GND
Nödsignal
Ledning för telefon 1
Ledning för telefon 2
Ledning för telefon 3
Ledning för telefon 4
Nödsignal vidaresändning NO
Nödsignal vidaresändning
COM
Nödsignal vidaresändning NC

P217
1
2
3
4

CAN H schakt
CAN L schakt
GND schakt
"+24V schakt

P218
1
2

Batteri plus in
Batteri minus in

P208
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hängkabel, säkerhetskrets
Schaktdörrgren slutet efter färdrelä
Schaktdörrgren slutet innan färdrelä
Inspektion korg inspektion
Matning sjunkskydd ut
Korgdörrgren slutet efter färdrelä
Korgdörrgren slutet innan färdrelä
Karmkontakter slagdörrar
Normal innan avgrening
Inspektion korg normal
Slutgränsbrytare schakt, matning korg
Säkerhetskrets matning N korg

P208-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Säkerhetskrets
Schaktdörrgren slutet efter färdrelä
Schaktdörrar in
Inspektion grop stopp NC2 matning
Matning sjunkskydd ut
Korgdörrgren slutet efter färdrelä
Bypass korgdörrar in
Slagdörrar karmkontakter in
Slagdörrar karmkontakter ut
Inspektion grop matning
Slutgränsbrytare schakt, matning korg

P222
1
2
3
4
5
6
P223
1
2

Mjukstartare/omriktare 2
"+24V interface in
Start ut
Status in
Fasfel in
Top of ramp in
GND interface in

Servo 2 +24V ut
Servo 2 NPN ut

Inställning på A202
JP1

ÖPPEN Standard

JP3

BYGLAD Alltid

BYGLAD Ökad servoskak-amplitud

JP4

JP5

BYGLAD Singelhiss SW BYGLAD (standard)
K208 styrd av SW
ÖPPEN Grupphiss HW BYGLAD
K208 styrd av nödsignal
knapp

P210
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hängkabel
Buffert-passage nedfartsspärr in
Dörrzon B20
Buffert-passage nedfartsspärr ut
Ledning för telefon 4
Ledning för telefon 3
Ledning för telefon 2
Ledning för telefon 1
GND
Nödsignal
CAN L
CAN H
"+24V

P213
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

"+24V
Tryckgivare in analog
GND
Oljetemperatur
Motortemperatur
GND
"+24V
Extra in 1 analog
"+24V
Extra in 2 analog
Dörrzonsindikering i elskåp
GND

P212
1
2
3
4
5
6

Mjukstartare/omriktare 1
"+24V interface in
Start ut
Status in
Fasfel in
Top of ramp in
GND interface in

P214
1
2
3
4
5

VMD +27V ut
UCM-reläkontakt +24V matning
VMD NPN ut
Servo 1 NPN ut
Servo 1 +24V ut

P215
1
2
3
4

Motorkontaktor NC in
"+27V ut
"+24V batteri ut
"+24V batteri in från
huvudelkopplare Q01
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Ingång/ Utgångskort A203 (A204)
IN1-3
Ingångar
2 1

IN1

Ev IN4
Ingång
2 1

IN2

2 1

IN3

A203

OUT1

POW
Spänningsmatning

OUT2

OUT3

OUT1-3
Utgångar

UCM(OUT4)
UCM-ventil (utgång)

Bild 4.2: Ingång/ utgångskort A203/ A204
A203
IO-POW
24V
GND

"+24V in
GND in

IN1
1
2

Extra in 3
GND

IN2
1
2

Extra in 4
GND

IN3
1
2

A203
Extra ut 1 NC
Extra ut 1 COM
Extra ut 1 NO
"+24V IO-POW
"+24V int
GND

Extra in 5
GND

OUT2
NC
COM
NO
24V
Bat
GND

Extra ut 2 NC
Extra ut 2 COM
Extra ut 2 NO
"+24V IO-POW
"+24V int
GND

IN4
1

8123203
Extra in 6

OUT3
NC

Extra ut 3 NC

2

GND
eller
8123204

COM
NO
24V
Bat
GND

Extra ut 3 COM
Extra ut 3 NO
"+24V IO-POW
"+24V int
GND

tom

OUT4
NC
COM
NO
24V
Bat
GND

8 123 203
Extra ut 4 NC
Extra ut 4 COM
Extra ut 4 NO
"+24V IO-POW
"+24V int
GND

UCM
NC
Saf
UCM
24V
Saf
GND

tom

UCM
NC
Saf
UCM
24V
Saf
GND

8123204
UCM ut NC
UCM-reläkontakt +24V in
UCM +24V ut NO
"+24V IO-POW
UCM-reläkontakt +24V in
GND

eller
eller
eller
eller
eller
eller
eller

8123203 Ingång/utgångskort (4in, 4ut)
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A204

OUT1
NC
COM
NO
24V
Bat
GND

IO-POW
24V
GND

"+24V in
GND in

IN1
1
2

Extra in 7
GND

IN2
1
2

Extra in 8
GND

IN3
1
2
IN4
1
2

A204
OUT1
NC
COM
NO
24V
Bat
GND

Extra ut 5 NC
Extra ut 5 COM
Extra ut 5 NO
"+24V IO-POW
"+24V int
GND

Extra in 9
GND

OUT2
NC
COM
NO
24V
Bat
GND

Extra ut 6 NC
Extra ut 6 COM
Extra ut 6 NO
"+24V IO-POW
"+24V int
GND

8123203
Extra in 10

OUT3
NC

Extra ut 7 NC

GND
eller
8123204

COM
NO
24V
Bat
GND

Extra ut 7 COM
Extra ut 7 NO
"+24V IO-POW
"+24V int
GND

OUT4
NC
COM
NO
24V
Bat
GND

8 123 203
Extra ut 8 NC
Extra ut 8 COM
Extra ut 8 NO
"+24V IO-POW
"+24V int
GND

8123204
UCM2 ut NC
UCM2-reläkontakt +24V in
UCM2 +24V ut NO
"+24V IO-POW
UCM2-reläkontakt +24V in
GND

8123204 Ingång/utgångskort UCM (3in, 3ut, säkerhetsrelä för UCM)

eller
eller
eller
eller
eller
eller
eller
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Säkringar, jordfelsbrytare
Strömförsörjningsledningarna är säkrade med automatsäkringar som
automatiskt bryter strömkretsen vid överbelastning. Vissa kretsar har
även jordfelsbrytare.
När felet har blivit åtgärdat måste automatsäkringen/jordfelsbrytaren
återställas manuellt.
Säkringar i elskåp
F01*
Säkerhetskrets
F02*
Intern 24V
F04
Manövertransformator
F05
3-pol, motor låsbana
F07
F08
F11

Oljevärmare
Transformator Säkerhetskrets
Dörrmaskineri 1

RCBO16
F20*
F21
F22
F24

Hast. Reg. spolar
Batteri
Schaktdörr 1
Schaktdörr 2
Slagdörr öppnare

F12
Dörrmaskineri 2
F13
Dörrmaskineri 3
RCBO14 Trafo låsbana/ sjunkskydd
F15
Likriktare låsbana/ sjunkskydd
Jordfelsbrytare i elskåp
RCD01* Säkerhetskrets
RCD11 Korgdörrar

Inkopplingslåda
RCBO03* Säkring belysning korg
RCBO10 Säkring belysning schakt
F101
Motorskyddsbrytare motor 1
(dubbelskåp)
F102
Motorskyddsbrytare motor 2
(dubbelskåp)

This design and information is our intellectual property.
It must without our written consent neither be copied in
any way nor used for manufacturing nor communicated
to third parties.

* Finns på alla hissar
Se säkringslistan för komplett förteckningar av säkringar och
jordfelsbrytare.
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Mjukstartare (HydroElite Veni)
Mjukstartarkortets funktion är att begränsa startströmmar när
hydraulpumpens motor startas.

Kortet kontrolleras och övervakas av hisstyrningssystemet HydroElite
som ansluts med en flatkabel till plinten J1 (se Bild 4.4 nedan).

Till kortet ansluts högspänningskablar från inkommande krafts 3 faser
L1 (brun), L2 (svart) och L3 (grå) samt högspänningskablar till motorns
3 lindningar V1, U1 och W1.
Anslutning flatkabel
till styrning

Väljare för
motorstorlek

24V

Fasfelsindikering
Tyristorfelsindikering
”Motor kör”-indikering

This design and information is our intellectual property.
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Skruvanslutningar
Inkommande kraft
L1, L2, L3

Skruvanslutningar
motorkablar
V1, U1, W1

Bild 4.4: Schematisk bild av mjukstartarkort
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För att startströmmen inte skall bli för hög finns en omkopplare S1 (se
Bild. 4.4) för att välja vilken typ av motor som är ansluten. Med denna
varieras starttiden för motorn
(Ju högre effekt desto längre starttid).
Omkopplarläge
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

400 V / 50 Hz
(kW)
4.4 / 6 / 7.7
9.5
11 / 12
13
14.7
16 / 20 / 24
29
33 / 40 / 47
60
-

230 V / 50 Hz
(kW)
4.4
6
7.7

9.5
11 / 12 / 13
14.7
16
20
24
29 / 33 / 40
47
-
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Indikeringar:
På kortet finns 4 st lysdioder som indikerar:
−− 24 V kraftförsörjning till kort
tänd lysdiod = OK
−− Fasbortfall eller fasföljdsfel
släckt lysdiod = OK
tänd lysdiod = fasspänning saknas eller fel fasföljd
−− Tyristorfel
När motorn ej kör: tänd lysdiod = fel på tyristorer,
när motorn kör: tänd lysdiod = tyristorer leder ström (normalt)
−− Motorstarten
tänd lysdiod = klar och motorn går för fullt
Lysdiodernas placering framgår av Bild 4.4.
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Korgnod

P634
Givare 1
dörrzon (överst)

OBS! Jordpunkt för
skärm, absolutgivare

Eventuellt relä

P601
Absolutgivare

Jordplintar

P635
Givare 2
dörrzon (underst)

Plintar
inkoppling
säkerhetskrets
och övrigt

P610
Hängkabel
NODE ID

DIP-SW -2Hiss 1 ON

Sida 33 (52)

-1ON

Hiss 2

OFF

ON

Hiss 3

ON

OFF

Hiss 4

OFF

OFF

Nytt spänningstillslag för
att uppdatera (F02+F20)

A5 Plintkort tablå
X55 (överst)
våningsvisare

Tab.1 Inställningar på A702

X51
korgtablå 2

P608
Hängkabel

X50 (underst)
korgtablå 1

X19
Hängkabel
A900 Dörrmodul
X901 (överst)
dörrmaskineri 1

X18
Hängkabel

X902
dörrmaskineri 2

X17
Hängkabel

X903
kontakter
öppna/stäng relä

1-fas dörrmaskineri
korgbelysning
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X904 (underst)
stopp mellanplintar
X50 Sida 1, X51 sid 2
1 Destination 1
2 Destination 2
3 Destination 3
4 Destination 4
5 Destination 5
6 Destination 6
7 Destination 7
8 Akustisk kvittering
9 Öppna
10 Stäng
11 Extra in 1, 3
12 Extra in 2, 4
13 Extra ut 1, 3
14 Extra ut 2, 4
15 Nödsignalknapp NO
16 Nödsignalknapp NO (+24V)
17 Nödsignalknapp NC
18 Nödsignalknapp NC
19 +24V ut
19.1+24V in
20 GND

X55
1 Våningsvisare 1
2 Våningsvisare 2
3 Våningsvisare 4
4 Extra ut 12
5 Extra ut 5
6 Extra ut 6
7 Extra ut 7
8 "+24V ut
9 Färdriktning upp
10 Färdriktning ned
11 Extra ut 8
12 Extra ut 9
13 Extra ut 10
14 Extra ut 11
15 Extra in 5
16 Extra in 6
17 Extra in 7
18 Extra in 8
19 +24V ut
19.1+24V in
20 GND

Bild 5: Korgnodsinkoppling

X901 Dörr 1, X902 Dörr 2
1 Dörr termokontakt ut
2 Dörr termokontakt in
3 Dörr gränsläge öppen ut
4 Dörr gränsläge öppen in
5 Dörr gränsläge öppen in
6 Dörr gränsläge stängd ut
7 Dörr gränsläge stängd in
8 Dörr gränsläge stängd in
9 Dörr vändkontakt ut
10 Dörr vändkontakt in
11 Dörr ljusridå signal +PNP
12 Dörr ljusridå signal -NPN
(radar -NPN)
13 Dörr ljusridå/radar +24V
14 Dörr ljusridå/radar +24V
15 Dörr ljusridå/radar GND
X904
1 +24V ut A900
2 +24V ut A900
3 Mellanplint för matning
relän COM sida 1
4 Mellanplint för matning
relän COM sida 1
5 +24V in
6 +24V ut från A702
7 GND

X903
1 K604 öppna relä 1 NC
2 K604 öppna relä 1 NO
3 K604 öppna relä 1 C
4 K604 öppna relä 1 C
5 K605 stängrelä 1 NC
6 K605 stängrelä 1 NO
7 K605 stängrelä 1 C
8 K600 öppnarelä 2 NC
9 K600 öppnarelä 2 NO
10 K600 öppnarelä 2 C
11 K600 öppnarelä 2 C
12 K601 stängrelä 2 NC
13 K601 stängrelä 2 NO
14 K601 stängrelä 2 C
15 GND
8
9
10
11
12
13
14
15

GND
Mellanplint för matning
relän COM sida 2
Mellanplint för matning
relän COM sida 2
Nödstopp 1 ut
Nödstopp 1 in
Nödstopp 2 ut
Nödstopp 2 in
GND
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Stannplansnod
Det finns en stannplansnod per schaktdörr monterad på schaktstammen.
Säkerhetskretsens inkoppling är beskriven på montageschema
Blad 10:2 i elschema till hissen.

ON

OFF

OFF

Vån. 6 ON

OFF

OFF

Vån. 5 OFF

ON

OFF

Vån. 4 ON

ON

OFF

Vån. 3 OFF

OFF

ON

Vån. 2 ON

OFF

ON

Vån. 1 OFF

ON

ON

-2-

P1

3

Sida 1

OFF

Sida 2

ON

N

CANL

CANH

+24V

-1-

P16
Våningsvisare
pluggbar
NODE ID

6

Hiss 1

ON

Hiss 2

OFF ON

Hiss 3

ON

Hiss 4

OFF OFF

1

2

1

N

OFF

+24V

Extra in 1-2

Akustisk kvitt.
+24V

Våningsvisare

OBS! TOP NODE
på sista noden - använd
alltid, även på grupphiss
Täcklock

P7

7

P9

Färdriktn. upp
Färdriktn. ner
Ankomstsignal
0V / GND

6

Extra ut 3-4

1

12

1

1

2

5

6

P4

10

Säkerhetskrets
från stannplansnod
under eller elskåp

Bild 6.1: Översikt stannplansnod

0V / GND

Extra ut 1-2

Anrop upp
Anrop ner

Ryggkil
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3

X..

ON

Nytt spänningstillslag för att uppdatera
(F02+F20)

Bild 6.3 Kontaktdon typ
ECObus typ WAGO

1

Schaktstammens kontaktdon

ON

Vån. 7 OFF

-3-

1

P2

TOP NODE

-4-

4

3

-5-

1

2

DIP- -6SW
Vån. 8 ON

P8

1

1

3

NODE ID

P5

5

1

ÖPPEN

PE

BYGLAD

N

Sista noden

Övriga noder

3

TOP NODE

Karmkontakt
(Slagdörr)

Jord från
schaktstam

2

(automatdörr)

N

Låskontakt (slagdörr)
Schaktdörrkontakt

GND

Säkerhetskrets till nästa
stannplansnod uppåt eller
vid översta plan till elskåp
eller bygel.

Bild 6.2: Anslutning av
stannplansnod
2-polig kontaktdon:
Skruva in skruvarna i
buskabeln med högst 1Nm
5-polig kontaktdon:
Skruva manuellt in dessa
plastskruvar i buskabeln.
Använd skruvmejsel BACHO
8 (1,2x6,5mm) eller
motsvarande och vrid varje
skruv medurs med mejseln
ENDAST 1/3 varv
Försiktig!

Använd INTE elektrisk
skruvdragare.
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Schaktstam och schaktinformation
Bild 7.2 Schaktinformationövre infästning

Ändhylsa
Kabelupphängning
7.2

Kurva för
slutgränsbrytare (1:1)

Schaktstam
Dörrzonsbleck

Stannplansnod

7.1

Mittersta dörrzonsbleck,
väggmonterat
(Vid lyfthöjd över 12m)

BUS-ledare (bred
sektion till höger).

Bild 7.2A Vid slutgränsbrytare
monterad på korgtaket

Bild 7.1. Schaktstam

7.3

Inspektionskörhandtag
Nödstoppslåda

Vitt band (förspänning min. 5cm)

Gropstyrlåda
Fjäder
- Förspänning
200mm
mellan öglorna

Kuggrem

200

Nödsignalknapp --------

Kurva för slutgränsbrytare (2:1)

max 1

20
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2.

max 120

max 120

Vitt band - infästning

1.

Bild 7.3.
Schaktinformation
- Nedre infästning

Bild 7.2B. Vid slutgränsbrytare
monterad på schaktvägg
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A
A

B
B

C

Bild 7.4 Remdragning

Bild 7.5 Inställning av avstånd

OBS!

A. Dörrzonsbleck
B. Dörrzonsgivare x 2

Remdragning på absolutgivare.

Bild 7.6 Givare och brytare (1:1)
A. Slutgränsbrytare
B. Dörrzonsgivare x 2
C. Absolutgivare

OBS!

Avståndet ska vara 5mm mellan
dörrzonsgivare och planzonsbleck.
A

Bild 7.7 Korgtaksmontering
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A. Absolutgivare, dörrzonsgivare,
slutgränsbrytare (se T101 06)
Se nedan 14.2, 14.3 och 14.4.
(Alternativt montage: vertikal del i
andra änden på skenan)
B. Nödstoppslåda
C. Trampskydd

Bild 7.9 Hängkabelfäste

C
B

Bild 7.8 Korgnod
med körhandtag

HydroElite 3G - 5.20

Felsökning
8

9

Mät resistans:
Komponent /
Beskrivning
BUS-ledare
BUS-ledare
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Larmtelefon
Se respektive tillverkares manual för information. Ev. kan den finnas i
HydroElites dokumentationspärm.

Testpunkter

Det finns några testpunkter för mätning av spänningar.
Plint +24V
+24V 		
(22,8 - 25,2V)
Plint GND
GND (0V)
För att kontrollera att ledningsdragningen för bussystemet är riktigt
kan resistansen mätas mellan bussledningarna. All spänning måste vara
frånslagen under mätningen (även batteribackupen).
Från
P217:1

Till
P217:2

Resistans
(Ohm)
Ca. 60

P210:10

P210:11

Ca. 60

Kommentar
Ej hopkopplad
grupphiss ca. 120 ohm

10

Hydraulaggregat

10.1

Test och åtgärd av Servoventilens funktion

10.1.1

Temporär ändring av skakfrekvensen
Om fel i servoventilen misstänks kan detta fastställas genom att
temporärt ändra frekvensen på den på ventilströmmen överlagrade
växelströmmen, den s.k. skakfrekvensen. Detta kan göras via displayen i
menyläge 6135.
1. Ändra servofrekvensen till 50 Hz, och gå tillbaka till normalläge.

2. Utför en normalresa. Om hissen går bättre med den nya frekvensen
ligger felet troligtvis i servoventilen.

3. Återställ servofrekvensen till det tidigare värdet (vanligtvis 100 Hz)
och gör en ny hydraulisk läroresa.
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10.1.2

4. Utför en normal resa. Hissen kan nu utföra resan korrekt, men om
den inte gör det måste servoventilen bytas ut.

Skruvarnas moment
Felaktigt åtdragna fästskruvar kan försämra servots funktion (skaket
minskar).
Kontrollera därför alltid åtdragningsmomentet enligt nedan om fel i
servot misstänks:
1. Lossa de två fästskruvarna (M6) ca ett varv. (Fästskruvarnas
placering visas på Bild. 10.5B.
2. Dra åt de två fästskruvarna växelvis.

OBS!
Dra åt skruvarna med samma moment, men dra inte åt dem för hårt.
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Kontroll av servoventilens matningstryck
För lågt matningstryck till servot kan orsaka att hissen startar med ett ryck
uppåt eller inte startar alls.
För lågt matningstryck orsakas antingen av ett för lågt bypasstryck vid start
uppåt, eller av att något av ventilens filter är igensatt. Se filterplacering
enligt Bild. 10.5A, Bild 10.5B och Bild 10.9.
Kontroll av Bypasstrycket (starttrycket)
1. Slå av strömmen.

2. Koppla en temporär bygel mellan P205:1 - P205:2 på styrnoden A202.
3. Slå på strömmen igen.

4. Stäng avstängningskranen och gör ventilen trycklös genom att trycka
på VMD-ventilen.
5. Starta motorn manuellt genom att slå till omkopplaren SW1 på
kretskort A202 till läge ”Forced Motor-start”.
6. Bypasstrycket kan nu avläsas i displayen.

7. Kontrollera att bypasstrycket är mer än 3.5 bar. Om trycket är lägre,
kontrollera servoventilens utstick enligt punkt 10.1.4.
8. Stanna motorn genom att slå omkopplaren SW1 till läge ”Normal
Motor-start”.

9. Slå av strömmen och ta bort den temporära bygeln.
Öka bypasstrycket
Om bypasstrycket är för lågt trots att servoventilens utstick är riktigt, kan
man öka detta genom att:
1. Ta bort servots bakstycke enligt Bild. 10.1.3.

2. Plugga det gängade hålet i servokolvens bakände med en stoppskruv
SK6SS M8x12.
3. Ersätt den korta skruven i servots bakstycke med en längre M6x25.
Montera också en kontramutter M6 på skruven.
4. Montera tillbaka bakstycket på servot.

5. Se till att M6-skruven i bakstycket är nästan helt utskruvad.

6. Kontrollera bypasstrycket enligt anvisning ovan, samtidigt som M6skruven sakta skruvas in.
Lås fast skruven med kontramuttern när displayen visar 5 bar.
7. Utför ny hydraulisk läroresa.
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M6x25

M8x12

				
				Bild 10.1.3 Borttagning av servoventilens bakstycke.
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Kontroll av servoventilens utstick
Felaktigt utstick kan leda till att servoströmmen kommer utanför
servots tillåtna strömområde.
Ett för litet servoutstick kan också orsaka ett för lågt starttryck
(bypasstryck).
Kontrollera och ev justera servoutstick enligt nedan (se Bild. 10.1.4):
1. Demontera servots bakstycke.

2. Tryck in servokolven så långt som möjligt och mät med skjutmått
hur mycket servokolven sticker ut.
Uppmätt mått skall vara 2.3-3-0 mm.
3. För att justera servoutsticket: Demontera servot och VB-kolven
ifrån ventilblocket.

4. Servo är sammankopplat med VB-kolven med hjälp av en
ledad koppling. Mellan denna koppling och VB-kolven finns
tunna brickor (oftast 2x0.5 mm) som används till att ställa in
servoutsticket.
Gör inställningen genom att lägga till respektive ta bort brickor.
5. Montera tillbaka servot samt VB-kolv och kontrollmät därefter
servoutsticket igen.
6. Utför ny hydraulisk läroresa.

2.3-3.0 mm
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10.2

10.3

Bild 10.1.4Kontroll och justering av Servoutstick

Ljudstörningar i hisskorgen
Om ett störande brummande ljud hörs i hisskorgen, härrörande
från skakfrekvensen, kan rutinen beskriven under 10.1.1 användas.
Tendensen till ljudstörningar i korgen varierar med installationen i
fråga p.g.a resonansfenomen.
Grundinställningen är 100 Hz men ändring av skakfrekvensen till 120
Hz kan dramatiskt reducera ljudet i korgen.
Inre läckage i ventilsystemet
Utför följande test för att fastställa inre läckage i ventilsystemet:

OBS!
Oljetemperaturen måste vara densamma som lufttemperaturen när
denna test utförs.
1. Stäng avstängningskranen.

2. Öka trycket till ca 30 bar genom att använda handpumpen.
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3. Om trycket sjunker med mer än 5 bar på 3 minuter finns ett inre läckage
i ventilen.
Lokalisera om läckaget finns i handpumpen (10.3.1),
i nödsänknings-ventilen VSMA (10.3.1 alt. 10.3.4),
i magnetventilen VMD (10.3.2), i backventilen VRP (10.3.3) enligt
beskrivning under respektive punkt.
Korrigera därefter läckaget enligt beskriven åtgärd.

Läckage i Handpumpen / Nödsänkningsventilen VSMA
Sökmetod:
Leta efter läckage genom att lossa luftningsskruven för handpumpen. Om det
kommer olja ur luftningskruven finns det ett läckage.
Korrigeringsåtgärd:
1. Ta bort backventilen som sitter på handpumpens cylindersida (se
10.4.2).
2. Ta bort ev smuts i kulsätet.
3. Lägg tillbaka kulan.

4. Knacka försiktigt kulan mot sätet med hjälp av don och hammare.
5. Sätt ihop backventilen.

6. Leta efter läckage igen.
Om det fortfarande finns en läcka: demontera nödsänkningsventilen
VSMA (se 10.7.1).
7. Ta bort ev smuts i kulsätet.
8. Lägg tillbaka kulan.

9. Knacka försiktigt kulan mot sätet med hjälp av don och hammare.

70

Kontrollera läckage
Checkdenna
for leakage passing10.
förbi
this stop screw(M6)
(M6)
stoppskruv
11.

Sätt ihop VSMA-ventilen (se punkt 10.7.2)

Leta efter läckage igen.
Om det fortfarande finns en läcka: byt ut kulan i handpumpens
backventil till en större kula (1:a klass 6.35 mm).
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12. Endast för ventilstorlek 55-210 l/min):
Leta efter läckage igen.
Om det fortfarande finns läckage: demontera sidostycke inklusive
Bild 10.3 Kontroll av läckage
handpump (se 10.8.2).
förbi stoppskruv (Endast för
Demontera stoppskruven som är monterad på sidostyckets insida enligt
ventilstorlek 55-210 l/min)
Bild 10.3.
Rengör stoppskruven och förse den med teflontape eller tätningsvätska
innan den monteras tillbaka på sidostycket. Montera tillbaka
sidostycket.
13. Leta efter läckage igen.
Om det fortfarande finns en läcka: byt ut hela ventilens sidostycke
inklusive handpumpen och VSMA-ventilen (se 10.8.2).
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Läckage i Magnetventilen VMD
Sökmetod:
Leta efter läckage genom att inspektera plaströret som sitter ihop
med ventilblocket under VMD-ventilen. Om det kommer ut olja genom
röret finns det en läcka.
Korrigeringsåtgärd:
1. Demontera VMD-ventilen (se punkt 10.6.1).
2. Ta bort ev smuts i kulsätet.
3. Lägg tillbaka kulan.

4. Knacka försiktigt kulan mot sätet med hjälp av dorn och
hammare.
5. Sätt ihop ventilen (se punkt 10.6.2).
10.3.3

6. Leta efter läckage.
Om det fortafarande läcker, byt ut hela VMD-ventilen.

Läckage i Backventilen VRP
Sökmetod:
Leta efter läckage genom att ta bort sidostycket på höger sida om
ventilblocket (se punkt 10.8.1).
Korrigeringsåtgärd:
1. Ta bort vänster sida av blocket inklusive handpumpen.
2. Ta bort VRP-ventilen.

3. Byt ut ventilens packning.
10.3.4
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10.4

4. Sätt ihop i omvänd ordning.

Stort läckage i Nödsänkningsventilen VSMA
I undantagsfall kan det finnas ett läckage i nödsänkningsventilen trots
att det inte kommer ut någon olja ur luftningsskruven.
Sökmetod:
Kontrollera om det finns ett läckage genom att demontera
inloppsröret till handpumpen (se punkt 10.4.2). Demontera och
rengör ventilen enligt punkt 10.3.1, punkt 11-13.

Fel i Handpumpen

Problembeskrivning

Möjliga orsaker

Föreslagna åtgärder

Det känns inget motstånd när
handtaget används eller känns
motståndet som komprimerad luft

Luft i handpumpen.

Lufta handpumpen med hjälp av
luftningsskruven.

Anslutningen av inloppsröret är inte
lufttät.Kontrollera inloppsrör.

Kontrollera inloppsrör och anslutning.

Läckage i backventilen placerad på
handpumpens tanksida. Rengör och
knacka backventilsätet

Rengör och knacka backventilsätet
enligt punkt 10.4.1.

Ett ”skrikande” ljud hörs när handtaget trycks mot ventilen.

Handpumpens tryckbegränsningsventil har utlöst.

Kontrollera inställt tryck och justera
vid behov.

När handtaget har tryckts in, går det
sakta tillbaka till sitt utgångsläge.

Läckage i backventilen placerad på
handpumpens cylindersida.

Rengör och knacka backventilsätet
enligt punkt 10.4.2.
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Läckage i backventilen placerad på handpumpens tanksida
se Bild 10.4
1. Ta bort inloppsröret med dess koppling.

2. Ta bort backventilen inklusive adaptern för inloppsröret.

OBS!
Var försiktig så att kulan inte faller ned i tanken.
3. Ta bort ev smuts i kulsätet.

4. Lägg kulan i sätet och knacka den försiktigt mot sätet med hjälp av dorn
och hammare.
10.4.2

5. Sätt ihop igen.

Läckage i backventilen placerad på handpumpens cylindersida
se bild 10.4
Sökmetod:
Leta efter läckage genom att lossa luftningsskruven. Om det kommer olja ur
luftningsskruven finns det en läcka.
Korrigeringsåtgärd:
1. Ta bort backventilen på handpumpens cylindersida.
2. Ta bort ev smuts i kulsätet.
3. Lägg tillbaka kulan.

4. Knacka kulan försiktigt mot sätet med hjälp av dorn och hammare.

OBS!
Aluminiumsäte, knacka försiktigt!
5. Sätt ihop igen.

Backventil placerad
på handpumpens
cylindersida

Backventil placerad
på handpumpens
tanksida

Kula
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Inloppsrör

Bild. 10.4

Kopplad till ventilblockets
undersida

Demontering av Backventilen i Handpumpen

Luftning
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1. Stäng avstängningskranen.

2. Gör systemet trycklöst genom att manuellt påverka VMD-ventilen (Tryck in
knoppen på ventiltoppen).

10.5.2

3. Ta bort servoventilen enligt Bild. 10.5A (ventilstorlek 55-210 l/min) eller Bild.
10.5B (ventilstorlek 250- 600 l/min). Fjäderpinnen ska inte monteras bort.
Håll emot med tången på rundstången så att
fjäderpinnen inte belastas.

Ihopsättning

1. Rengör gängorna på kopplingen mellan servo samt kolv och applicera lite
gänglåsningsmedel på gängorna innan ihop sättning.

2. Säkerställ att filter och o-ringar är placerade i rätt läge (se Bild. 10.5A eller
Bild.10.5B).

3. Sätt ihop i omvänd ordning. Byt ut fjäderpinnen (FRP 3x20) om den har blivit
skadad vid servobytet.

5

4. Kör luftningsförfarande enligt T10153 punkt 3.6 och utför ny hydraulisk
läroresa enligt T10153 punkt 3.20.2.
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servo

VB-kolv

Bild 10.5A Utbyte av servoventil (Ventilstorlek 55-210 l/min)

Obs: Var försiktig så att
den fjädrande rörpinnen
mellan VB-spolen och
kopplingen inte skadas
under utbytet.

o-ring 36.17 x 2.62
o-ring 5.3 x 2.4 (2x)
filter
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OBS!
Var försiktig så att
den fjädrande rörpinnen
mellan VB-spolen och
kopplingen inte skadas
under utbytet.

o-ring 36.17 x 2.62
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servo

Bild. 10.5B

filter

o-ring 5.3 x 2.4 (2x)

Utbyte av servoventil (Ventilstorlek 250-600 l/min)

VB-kolv
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Demontering av magnetventilen VMD

10.6.1

Borttagning
1. Stäng avstängningskranen.
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2. Gör systemet trycklöst genom att manuellt påverka VMD-ventilen.
(Tryck in knoppen på ventiltoppen).
10.6.2

3. Ta bort VMD-ventilen enligt Bild. 10.6.

Ihopsättning

1. Säkerställ att o-ringarna är placerade i rätt läge
2. Sätt ihop i omvänd ordning.

VMD knopp

o-ringar
filter
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kula

Bild 10.6

Demontering av Magnetventilen VMD
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Demontering av nödsänkningsventilen VSMA

10.7.1

Borttagning
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1. Stäng avstängningskranen.

2. Gör systemet trycklöst genom att manuellt påverka VMDventilen; tryck in knoppen på ventiltoppen.
3. Ta bort VSMA-ventilen enligt Bild. 10.7.
10.7.2

Ihopsättning
1. Säkerställ att o-ringarna är placerade i rätt läge.
2. Sätt ihop i omvänd ordning.

Manuell Nödsänkningsventil VSMA

o-ringar
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Luftningsskruv för
handpumpen

VMD knopp

Bild 10.7

Demontering av nödsänkningsventilen VSMA
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10.8

Demontering av sidostycket och backventilen VRP

10.8.1

Kontroll av läckage i backventilen VRP
Sökmetod:
Leta efter läckage genom att ta bort sidostycket enligt Bild. 10.8.1 och titta efter
om det kommer ut olja från VRP-ventilens ände. Gör denna kontroll med tryck i
ventilsystemet.
M8 (4x)

sidostycke

		

10.8.2

Bild. 10.8.1

Se om det läcker här!

Kontroll av läckage i backventilen VRP

Borttagande av sidostycket inklusive handpump
1. Stäng avstängningskranen.

2. Gör systemet trycklöst genom att manuellt påverka VMD-ventilen; tryck in
knoppen på ventilknoppen.
3. Ta bort sidostycket och VRP-ventilen enligt Bild. 10.8.2.
M6 (2x)

servo

VMD

sidostycke
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M8 (6x)

VRP

		

Bild. 10.8.2

VRP-ventil och sidostycke inklusive handpump
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Utbyte av packning
1. Ta bort skruven, men var försiktig så inte ventilens glidyta
skadas.
2. Byt ut packningen.

3. Applicera gänglåsningsmedel på skruven och sätt ihop ventilen
igen.

OBS!
Packningen till VRP-ventilen följer med packningssatsen för
ventilsystemet.

Packning

		

Bild. 10.8.3

10.8.4

Backventil VRP

Ihopsättning
1. Säkerställ att o-ringarna är placerade i rätt läge.
2. Sätt ihop i omvänd ordning.

10.9

Utbyte av pilotfilter upp och ned
Pilotfilter UPP
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Pilotfilter NED

Bild. 10.9

Utbyte av pilotfilter
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Tvångskörning uppåt
Om det elektroniska systemet av någon anledning skulle vara ur funktion så
att en normal resa är omöjlig, kan du tvångsköra hissen på följande sätt:
1. Stäng av strömmen.

OBS!
Innan du utför nästa moment: Notera avståndet mellan
tryckbegränsningsventilen och toppen av skruvhuvudet innan M6-skruven
avlägsnas så att inte tryckbegränsningsinställningen påverkas när skruven
sätts tillbaka.
2. Ta bort skruven i mitten på servoventilens ände och ersätt den med M6skruven från tryckbegränsningsventilen (se Bild 10.1.3).
Hissen kommer inte att gå med normal hastighet med last om du inte satt
tillbaka skruven på sin normala plats efteråt.
3. Koppla en temporär bygel mellan P205:1 - P205:2 på styrnoden A202.

4. Slå på strömmen. Ställ omkopplaren SW1, till vänster på styrnodskortet i
läge ”Forced motor start”. Motorn kommer att utföra en mjukstart.
Du kan enkelt starta eller stoppa motorn när som helst genom att ställa
om brytaren SW1.
5. Displayen kommer att visa infokod O9.

6. Nu är det möjligt att tvångsköra hissen uppåt genom att försiktigt vrida
skruven i mitten på ventil änden medurs.
7. Så snart korgen rör sig, visas hastigheten på displayen. För att stoppa
motorn, sätt tillbaka brytaren SW1 i läge ”Normal Motor-start”.
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OBS!
När du är klar, slå av strömmen och ta bort byglingen mellan P205:1 och
P205:2. Ta bort M6-skruven och sätt tillbaka den ordinarie skruven!
Montera tillbaka M6-skruven på tryckbegränsningsventilen.
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Tömning av cylindern
a) Hiss utan UCM-ventil
1. Placera hissen vid nedersta stannplan. Slå av strömmen
(huvudelkopplare +F20)

2. Tryck på VMD-ventilen manuellt tills cylindern är trycklös.
3. Lossa luftningsskruven på cylindertoppen.

4. Byt ut M8-skruven som sitter i mitten på sidostycket mot en skruv
som är minst 30 mm (se bild 10.11).
5. När skruven är indragen kommer den att tvinga VRP-ventilen att
öppna och oljan i cylindern avtappas till tanken.

6. Om tryckluft är tillgänglig kan den med fördel kopplas till
cylinderns luftningspunkt, för att helt tömma cylindern och slangen
på olja.
7. Glöm inte att sätta tillbaka originalskruven i sidostycket.

Originalskruv
Skruv för tömning av cylindern, M8x30

			Bild. 10.11

Byte av skruv i sidostycket

b) Hiss med UCM-ventil
1. Placera hissen vid nedersta stannplan. Slå av strömmen
(huvudelkopplare +F20)

2. Tryck på VMD-ventilen manuellt tills manometern visar trycklöst.
3. Stäng avstängningskranen.

4. Lossa luftningsskruven på cylindertoppen.

5. Lossa avstängningskranen från UCM-ventilen och lägg den i
hydraulskåpet (om den inte räcker fram till öppningen i hydraulskåpet, lossa
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istället gaveln och demontera kolven i UCM-ventilen, montera tillbaka gaveln och
fortsätt enligt alternativ a) ovan).

6. Öppna avstängningskranen.

7. Om tryckluft är tillgänglig kan den med fördel kopplas till
cylinderns luftningspunkt, för att helt tömma cylindern och slangen
på olja.
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Vy av ventilsystemet
VR

1

VS

servo
VB

VRP

VSMA

2

VMD
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Vy uppifrån av ventilsystemet inkl. inställningsskruvar

Pilotfilter UPP
Justeringskruv VS
VS
servo

VR
Backventil pilotflöde

Justeringsskruv
min.tryck nödsänk

Luftningsskruv handpump

Backventil
pilotflöde

Backventil handpump

NS

VMD

Pilotfilter NED

Justeringsskruv
handpumpens VS

VR =
VS =
VMD =
NS =

Backventil
Tryckbegränsningsventil
Magnetventil
Manuell nödsänkningsventil
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		Bild 10.13

Ventilsystemet inkl. inställningsskruvar

