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1 Sestava řídícího systému LiSA

1.1 Sestava
Kompletní řídící systém se skládá ze 3 elektronických celků:

- LiSA10 – centrální elektronika v rozváděčové skříni
- IO16 – vstupně-výstupní deska propojená na centrální elektroniku 
- APO - připojovací deska na kabině výtahu, buď ve skříni revizní jízdy, nebo v tablu

Rozšíření pro velká zařízení:
- APE - rozšiřovací deska pro desku APO
- IOW – rozšiřovací deska pro centrální elektroniku
- Rep4 – rozšiřovací deska pro 4 volně programovatelná relé

1.2 Technická data
Lisa10:

- 32-bitový mikroprocesor
- 512 kByte paměť programu (EPROM)
- 64 kByte paměť RAM
- 1 kByte paměť parametrů (EEPROM)
- hodiny reálného času
- 3 sériová rozhraní (propojení skupin, připojení PC a modemu, propojení s kabinou)
- klávesnice a displej pro změny parametrů, zobrazení registru chyb a jízdní statistiky, zadání

přístupových kódů a jízdních příkazů
- zobrazení provozního stavu a stavu kabiny
- bezpečnostní obvod 
- vyhodnocení termistoru
- funkce nouzového napájení
- vstup impulsů pro digitální kopírování šachty
- hlídací elektronika (Watchdog)
- integrovaná funkce systému nouzového volání
- připojení LiSA-Bus
- řídící relé stykačů jízdy, relé pro 2 pohony dveří, nouzové volání a 2 volně programovatelná

relé
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1.3 Centrální ektronika – (Lisa10-5)
- Sestava Lisa10-5 obsahuje veškeré řídící funkce. K tomu lze podle počtu potřebných funkcí

instalovat až max. 4 IO-desky (IO16). Každá IO-deska využívá až 16 vstupů/výstupů, tzn. že
na centrální desce může být realizováno až 64 vstupů/výstupů.

1.3.1 Připojení (konektory pro plochý kabel)
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1.3.1.1 Popis konektorů
X1, X9, X17, X25, 
X33, X41, X49, X57: 10 pólové konektory pro plochý kabel na IO-deskách. Na každém konektoru

může být připojeno 8 vstupů/výstupů. Označení konektorů je závislé na
poloze. Na pozici 1 se nachází IO1 – IO16., na pozici 2  IO17 – IO32, na
pozici 3  IO33 – IO48 a na pozici 4  IO48 – IO64.

X2: 26 pólový konektor závěsného kabelu: Konektor pro připojení vnitřní části
závěsného kabelu Lisa.
Obsazení konektoru: 1: Koncový spínač dveří - otevřít – dveře1

2: Koncový spínač dveří - zavřít – dveře1
3: Koncový spínač dveří - otevřít – dveře2
4: Koncový spínač dveří - zavřít – dveře2
5-10: Datové vedení RS485
10: Tlačítko alarmu
12: Nouzové osvětlení
13: Nouzové napájení
14: Snímač polohy (kopírblok) – střed
15: Snímač polohy (kopírblok) – dolní
16: Snímač polohy (kopírblok) – horní
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17: Korekční magnet - horní
18: Korekční magnet - dolní
19: Reproduktor (Telefon)
20: Mikrofon (Telefon)
21-26: Volné žíly závěsného kabelu 

X3: 10 pólový konektor pro připojení displeje LiSA – Matrix.
S přídavným napájením může být připojeno až 16 maticových displejů (16 *
8 / 8 * 8).
Alternativně může být také připojen ruční terminál LiSA.

X4: 14 pólový konektor pro připojení simulátoru jízdy LiSA. 
LiSA – simulátor jízdy umožňuje jednoduchou a cenově výhodnou simulaci
čachetních signálů. Simulátor je k dispozici na poptávku.

X5: 10 pólový konektor pro připojení segmentového displeje LiSA, nebo
rozšiřovací desky IOW16

X10: 9 pólový D-Sub-konektor pro připojení modemu resp. PC.
X21: 10 pólový konektor pro připojení systému nouzového volání LiSA
X23: 10 pólový konektor pro připojení desky pomocných relé

1.3.2 Připojení konektorů (svorky)
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1.3.2.1 Označení svorek
XK1: ( 1 ) = připojení napájecího napětí (+H2 / -H ) pro závěsný kabel 

( 2 ) = připojení napájecího napětí pro LiSA10 (z  napájecího zdroje)
( 3 ) = připojení pro napájení osvětlení 

L4 230V napájení osvětlení
N2 nulový vodič napájení osvětlení 

( 4 ) = připojení bezpečnostního obvodu
Ni střední vodič – vstup
SK1 1. část bezpečnostního obvodu
SK2 2. část bezpečnostního obvodu
SK3 3. část bezpečnostního obvodu
SK4 4. část bezpečnostního obvodu 
Na střední vodič – výstup
SK4* napájení stykačů (standardně spojeno pomocí propojky s SK4)

XK4: ( 5 ) = připojení signálů jízdy:
V2 připojení bezpotenciálového signálu (svorky 1 – 2) pro vysokou rychlost
SCH připojení stykače rychle
AB připojení stykače dolů
LGS připojení stykače pomalu resp. stykače jízda
AUF připojení stykače nahoru
ST připojení stykače hvězda
DR připojení stykače trojúhelník

( 6 ) = OT připojení pro přemostění dveřního obvodu
XK5: ( 8 ) = řídící signál pro pohon dveří 

1 – 4: Dveře 1 (relé K21 a K22)
5 – 8: Dveře 2 (relé K23 a K24)

( 9 ) = Vo/Ab bezpotenciálový kontakt pro signál jízdy V0 (= rychlost vjezdu u regulovaných
 výtahů) nebo signál DOLŮ u hydraulických výtahů (relé K17) (svorky 9 a 10)

( 10 ) = připojení sirény alarmu, je-li v šachtě instalována (standardně ve skříni revizní jízdy)
- H záporný pól (svorka 11)

+Hu kladný pól (svorka 12)
( 11 ) = SS1 bezpotenciálový kontakt pro přesměrování nouzového volání (kontakt z relé 

K31) (svorky 13 a 14)
( 12 ) = připojení pro přepínací kontakt volně programovatelného relé R1 a R2 (K41 a K42)

(svorky 15 až 20)
S No spínací kontakt
C Com společný kontakt
Ö Nc rozpínací kontakt

( 13 ) = připojení nouzové jízdy
Ab dolů (svorka 21)
Auf nahoru (svorka 22)
Ein zapnutí (svorka 23)
- H vztažný potenciál (svorka 24)

XK2: ( 14 ) = připojení datového vedení skupinové komunikace
SendA výstup vysílače (svorka 3)
EmpfA vstup příjmače (svorka 4)
- H = vztažný potenciál (svorka 5)

( 15 ) = připojení čidel z pohonu
MIN připojení kontaktu minimálního tlaku
U1 připojení termistoru (přehřátí 1)
Max/RegSt připojení kontaktu maximálního tlaku u hydraulických výtahů resp. porucha
 měniče u regulovaných lanových výtahů
U2 připojení termistoru (přehřátí 2)

( 16 ) = AA/SAK připojením signálu se vypne vnější řízení při nastavení normy TRA,
resp. připojení kontroly odpadnutí stykačů při nastavení normy EN81. 
Signál -H je rozpínací.

( 17 )  = připojení revizní jízdy 
Ab dolů (svorka 11)

Auf nahoru (svorka 12)

- 8 -
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Ein zapnutí (svorka 13)
è Revizní jízda je při použití připojovací desky APO8 zapojena na kabině. Pouze

není-li použito APO, nebo při montážní jízdě s vlastním ovladačem se použijí tyto
svorky.

( 18 ) = připojení akumulátoru 12V
ACCU –(svorka 14)
ACCU +(svorka 15)

 ( 19 ) =připojení nouzového volání
+NV připojení nouzového osvětlení
NL připojení nouzového osvětlení (relevantní pouze není-li použito APO)
AL připojení tlačítka nouzového volání v šachtě

 ( 20 ) signáyl koncovýh spínačů dveří (relevantní pouze bez APO)
Z2 koncový spínač dveře 2 zavřeny (úroveň sepnutí  = +H)
A2 koncový spínač dveře 2 otevřeny (úroveň sepnutí = +H)
Z1 koncový spínač dveře 1 zavřeny (úroveň sepnutí = +H)
A1 koncový spínač dveře 1 otevřeny (úroveň sepnutí = +H)

( 21 ) = připojení signálů pro digitální kopírování šachty
-H napájecí napětí snímače otáček
IMP- negovaný signál ze snímače otáček
IMP+ kladný signál impulsů ze snímače otáček
+ H napájení snímače otáček

( 22 ) = připojení telefonu (telefonické spojení s kabinou)
M připojení mikrofonu 
L připojení reproduktoru

( 23 ) = vstupy šachetních signálů
+Bü napájení signálky klec ve stanici
SGU signál kopírbloku spodní 
SGM signál kopírbloku střední
SGO signál kopírbloku horní
VU signál korekčního spínače dolní
VO signál korekčního spínače horní

 ( 24 ) = F1–F6 připojení pro volně využitelné žíly závěsného kabelu.Využitelné pro použití
 systému nouzového volání resp. speciálního komunikační zařízení
 (stíněný kabel), pro impulsy ze snímače atd

- 9 -
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1.3.3 Kódovací jumpery a stavební prvky 
-
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1.3.3.1 Kódovací jumpery:

Jumper Funce Osazen Neosazen
JP1 Při výpadku napětí na XK1.15

/.16V  je Lisa10 napájena
z baterie

Aktivní (u Lisa jako
systém nouz. volání /
nouzový sjezd u hydraul.
výtahů)

Neaktivní *)

JP2 Ukazatel kabina ve stanici Ukazatel  = žárovka Ukazatel = LED*)
JP3 Rychlé nucené odpojení Aktivní Neaktivní *)
JP4 Stummschaltung pro bezp. relé Aktivní *) Neaktivní
JP5 Skupinový provoz U duplexu není třeba

skupinové relé
Ve skupině je vždy
potřeba skupinové relé

JP6 Koncový spínač dveří Koncový spínač dveří 1-
otevřeno – přemostěn

JP7 Koncový spínač dveří Koncový spínač dveří 1-
zavřeno – přemostěn

JP8 Koncový spínač dveří Koncový spínač dveří 2 –
otevřeno - přemostěn

JP9 Koncový spínač dveří Koncový spínač dveří 2 -
zavřeno - přemostěn

Koncový spínač dveří
přemostěn na APO nebo
zapojen

JP10 Smazat RAM RAM bude smazána Normální provoz *)
JP11 Dělení impulsů  /1 /2 /4 /8 /16 /32 /64 /128
JP12 Úroveň impulsů Úroveň impulsů  < 5 V Úroveň impulsů  > 5 V
JP13 / JP14 Jumpery pro připojení L a M Lisa nepracuje jako

systém nouzového volání
Konektor X21 =
připojení systému nouz.
volání Lisa
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1.3.3.2 Součásti:
[ 1 ] displej polohy kabiny. Polohy 10 až 29 jsou ustarších programů zobrazovány s přídanou

sesetinou tečkou.
[ 2 ] displej provozníh stavů, u novějších programů střídavě blíká s desítkami holohy kabiny
[ 3 ] displej kopírbloku, impulsy z čidla impulsů, stop dveří, simulace voleb, blokování dveří a

vypnutí vnějšího řízení
[ 4 ] displej bezpečnostního obvodu, světelné závory a omezovače zavírací síly pro dvoje dveře,

kontrolka funkce a testovací režim
[ 5 ] tlačítko Reset
[ 6 ] EPROM s programem (2 * 256 kByte) 
[ 7 ] optočlen pro impulsy ze snímače impulsů
[ 8 ] potenciometr pro nastavení kontrastu pro LCD-displej
[ 9 ] skupinové relé ( Pozor na polohu: tečka dole)
[ 10 ] int. obvod ULN2804: ovládání volně programovatelných relé
[ 11 ] int. obvod ULN2804: obvod nouzového osvětlení
[ 12 ] int. obvod ULN2804: ovládání relé dveří a segmentové displeje
[ 13 ] int. obvod ULN2804: obvod relé nouzového volání na desce Lisa-TAE a ovládání relé rychlé

jízdy
[ 14 ] int. obvod ULN2804: ovládání relé nahoru, dolů, pomalu, trojúhelník, Vo/Ab
[ 15 ] 1 optočlen pro čidlo světla kabiny a 4 optočleny pro bezpečnostní obvod
[ 16 ] int. obvod pro sériový datový přenos do kabiny a k maticovým displejům LiSA (levý IO:

SN75176, pravý I: SN75179)
[ 17 ] EEPROM s parametry (24C09 / 24C08 / 24C256)

1.4 IO – deska - (IO16)
Na IO-desce IO16 se nachází 16 vstupů / výstupů (IO).
Vždy po 8 IO na jeden 10 pólový konektor pro plochý
kabel. Tyto jsou dále paralelně převedeny na 8-pólovou
lištu konektorů, čímž je umožněno využívat vstupy také
běžně přes svorkovnici. 
Stav je zobrazen LED-diodami. Rozsvícená LED ukazuje,
že je přiloženo -H , nebo že elektronika výstupu je aktivní.
Každý jednotlivý výstup lze trvale zatížit až 100 mA (při
spínací úrovni 15V), při současně aktivních 8 IO (IO1 –
IO8 / IO9 – IO16). Samostatně mohou být IO zatíženy
max. 500 mA.
Pozor: Krátkodobé zkraty budou překonány, trvalé ne.

1.5 Připojovací deska – (APO)
Připojovací deska APO je umístěna buď ve skříňce revizní jízdy, vyjímečně ve skříňce tabla a slouží
jako rozdělovací a zesilovací stanice pro instalaci kabiny.
Celkem je k dispozici 16 IO (volně programovatelných vstupů-výstupů), každý trvale zatížitelný až 100
mA (při napětí 15V), při 8 současně aktivovaných IO (IO65 – IO72 nebo IO73 – IO80). Jednotlivě
mohou být IO zatíženy max. 500 mA.
Pozor: Krátkodobé zkraty budou překonány, trvalé ne.
Navíc je 8 vstupů obsahuje pevně dané funkce (světelné závory, omezovače zavírací síly a povely
revizní jízdy).
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       XK15 XK13 XK12          XK11    XK10

XK16 XK17    XK7 XK8 XK9

1.5.1 Zapojení konektorů
X1 připojení vnitřních žil vlečného kabelu

zapojení je zhodné se zapojením konektoru X2 na desce LiSA 10
X2 kopírblok signály jsou přímo propojené (bez elektronických prvků) na konektor závěsného

kabelu X1
1 +NV nepřetržité napájení horního snímače polohy
2 Sm střední snímač polohy
3 Su dolní snímač polohy
4 So horní snímač polohy
5 Vo horní korekční magnet
6 Vu dolní korekční magnet
7, 8, - H vstažný potenciál
9, 10, + H napájecí napětí

X3 připojení maticového displeje LiSA
X4 připojení tlačítkového ovladače 1

- 12 -
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signály tlačítka alarmu, nouzové osvětlení, nouzové napájení, reproduktor a mikrofon (telefon)
jsou přímo propojené (bez elektronických prvků) na konektor závěsného kabelu X1
1 Al tlačítko Alarm
2 - 8 IO66 – IO72 programovatelné vstupy/výstupy
9 - H vstažný potenciál
10 + H napájecí napětí
11 Nl výstup nouzového osvětlení
12 +NV nepřetržité napájení
13 L reproduktor (telefon)
14 M mikrofon (telefon)

X5 připojení tlačítkového ovladače 2
vstupy/výstupy IO73 – IO80.
1 – 8 IO73 – IO80 programovatelné vstupy/výstupy
9 - H vstažný potenciál
10 + H napájecí napětí
Veškeré funkce na těchto konektorech jsou také dosažitelné přes konektory XK11 resp.,
XK10.
Výjímku představuje IO65. Tento IO je dostupný pouze na XK11.

X6 připojení displeje LiSA (použity IO78 – IO80), nebo přídavné dasky APE
1 + H, nebo +5V signál rozsvícení displeje Lisa nebo napájení desky APE

funkci určuje jumper pod konektorem X6. Dbejte prosím na to, aby
jumper pod X6 byl instalován ve správné pozici !

2 IO78 výstup DATA pro displej LiSA
3 IO79 výstup STROBE pro displej LiSA
4 IO80 výstup CLOCK pro displej LiSA
5, 6 Datové vedení I2Cbass pro desku APE
7, 8, - H vstažný potenciál
9, 10, + H napájecí napětí

XK7 napájení do desky APO z vlečného kabelu
XK8 přívod vnějších žil T1 až T10 z vlečného kabelu
XK9 vývod vnějších žil T1 až T10 pro poveli dveří atd…
XK10 -H vztažný potenciál

L reproduktor (telefon)
M mikrofon (telefon)
NV nepřetržité napájení
Nl výstup nouzového osvětlení
AL Alarm
Z2 dvě svorky pro koncový vypínač dveře 2 zavřeny
A2 dvě svorky pro koncový vypínač dveře 2 otevřeny
Z1 dvě svorky pro koncový vypínač dveře 1 zavřeny
A1 dvě svorky pro koncový vypínač dveře 1 otevřeny
L1 dvě svorky propřipojení výstupu z fotočidla dveří 1

(spodní svorka vztažný potenciál -H a horní vstup signálu)
R1 dvě svorky propřipojení výstupu reverzačního spínače dveří 1

(spodní svorka vztažný potenciá -H l a horní vstup signálu)
L2 dvě svorky propřipojení výstupu z fotočidla dveří 2

(spodní svorka vztažný potenciál -H a horní vstup signálu)
R2 dvě svorky propřipojení výstupu reverzačního spínače dveří 2

(spodní svorka vztažný potenciál -H a horní vstup signálu)
XK11 IO65 až IO80 volně programovatelné vstupy-výstupy 
XK12 připojení revizní jízdy

93 vstup bezpečnostního obvodu
12 výstup pro přemostění bezpečnostního obvodu dbeří

(při revizní jízdě přerušeno)
94 výstup bezpečnostního obvodu
IE vstup revizní jízda zapnuta
IU revizní jizda nahoru
ID revizní jizda dolů
TT Stoptlačítko revizní jízdy stlačeno

XK13 nulový můstek slouží pro připojení všech vodičů PE

- 13 -
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XK14 obsahuje napájení, řipojení volných žil závěsného kabelu (F21 – F26) a svorky pro připojení
čidla pevných bodů (při použití metody zpomalení od pevného bodu).

XK15 svorky pro připojení spínačů bezpečnostního obvodu
XK16 svorky pro připojení světel a zásuvky na revizní jízdě
XK17 přívod vnějších žil světla a bezpečnostního obvodu z vlečného kabelu

Následující signály jsou přímo propojené (bez elektronických prvků) na konektor závěsného kabelu
X1: kopírovací signály Vo, Vu, So, Sm, Su,

připojení volných žil závěsného kabelu (F21 – F26) 
AL tlačítko alarmu, Ni nouzové osvětlení, +NV nouzové napájení, L reproduktor, M mikrofon,
A1, Z1, A2, Z2 - koncové spínače dveří

1.6 Rozšiřovací deska – (APE)
Připojovací deska APE je rozšiřovací deskou pro zařízení s potřebou více než 16 volně
programovatelných IO na kabině. Je umístěna buď ve skříňce revizní jízdy, nebo ve skříňce tabla.
Celkem je k dispozici 16 IO (volně programovatelných), každý trvale zatížitelný až 100 mA (při spínací
úrovni 15V), při 8 současně aktivních IO (IO65 – IO72 nebo IO73 – IO80). Jednotlivě mohou být IO
zatíženy max. 500 mA.
Pozor: Krátkodobé zkraty budou překonány, trvalé ne.
Připojení se provádí na konektoru X7, který je 10pólovým plochým kabelem spojen s konektorem X6
na APO.
S konektory X4 a X5 je spojeno dvakrát 8 programovatelných IO na APE.
Stejně jako na APO jsou také tyto IO připojeny přez svoreky spojeny se svorkovnicí WAGO, tzn. každý
IO je kromě plochého kabelu přístupný také na svorkách.
Na konektor X6 může být připojena segmentová displej, pro kterou jsou určeny IO94 – IO96.

- 14 -
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1.7 Deska relé - (RP-2)
U řízení Lisa je k dispozici 6 volně programovatelných relé. Relé 1 a
2 (K41 – K42) se nacházejí na desce LiSA10. Relé 3 – relé 6 (K43 –
K46) se nacházejí na rozšiřující desce RP-2. Připojení se provádí
konektorem X1 přes 10pólový plochý kabel zapojeným na konektor
X23 na desku Lisa10.
Svorkovnicí XK2 můžete ovládat relé běžným způsobem. Pin5 je
napájení (+H) pro cívky relé a svorky 1-4 jsou připojení signálů pro
relé K43 – K46.
Z každého relé je vyveden jeden přepínací kontakt (C = společné
připojení, S = spínací kontakt, Ö = rozpínací kontakt), přitom
odpovídá relé 1 relé K43, relé 2 relé K44 atd..

1.8 IO- rozšiřovací deska - (ERW16B)

U velkých výtahových zařízení (např. 2-tlačítkové řízení se 30 patry)
již nedostačují pro šipku další jízdy, příjezdový gong, lineární výstup
stanoviště (každé podlaží jeden výstup) nebo stav IO
vstupů/výstupů kabiny na centrální desce (LiSA10) volné IO. 
S ERW16B je možné výše jmenované funkce realizovat.
 
Konektorem X1 je ERW16 propojeno na konektor X5 (=
segmentová displej)  nebo X57 ( = levý konektor na 4. IO-destičce)
centrální desky LiSA. Přitom obsazení konektoru X1 je analogické
obsazení konektoru segmentové displeje (pin 10 a 9 +H, pin 8 a
pin7 –H).
Odpovídající nastavení se provádí parametrem „1. Ausgang
Weiterfahrt (výstup další jízdy) / 1. Ausgang Ankunftsgong (výstup
příjezdového gongu) / 1. Ausgang Standausgabe in der Zentrale
(výstup stanice do cetrální jednotky) / 1. Ausgang Fahrkorbsignale
(výstup signálů z kabiny)“.
Výstupy IO1-IO16 jsou připojitelné jak plochým kabelem, tak také
tradičně pomocí šroubových svorek. Na konektorech X3 a X4 je pin
10 napájen +H a pin9 –H.
Svítící LED ukazuje, že je připojen -H, tzn. výstup je aktivní.
Každý samostatný výstup je trvale zatížitelný 100 mA (při spínací
úrovni 12V), při 8 současně aktivních IO (IO1 – IO8 / IO9 – IO16).
Jednotlivě mohou být IO zatíženy max. 500 mA.
Pozor: Při připojení X57 (pin10 = +H a pin9 = -H) musí být žíly 7-10
odděleny a žíly 9 a 10 napájeny odpovídajícím napětím.
Pokud je navíc potřeba více než 16 výstupů, lze na konektor X2 připojit další ERW16B (kaskáda). 
Připojení konektoru XK1 jsou paralelně spojeny s piny X4. Totéž platí i pro XK2 a X3.
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1.9 Rozšiřovací deska a převodník úrovní - (24DRV16)

1X1
Eingang

1X2
Ausgang

18 -H-H+24V-H-H 91016

11
IO9 - IO16 IO1 - IO8

X3X4
XK1

24DRV16
Version 12V / 24V

Pro desku 24DRV16 platí příslušný rozsah funkcí (výstup zobrazení další jízdy, příjezdový gong atd. )
a napojení na LiSA10 jako u zmiňované desky ERW16B. 
Odlišuje se pouze v následujícím: 

- veškeré výstupy jsou současně zatížitelné až 1A.
- výstupní signál je aktivní kladnou polaritou (=převodník úrovně)
- připojené napětí napájí obě svorky (označené +24V)

K dispozici jsou 2 verze  (viz. nalepený štítek 12V / 24V):
1. Štítek 24V: spínací napětí je +24V (napájecí napětí na svorkách +24V = 24V)
2. Štítek 12V: spínací napětí je +H V (napájecí napětí na svorkách +24V = +H)
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1.10Displeje LiSA
Zvláštní pozornost byla při vývoji řídícího systému LiSA kladena na flexibilní a estetické displeje
polohy, směru a směru další jízdy výtahu.
 LiSA- displej (7, 9-

segmentů nebo
Matrix)

LiSA-maticový
displej

Volně programova-
telný segmentový
displej (9-segmentů)

Volně programova-
telný maticový
displej 

Přiřazení
symbolu

Parametrem (sada
parametrů 007*) a
kódovací tabulkou

Parametrem (sada
parametrů 007*) a
kódovací tabulkou

PC-programem a
uložením do
EEPROM displeje

PC-programem a
uložením do
EEPROM displeje

Připojení 10 pólový plochý
kabel

10 pólový plochý
kabel

14 pólový plochý
kabel nebo
šroubové svorky

10 pólový plochý
kabel nebo
šroubové svorky

Řízení LiSA-Bus (sériová) LiSA-Bus (I2C) Gray, binar, linear,
impuls

Gray, binar, linear,
impuls a LiSA-Bus
(I2C)

Zobrazení
směru další
jízdy

Ano Ano Ano (řízení blikání
vstupu)

Ano (řízení blikání
vstupu)

Zvláštní text Ne X a A-B Ne 4 horizontálně
běžící zvláštní texty
a navíc na poschodí
jeden běžící text

Displej vysoký
15 mm
(standart)

1-místný, 2-místný,
1-místný se šipkou,
2-místný se šipkou

Ne Ne 15*7 bodů

Displej vysoký
30 mm

Ne 8*8 bodů / 
16*8 bodů

Ne 16*8 bodů

Displej vysoký
32 mm
(standart)

15*7 bodů Ne Ne Ne

Displej vysoký
35 mm 

1-místný, 2-místný,
1-místný se šipkou,
2-místný se šipkou

Ne 2-místná se šipkou Ne

Displej vysoký
40 mm
(standart)

1-místný, 2-místný,
1-místný se šipkou,
2-místný se šipkou 

8*8 bodů / 
16*8 bodů

Ne 16*8 bodů

Displej vysoký
50 mm

2-místná se šipkou
(foliová displej a
multisegment.
displej)

Ne Ne Ne

Displej vysoký
60 mm

Ne 8*8 bodů / 
16*8 bodů

Ne 16*8 bodů

Displej vysoký
65 mm

Ne Ne Ne LCD-grafická displej
192*192 bodů

Displej vysoký
125 mm

1-místná, 2-místná,
1-místná se šipkou,
2-místná se šipkou

Ne Ne Ne

Poznámky k tabulce:
- Přiřazení zobrazovaných symbolů  jednotlivým podlažím se u „originálních“ displejů LiSA (=

displeje řízené pouze přes LiSA-Bus) liší od tzv. volně programovatelných typů.
Displeje LiSA: 

- Přiřazení symbolu a výběr řízení se provádí pomocí parametru (kódu podlaží - Etagencodes),
tzn. bez hardwarového kódování.

Volně programovatelné displeje LiSA:
- Symboly se vytvoří pomocí PC-programu a poté vypálí do EEPROM, která se nakonec vloží

do displeje. U maticových displejů mohou být vytvořeny také zvláštní, vodorovně rolující texty.
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1.10.1 Maticový displej Matrix
LiSA-displej: 

- tento dispej lze řídít pouze přes LiSA-Bus (I2C). Je k dispozici jako
matice 8*8 a jako matice 16 * 8 ve výškách 30, 40 a 60 mm.

- připojení se provádí pomocí 10 pólového plochého kabelu. 
Displeje v patrech jsou přímo připojeny na desku LiSA10. Při více
jak 7 displejích na jednom plochém kabelu musí být provedeno
přídavné napájení (2 * 1mm2) 

- displej v kabině je připojena vlastním konektorem na desku APO8
- displejové symboly se nacházejí v paměti desky LiSA10 a odtud

jsou přenášeny na displej
- v kabině a ve stanicích mohou být použity rozdílné typy displejí,

např. v kabině 16*8 a ve stanicích 8*8.
- v klidovém stavu může být směr další jízdy zobrazen blikající

šipkou.
- u matic 16*8 mohou být číslo poschodí a směr jízdy zobrazeny

současně. U matic 8*8 se toto děje střídavě (parametrovatelné)
- symbol na displeji může rolovat ve svislém směru

(parametrovatelné)

Volně programovatelný displej LiSA (vhodné také pro jiné řídící systémy): 
- tato displej je říditelný jak přes LiSA-Bus (I2C), tak i tradičně přes svorky resp. plochý kabel.

Je k dispozici jen jako matice 16 * 8 ve výškách 30, 40 a 60 mm.
- je-li displej použit společně s řídícím systémem LiSA, platí příslušné ovládání a funkce

uváděné u předešlých displejí LiSA.
- navíc mohou být zobrazeny při obou způsobech řízení 4 horizontální běžící texty (např.

‚Přetíženo –
prosím všichni
vystupte‘,
‚Evakuační jízda‘,
‚Požární jízda‘
atd.).
Vyvolání se
provede buď
prostřednictvím
LiSA-BUS nebo na
svorkách T1 – T4.

- v každé stanici je
možný jeden
vodorovně běžící
text. Tento je
střídavě uveden se
symbolem
poschodí.

1.10.2 Segmentový displej
Také u segmentových displejí jsou displeje, které jsou řízeny
prostřednictvím LiSA-Bus (seriová sběrnice) a volně programovatelné
typy, které jsou vhodné i pro jiné řídící systémy.
Segmentové displeje LiSA:
Zde platí totéž co bylo řečeno u maticových displejí LiSA. 
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Volně programovatelný segmentový displej:
Jako u všech volně
programo-vatelných displejí
se provádí programování
paměti symbolů přepisem
EEPROM. Ten zajistí
programovací přístroj
připojený k PC sériovou
linkou (COM1, COM2).
Samotné symboly a určení
kódu displeje jsou také
řízeny pomocí PC-
programu.  

1.10.3 LCD – grafický displej
Představení: 
Displej (192 * 192 bodů) s aktivní podsvětlenou plochou  65 * 65 mm je
programovatelný PC-programem.
Horní třetina plochy displeje je standardně rezervována pro texty poschodí a
zvláštní texty (požár, požární jízda, přetíženo,...).
Spodní díl plochy displeje (2/3) je vyhrazen pro směr jízdy a symbol poschodí.
Jsou možné 4 řádky textu.

Řízení:
- tradičně přes svorky (XK1 / XK2)

resp. plochý kabel (X3 / X4)
s lineárním kódem nebo přes LiSA-
Bus (I2C) na připojení při maticové
displeje (X2)

- 19 -

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

1 1
XK1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

zvlášt. text 4

nahoru

zvlášt. text 2
zvlášt. text 3

XK2
symbol 1

symbol 16 symbol 17

symbol 24

X1 = programovací připojení k PC

X2 = řídící konektor pro
        LiSA-Bus (I2C)
XK3 = 1: +H, 2: -H, 3 - 6: I2C-připojení přes
                                      svorky

                  1 - 16

                  blikání obrazu
                 17 - 24, zvláštní texty, směry,

XK1/ X3  = připojovací svorky symbolů pater

XK2 / X4 = připojovací svorky symbolů pater

zadní strana

šipka - dolů

zvlášt. text 1

blikání

X3 X416 16

RS232 LiSA-I2CXK3

+H -H
X21X11

JP1

+
 -

JP1: řídící úroveň ( + / - )

1X1

+H -H

14

X1 = 1: směr nahoru  2: směr dolů
        3 - 8: řídící signály pro symboly stanic
                 kód: linear, Gray, binär, impuls
        9: -H 10: +H
        11- 14:  řídící signály pro symboly stanic

zadní strana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

JP1Sig
nal H

L
JP1 = zasunut na pozici H: řízení signály +
          zasunut na pozici L : řízení signály -

Dr.
Prügelpeitsch

Psycholog

D
G

zpředu



Manuál řídicího systému LiSA, verze 9/2004                                               Všeobecné parametry zařízení  

2 Systém LiSA-Bus
Tento sběrnicový systém byl vyvinut na základě dlouholetých zkušeností výrobce. Kompletní systém
se skládá pouze ze dvou rozdílných elektronických prvků:

- LiSA 10-7 s intalovaným sběrnicovým modulem (LBM-02)
- LiSA-Bus modul (LBM-08)

Veškeré řídící funkce, které nejsou pevně svázány s deskou LiSA10-7 (přehřátí motoru, porucha
měniče, apod.) jsou prováděny pomocí LBM-08.
Moduly LBM-08 mohou být umístěny v rozvaděči, v šachtě, nebo v kabině.
Spojení s řídícím modulem je realizováno pomocí 3-pólového sběrnicového kabelu. Tuto sběrnici tvoří
2 žíly pro napájení modulů a jedna pro vedení datového signálu. 
Fyzicky je sběrnice v šachtě tvořena speciálním 3-pól. LiSA-Bus kabelem (3x1,5mm2) LBC-03.
Pro kabinu jsou potřeba tři žíly závěsného kabelu.

Speciální závěsný kabel který byl používán doposud již není potřeba.

Abychom nadále upřednostnili řešení s jedním závěsným kabelem, doporučujeme použít plochý kabel,
resp. kabel s více komorami (min.2) pro oddělení malých napětí od signálů 230V. 
Samozdřejmě je možné použít i dva kabely.

Novinkou při stavbě výtahu je speciální spojovací technika, kterou jsou sběrnicové moduly připojovány
ke kabelu LBC-03 a jeho prostřednictvím k řídícímu systému. LBC-03 je ASI-Bus kabel (používaný
v průmyslovém prostředí), tzn. že spojení je prováděno pomocí lisovací techniky.

Žádné nejisté konektory, žádný speciálně vyráběný kabel.

Moduly se jednoduše „nacvaknou“ na místo, kde jsou právě potřeba.
Zbavíte se hryzajícího pocitu při pomyšlení, jako když při použití běžných sběrnicových systémů (LON,
CAN, ..) jsou moduly ve 30 patrech připojeny 60 konektory navzájem, takže jeden nefukční modul
dokáže ochromit celou sběrnici a je jen velmi těžko lokalizovatelný. 

LiSA-Bus těmto nedostatkům zabrání:
- nefunkční modul je snadno lokalizovatelný, neboť je řídícím systémem ihned označen,
kromě toho dojde-li k této situaci
- je modul od sběrnice odpojen přes miniaturní relé

Poznámka: Namísto LBM-08 je také možné nadále používat v rozvaděči destičky IO16, jsou-li
potřeba současně s LBM-08. 

Zavedením systému LiSA-Bus na počátku roku 2003 byla nahrazena do té doby používaná verze
LiSA10-5 novou deskou LiSA10-7.
LiSA10-7 je na první pohled odlišná polohou tlačítka Reset, které se nachází vlevo od pamětí
EPROM.
Pozor: Nová deska je se starou verzí plně kompatibilní, tzn. že LiSA 10-5 je t.č. plně nahraditelná
deskou LiSA10-7. Obráceně to však neplatí.
Dodatečně byly provedeny některé změny resp. vylepšení, které jsou následně popsány.
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2.1 LiSA 10-7
Změny na desce LiSA 10-7 (viz. obr.)

- alternativně k napájení 15V je možné napájet také 24V (konektor XK5, pin 3), tzn. napájecí
napětí všech připojených zařízení může být nyní také 24V (při použití sběrnicového provozu je
napětí 24V nutnost)

- namísto 4. destičky IO (IO49-IO64) lze nyní připojit sběrnicovou připojovací kartu (=LiSA-Bus-
Driver LBD-02). Připojení IO destiček již v zásadě není potřeba.

- konektor XK1 byl rozšířen o jeden vstup 220V pro kontrolu odpadnutí stykačů (pin 10 – SAK).
Tímto se výrazně zvýšila bezpečnost při vyhodnocování této funkce ve srovnání s dosud
používanou kontrolou stykačů s 24V.

- pro připojení DCP (=sériové řízení měničů) bude přídavné rozhraní RS485 vyvedeno na
konektor XK6. Toto připojení je zatím ve fázi přípravy.

Poznámka:
- Použitím 24V pro napájecí napětí je třeba použít nový typ napájecího zdroje.
- Mělo by se jednat o typ vhodný k montáži na DIN lištu (dobré chlazení), který je v normálním

případě  předimenzován (24V,  5A)  a  proto by  měl  vykázat  vyšší  spolehlivost  ve srovnání
s dosud používaným, který dle údajů výrobce o životnosti garantuje 8,5roku (MTBF).  

( 1 ) = připojení napájení 24V (napájení 15V na XK5, pin 2 je nadále možné)
( 2 ) = 230V – připojení kontroly odpadnutí stykačů (SAK)

Předpoklady:
- jumper JP13 na pozici 1 a –H spojeno s PE.
- nový parametr ( v bloku parametrů 000*) 

„LiSA-Typ (LiSA10-5 / LiSA10-7ohne220VSAK / LiSA10-7mit 220VSAK)“ je nastaven na
hodnotu 2
Poznámka:

JP13 na pozici 0: signál na pinu 10 konektoru XK2 (AA/SAK) je vyhodnocen a má rozdílný význam
v závislosti na tom, zda je zařízení provozováno dle TRA nebo EN81. 

TRA:  vypnutí vnějšího řízení (Außensteuerung-Aus)
EN81:  kontrola odpadu stykačů (parametr „LiSA-Typ“ má hodnotu 1)

( 3 ) = místo připojení LiSA-Bus-Driver (LBD-02)
( 4 ) = sériové připojení XK6 (RS485) pro rozhraní DCP (software ve vývoji)
( 5 ) = tlačítko Reset (vnější poznávací znamení pro LiSA10-7)

Jumper JP3 (rychlé nucené odpojení) a JP4 (přemosťovací obvod bezpečnostních relé) byly
odstraněny.
Z důvodů kompatibility k LiSA10-5 jsou nadále k dispozici

- konektory pro destičky IO16
- napájení 15V
- připojení maticových a segmentových displejů
- připojení standardního závěsného kabelu

LiSA-Bus-Driver (LBD-02):
Lisa-Bus-Driver je rozhraní mezi LiSA10-7 a sběrnicí LiSA-Bus

- čte data z LiSA-Bus modulů v patrech a na kabinové sběrnici a je dále do systému LiSA10-7,
jakož i

- čte data z LiSA10-7 a přenáší je na moduly LiSA-Bus
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2.2 LiSA-Bus-Modul (LBM-08)
Stavba modulu a funkce:
- 8 zkratu-odolných (ne však trvale zkratovatelných) vstupů / výstupů (IO) na XK1 a XK2

resp.X1. Je-li LBM-08 použit jako modul v šachtě, jsou pro první 4 IO (XK1) vyhrazeny pevně
stanovené funkce. Jinak jsou volně programovatelné.
Modul v šachtě:pin1: tlačítko NAHORU

pin2: tlačítko DOLU
pin3: směr NAHORU
pin4: směr DOLU

- 8 stavových LED
- 1 LED (L1) pro zobrazení provozního stavu

LED svítí: LBM-08 je OK
LED bliká: LBM-08 je vadný a byl od sběrnice prostřednictvím R1 odpojen

- X1: konektor pro připojení součástí LiSA
- XK3 a XK4: konektor pro připojení LBM-08 k nosné desce APO10 resp. LF10 v kabině
- XK5: sběrnicové připojení displeje LiSA-Bus
- R1: miniaturní relé pro odpojení vadného modulu od sběrnice
- jumpery JP1 – JP32 se provádí adresace (0 – max. 63)

Adresy na sběrnici v šachtě:
0 – 47: rozsah adres pro moduly v šachtě
48 – 56:  rozsah adres pro moduly v rozvaděči
Adresy na sběrnici v kabině:
0 – 47: rozsah adres pro moduly v šachtě na straně dveří 2 (při selektivním řízení dveří

z vnějšku)
48 – 60: rozsah adres pro moduly v kabině

2.3 Nové typy adaptérů pro LiSA-Bus
Pro zjednodušení stavby zařízení se kromě výše uvedených modulů používají ještě adaptéry, resp.
nosné desky. Jedná se prvky bez vlastní elektroniky.

2.3.1 Adaptér pro závěsný kabel (Busad-2):
V závěsném kabelu je 13 žil pevně rezervováno pro malé napětí ( <=24V).
Zbylé 3 vodiče mohou být použity libovolně, to znamená i pro 230V 
Pro usnadnění zapojení závěsného kabelu jsou tyto žíly propojeny z desky LBD-02 na  BusAd-2 na
konektor XK4 a zněj potom na XK2.
Další signály jsou přiváděny z desky LiSA 10-7 na konektor X1 a zněj na XK1.
Z 26-pólového připojení závěsného kabelu jsou plochým kabelem na konektor X1 přivedeny žíly 11 –
20.
Na XK1 je připojena kabinová sběrnice a také impulsní signál, je-li vyžadován signál (Im) z impusního
čidla LiSA na kabině.

XK1: pin 1 – 3 kabinová sběrnice (-, S, +)
pin 4 Nouzové napájení (N+)
pin 5 Telefon (M)

XK2: pin 1 Telefon (L)
pin 2 Impulzi jízdy (Im)
pin 3 - 7: snímač polohy (kopírblok) (So, Sm, Su, Vo, Vu)
pin 8: tlačítko Alarm (Ec)
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2.3.2 Připojovací deska na kabině (APO10)
APO10 je centrální deska pro veškeré připojení na kabině, jakož i nosná deska pro čtyři LBM-08, 6
relé a 5 LED diod kopírbloku.

Relé KF1: signál „Dveře 1 zavřít“ – spíná signál COM (XK8.3)  na DC (XK8.1) elektr. pohonu
dveří

Relé KF2: signál „Dveře 1 otevřít“ – spíná signál COM (XK8.3)  na DC (XK8.2) elektr. pohonu
dveří

Relé KF3: signál „Dveře 2 zavřít“ – spíná signál COM (XK7.3)  na DC (XK7.1) elektr. pohonu
dveří

Relé KF4: signál „Dveře 2 otevřít“ – spíná signál COM (XK7.3)  na DC (XK7.2) elektr. pohonu
dveří

Relé KF5: Ventilátor v kabině – spíná napětí L4 (XK2.1) na výstup Fan (XK2.3)
Relé KF6: Světlo v kabině – spíná napětí L4 (XK2.1) na výstup Ca.-L (XK2.2)
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2.3.3 Připojovací deska pro tablo v kabině (LF10):

LF10 je deska pod nouzové světlo využitelná pro typové označení v kabinovém table.

Pro systém LiSA-Bus jsou dodatečně vyhrazeny tři přípojné body pro moduly LiSA-Bus (LBM-08).

Při použití tlačítek LiSA jsou normálně na konektor X1 připojeny tlačítka „Alarm“, „Dveře otevři“, „Dveře
zavři“, „Ventilátor“, „STOP dveří“, funkce klíčů a mimo jiné i první tlačítko kabinové volby.

Všechny ostatní tlačítka mohou být propojena přímo plochým kabelem připojeným na LBM-08.

X2 je propojovací konektor na APO10 a doplňkově k funkcím na konektoru X1 pro rozšíření sběrnice,
tzn. že APO10 ve skříňce revizní jízdy a LF10 v tablu v kabině jsou vždy propojeny přes jeden 20-
pólový kabel.

Konektor X1:      Konektor X2:
1: nouzové volání 1: nouzové volání
2-8: IO 2-8: IO
9: -H 9: -H
10: +24V 10: +24V
11: nouzové osvětlení 11: nouzové osvětlení
12: nouzové napájení 12: nouzové napájení
13: telefon L 13: telefon L
14: telefon M 14: telefon M

15-16: -H
17-18: LiSA-Bus S
19-20: +24

Při použití tlačítek jiných výrobců, musí být signály:
- nouzové volání
- nouzové osvětlení
- hlasové spojení
- tlačítka Dveře otevřít a Dveře zavřít
- zobrazení Přetíženo
- a eventuelně klíče na f1 – f4

zapojeny konvenčně na XK1.
Tlačítka přivolávek mohou být umístěny přímo svorky šroubů sběrnicových modulů.
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2.4 Varianty sběrnice
Nezávisle na tom, kterou sběrnicovou variantu zvolíte, můžete nadále využívat destičky IO16.
Překrývají-li se adresy LBM-08 a IO16, jsou tyto vstupy / výstupy provozovány paralelně.

Příklad zapojení v rozvaděči (viz. následující obrázek):
Rozdělení IO:
IO1 – IO8 na modulu (adr. 48) a IO16 –1
IO9 – I016 na modulu (adr. 49) a IO16 – 1
IO17 – IO24 na IO16 – 2
IO25 – IO32 na IO16 – 2
IO33 – IO40 na modulu (adr.52)
IO41 – IO48 na modulu (adr.53)
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Pomocí nového parametru v sadě Všeobecné parametry (000*) lze zadat  kofiguraci LiSA-Bus.

LiSA-Bus (No/sLbus/Lbus/cbus/sLbus+cbus/Lbus+cbus) (0..5):
è (0): bez LiSA-Bus
è (1): sLbus: malá (small) sběrnice LiSA-Bus v šachtě – max. 64 IO za v řadě za sebou jako u IO-

destiček, tzn. připojeno max. 8 modulů LiSA-Bus (LBM-08) 
è (2): Lbus: sběrnice LiSA v šachtě – jako sLbus, ale v každém podlaží je vlastní modul LiSA-Bus
è (3): cBus: sběrnice LiSA do kabiny – ve skříňce revizní jízdy resp. v kabinovém tablu se nacházejí

moduly LiSA-Bus (použito APO10)
è (4): sLbus+cBus: jako sLbus, ale navíc sběrnice LiSA v kabině
è (5): Lbus+cBus: jako Lbus a cBus dohromady

2.4.1 Malá sběrnice LiSA v šachtě
è (1): sLbus: malá (small) sběrnice LiSA-Bus v šachtě – max. 64 IO za v řadě za sebou jako u IO-

destiček, tzn. připojeno max. 8 modulů LiSA-Bus (LBM-08)

U malé sběrnice v šachtě je funkční rozdělení adres IO analogické jako při použití IO-destiček
(IO16).
- součet všech využitelných IO je 64, tzn. na sběrnici v šachtě lze připojit max. 8 LBM-08 
- rozsah IO adres je 1-64
- adresy destiček LBM-08 začínají na 48 a končí na 55

Rozdělení adres:
Modul 48:  IO1 - IO8 Modul 49:  IO9 – IO16
Modul 50:  IO17 - IO24 Modul 51:  IO25 - IO32
Modul 52:  IO33 – IO40 Modul 53:  IO41 – IO48
Modul 54:  IO49 – IO56 Modul 55:  IO57 – IO64

Příklad použití:
1. výstup signálů pro měnič = 1 -> výstup přes modul 48

vstup Požár = 9 -> připojeno na modul 49, IO1
vstup Evakuační jízda = 10 -> připojeno na modul 49, IO2

1. tlačítko vnější volby – strana dveří 1 = 41 -> připojeno na modul 53

Upozornění: Jak již bylo zmíněno, mohou být veškeré IO v rozvaděči umístěny také
na destičkách IO-16.
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2.4.2 Sběrnice LiSA v šachtě
è  (2): Lbus: sběrnice LiSA v šachtě – jako sLbus, ale v každém podlaží je vlastní modul LiSA-Bus

Odlišně od malé sběrnice v šachtě, kde jsou funkční moduly umístěny v rozvaděči,  je u „normální“
LiSA sběrnice v šachtě instalován v každém podlaží jeden modul LBM-08. 
Rozsah adres modulu je 0 – 47, čímž jsou umožněny realizovat výtahy s max. počtem podlaží 48.
Přiřazení funkcí každému z 8 IO na sběrnicových modulech se provádí podle následujícího
adresovacího schématu:
Modul v 1.podlaží:
tlačítko NAHORU: 201 tlačítko DOLŮ: 301
1. programovatelný IO: 401 2. programovatelný IO: 501
3. programovatelný IO: 601 4. programovatelný IO: 701
5. programovatelný IO: 801 6. programovatelný IO: 901

Modul ve 20.podlaží:
tlačítko NAHORU: 220 tlačítko DOLŮ: 320
1. programovatelný IO: 420 2. programovatelný IO: 520
3. programovatelný IO: 620 4. programovatelný IO: 720
5. programovatelný IO: 820 6. programovatelný IO: 920

Příklad:  Ve druhém podlaží má být zavedeny následující funkce: směr jízdy resp. další jízdy,
příjezdový gong, klíč přednostní jízdy, vstup ohlašující požár a venkovní klíč požární jízdy.
Parametrování:
- směr další jízdy pro kabinu 1 (Weiterfahrtsrichtung für Fahrkorb 1) = 401
- příjezdový gong kabiny 1 (Ankunftsgong für Fahrkorb 1) = 601
- přednostní jízda ve všech patrech (Vorzugsfahrt in allen Etagen) = 701
- hlásič požáru ve 2.podlaží (Brandfallfahrt zu Etage 2) = 802
- požární jízda ve 2. podlaží (Feuerwehrfahrt zu Etage 2) = 902

2.4.3 Sběrnice LiSA v patrech s moduly LLM-03
LLM-03 je řešení „vše v jednom kusu“

Ještě jednodušší řešení  než ta, popsaná v kapitolách 2.4.1 a 2.4.2. je použití jednoho poschoďového
modulu namísto 3 samostatných modulů (sběrnicový modul, sběrnicová displej a tlačítka přivolávek).
Výhodou sjednoceného modulu je to, že mezi jednotlivými komponenty není třeba vytvářet spojení.
Poschoďový modul se podobně jako sběrnicový modul přímo „nacvakne“ na sběrnicový kabel LiSA.

Rozměry zakrytéto poschoďového modulu jsou 194x50x28, krytí modulu odpovídá IP54. Díky své
šířce již 50mm je možné modul používat i v úzkých zárubních.

Jako tlačítka přicházejí dva nové typy, které z vnějšku čistě odpovídají DR3 (kruh 32mm) a DR9
(33x32mm), ale při stisknutí je možné postřehnout klapavý zvuk.

Každý poschoďový modul má 6 programovatelných IO pro funkce klíčů a jiné signály.

Jsou k dispozici následující funkce resp. varianty:
- s jedním, nebo dvěma tlačítky
- s, nebo bez stavové displeje
- se šipkou další jízdy, resp. směrem jízdy
- s různými horizontálními běžícími texty 
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2.4.4 Sběrnice LiSA v kabině
è (3): cBus: sběrnice LiSA do kabiny – ve skříňce revizní jízdy resp. v kabinovém tablu se nacházejí

moduly LiSA-Bus (použito APO10)
è (4): sLbus+cBus: jako sLbus, ale navíc sběrnice LiSA v kabině
è (5): Lbus+cBus: jako Lbus a cBus dohromady

V kabině je nezávisle na počtu sběrnicových modulů k dispozici 96 vstupů/výstupů (IO65 – IO160).
Dohromady může být v kabině zapojeno 12 modulů.
Čtyři sběrnicové moduly s adresami 48 až 51 lze umístit na připojovací desku APO10  ve skříňce
revizní jízdy a tři moduly (adresy 52 – 54) mohou být uloženy na desce nouzového osvětlení LF10.
Zatímco vstupy / výstupy na desce nouzového osvětlení jsou volně programovatelné, mají IO na
desce APO10 pevně přiřazené funkce, s výjímkou f1 – f4.

Pevně přiřazené IO (nelze programovat):
LBM-08 s adresou 48:
IO65: vstup revizní jízda 
IO66: vstup revizní jízda – nahoru
IO67: vstup revizní jízda – dolů
IO68: nouzové STOP na skříňce reviní jízdy
IO69: vstup plné zatížení
IO70: výstup nouzové osvětlení
IO71: vstup osvětlení v šachtě
IO72: vstup rychlá revizní jízda
LBM-08 s adresou 49:
IO73: vstup fotobuňka dveře 1
IO74: vstup reverzační spínač dveře 1
IO75: vstup konc. kontakt dveře 1 otevřeny 
IO76: vstup konc. kontakt dveře 1 zavřeny
IO77: výstup příkaz dveře 1 otevřít
IO78: výstup příkaz dveře 1 zavřít
IO79: výstup sepnout relé ventilátoru v kabině
IO80: výstup sepnout relé světla v kabině
LBM-08 s adresou 50:
IO81: vstup fotobuňka dveře 2
IO82: vstup reverzační spínač dveře 2
IO83: vstup konc. kontakt dveře 2 otevřeny 
IO84: vstup konc. kontakt dveře 2 zavřeny
IO85: výstup příkaz dveře 2 otevřít
IO86: výstup příkaz dveře 2 zavřít
IO87: nepoužito
IO88: nepoužito
LBM-08 s adresou 51:
IO89: vstup přetíženo
IO90: výstup přetíženo
IO91: vstup tlačítko dveře otevřít pro dveře 1 / 2
IO92: vstup tlačítko dveře zavřít
IO93: volně programovatelný IO
IO94: volně programovatelný IO
IO95: volně programovatelný IO
IO96: volně programovatelný IO
Příklad nastavení parametrů pro 16 podlaží:
Modul 51: tlačítko ventilátor (Ventilator Drücker) = 93

vnitřní klíč požární jízdy (Innenschlüssel Feuerfahrt) = 94
vnitřní klíč přednostní jízdy (Innenschlüssel Vorzugfahrt) = 95
výstup příjezdový gong (Ausgang Ankunftsgong) = 96

Modul 52: 1. tlačítko kab. volby (1.Innenrufdrücker Türseite 1) = 97
Modul 54: pro řízení displeje (není-li použita LiSA-Bus displej)

výstup směr jízdy nahoru v kabině (Ausgang Fahrrichtung auf im Fahrkorb) = 113
1.výstup Grayova kódu v kabině (1.Ausgang Gray-Code im Fahrkorb) = 115
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2.4.5 Skupinový provoz s LiSA-Bus na příkladu
U skupin přebírají obvykle výtahy s lichým číslem obsluhu sběrnice v patrech.
Při prohlížení chybového zásobníku, nebo při nastavování parametrů, jsou veškeré vstupy mimo
provoz (nejsou čteny), stejně jako sběrnice v patrech a v kabině. Přirozeně také, je-li zařízení vypnuto.
Aby v tomto případě mohl sousední výtah číst sběrnici, je třeba ji na něj přepojit. Toto se provádí
pomocí výstupu Gr/6 (vlevo dole na LiSA 10-7). Na tento výstup se připojí relé pro sběrnici v šachtě a
při selektivním řízení dveří zvenku také druhé relé pro část kabinové sběrnice, na které jsou moduly
pro stranu dveří 2.

Příklad: Skupina výtahů s 4 poschodími, 2 strany dveří selektivně řízené, s displejem
směru další jízdy resp. se směrem jízdy sousedního výtahu (2 kabiny)

BU = vnější přivolávka-nahoru
BD = vnější přivolávka-dolů
DU1 = kab.1 směr nahoru
DD1 = kab.1 směr dolů
DU2 = kab. 2 směr nahoru
DD2 = kab. 2 směr dolů
LPT = přednostní jízda v patře
LFM = požární jízda v patře
LSD = odpojení zvenku
Ie = revizní jízda
Iu = revizní jízda nahoru
Id = revizní jízda dolů
Es = vstup nouz. zastavení
Full = vstup plné zatížení
Sl = vstup světlo v šachtě
If = vstup rev.jízda rychle
Ls = fotobuňka
Fl = reverzační spínač
OS = konc.sp. dveře otevřeny
CS = konc.sp. dveře zavřeny
DO = příkaz dveře otevřít
DC = příkaz dveře zavřít
FAN = výstup ventilátor
CL = výstup světlo v kabině
IOL = vstup přetíženo
OOL = výstup přetíženo
BO1 = tlač. otevři dveře 1
BC = tlač. dveře zavřít
BFan = tlač. ventilátor
CPT = přednostní jízda-vnitřní
CFM = vstup požární jízda-vnitřní
IDD = vstup rozpojení dveří
BC1 = tlač. kab. volba 1
BC2 = tlač. kab. volba 2
BC3 = tlač. kab. volba 3
BC4 = tlač. kab. volba 4
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2.5 LiSA-Bus od června 2004.
Zatím nepřeloženo

2.5.1  Patrový modul (LM0) :
Zatím nepřeloženo

2.5.2 Patrový modul s polohohovou signalizací (LM1) :
Zatím nepřeloženo

2.5.3 Patrový modul se směrovou signalizací (LM2) :
Zatím nepřeloženo

2.5.4 Nové verze malýh LiSA-Bus-displejů.
Zatím nepřeloženo

2.5.4.1 LiSA-Bus-dislplej-malý DS1
Zatím nepřeloženo

2.5.4.2 LiSA-Bus-dislplej-malý DS2
Zatím nepřeloženo

2.5.5 Nová verze velkého LiSA-Bus_displeje (DB1) :
Zatím nepřeloženo

2.5.6 Nová verze propojovací desky na kabině (APO11) :
Zatím nepřeloženo

2.5.7 Nová verze připojovací desky na tablo v kabině (LF-12) :
Zatím nepřeloženo

2.6 Buskód
Zatím nepřeloženo

2.7 Změna v malé patrové LiSA-Bus
Zatím nepřeloženo
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3 Popis funkcí

3.1 Fukce
- Veškeré fukce jsou  obsaženy v samotné verzi  programu.  V zásadě  zůstávají  po rozšíření

rozsahu funkcí stávající funkce nadále k dispozici, tzn. starší verze programu mohou být vždy
nahrazeny novými.

- Aktivace všech funkcí je možná pomocí integrované klávesnice řídícího systému, přes ruční
terminál, nebo pohodlněji přes PC (Laptop/Notebook).

- Klávesnice LiSA:
- Ukončení při zadávání příkazů a přepínání z parametru na parametr během jejich

zpracování se provádí vždy tlačítkem * 

- Tlačítkem  #  mohou  být  mohou  být  jednotlivá zadání  stornována.  Při  zadávání
parametrů způsobí krátký stisk tlačítka # listování zpět a dlouhý stisk skok na konec
bloku parametrů.

FUpozornění: Displej LiSA je popsána v B3.2.

3.1.1 Kopírování šachty
Pod kopírováním šachty je myšleno počítání pater, zavedení zpomalovací rychlosti a zastavení (dojetí
kabiny do stanice).
Na výběr jsou 3 různé metody:

- časová metoda
- metoda pevných bodů a 
- impulsní metoda

Různé metody se vztahují na různé způsoby kterými je aktivováno zavedení zpomalovací rychlosti a
zastavení.
Potřebná instalace pro časovou a impulsní metodu:

V šachtě:
- na patro jedna plechová clonka délky 10 – 40 cm ( standard = 20 cm), nebo

magnety jimiž je určena zóna stejné délky.
- V korekční poloze nahoře a dole vždy jeden magnet. Tyto jsou v obvyklé

vzdálenosti odpovídající zastavení z plné rychlosti, aby kabina dosáhla vždy
stejné plíživé rychlosti, pokud vjede do poslední zóny (vyjímkou je přímý
vjezd).

V kabině:
- indukční snímač přiblížení / magnetický spínač ( =
střední snímač –SGM) pro vytvoření počítacího impulsu
- dva bistabilní magnetické spínače pro funkci
předběžného koncového vypínače (korekce)
- pro vjezd resp. dorovnání s otevřenými dveřmi jsou
potřeba ještě další 2 indukční snímače přiblížení /
magnetické spínače (horní snímač – SGO a dolní snímač
– SGU).

Použití impulsní metody je založeno na počítání impulsů polohy. Impulsy mohou
pocházet z inkrementálního čidla měniče, nebo z jakéhokoliv systému měření dráhy
(např. LiSA-Impulsgeber).
Vstup pro snímač impulsů na desce LiSA10 je schopen zpracovávat průběhy o
frekvenci až 100 kHz a úrovni <= 3,5 V.
Např.: snímač s 1024 imp. / otáčku, jmen. otáčkách motoru = 1380 ot/min: 
počet impulsů  = 23 ot/s * 1024  ~ 23 kHz
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3.1.1.1 Časová metoda
Níže uvedená časová metoda je používána pouze zřídka, neboť je většinou vytlačována impulsní
metodou. Pouze u 2 zařízení se 2 poschodími, nebo u zařízení s regulátorem (měničem) Dynatron, u
kterého se provádí přímo kopírování šachty pomocí magnetů, je časová metoda ještě užitečná.
Také v případech, kdy z jakýchkoliv důvodů nefunguje zpracování impulsů (např. vadný impulsní
snímač), se nejčastěji krátkodobě (pro udělení certifikace) vracíme k časové metodě. 
Okamžik zpomalení a bod zastavení je určen předem vypočteným resp. určeným pevným časem.
Při cvičné jízdě se určí vzdálenosti mezi jednotlivými patry a rychlosti směrem nahoru a dolů. Potřebné
dráhy zpomalení, tzn. dráhu zpomalení nahoru a dolů je třeba stanovit pokusem.
Zpomalení:

FDůležité upozornění: Je třeba rozlišovat mezi dálkovou jízdou a jízdou mezi sousedními patry.
- Dálková jízda

Nejprve se určí počet potřebných poschodí, po jejichž projetí se odstartuje čas, který po
uplynutí přepne na pomalou jízdu. V normálním případě je to patro před cílovou stanicí.
U krátkých zastávek nebo při velkých rychlostech jízdy to může být i několik zastávek před
cílovou stanicí.
Odlišně od této metody je zahájeno zpomalení v konečných stanicích již při dosažení signálu
od korekčního magnetu.

- Jízda mezi poschodími:
Pro jízdu mezi jednotlivými patry musí být zadán čas, jak dlouho má jet kabina po opuštění
zóny vysokou rychlostí. Toto se nastaví parametrem „Rychlá jízda mezi zastávkami - Schnelle
Etagenfahrt“.
Konečnou vhodnou hodnotu získáte pokusem, přičemž pro patra se stejnou vzdáleností platí
stejné hodnoty.

Zastavení:
U lanových výtahů je aktivací středního snímače SGM spuštěn zastavovací čas nahoru resp. dolů.
U hydraulických výtahů je tento proces nastartován při jízdě nahoru dolním snímačem polohy SGU
a při jízdě dolů horním snímačem SGO.
Reakce po uplynutí tohoto času je odlišná dle typu výtahu.
Lanové výtahy: Odpojení stykačů.
Hydraulické výtahy:
Jízda dolů: Odpojení všech stykačů.
Jízda nahoru:  Bez funkce doběhu: Odpojení všech stykačů

S doběhem ventilem: Odpojení stykače nahoru a start doby doběhu
S doběhem motorem: Odpojení relé doběhu motoru start doby doběhu

Po uplynutí doby doběhu jsou všechny stykače odpojeny.
Regulované lanové výtahy:
Odpojení relé V0 a start „Zpoždění vypnutí měniče – Abschaltverzögerung (001*)“

3.1.1.2 Impulsní metoda
Při cvičné jízdě se stanoví vzdálenosti mezi jednotlivými patry, dráhy zpomalení a zastavení, jakož i
impulsní konstanta.
Body zpomalení a zastavení jsou určeny zadaným počtem impulsů, který je vždy uložen do čítače.
Klesne-li hodnota čítače na 0, provede se odpovídající akce, tzn. zpomalení nebo zastavení.
Určení příslušného patra (inicializační patro) ve kterém se čítač nastaví na patřičnou hodnotu je
podobné jako u předchozí časové metody. 
Zpomalení:
Viz. popis dálkové jízdy u časové metody. 
Jízdy mezi poschodími jsou prováděny stejně jako dálkové jízdy.
Výtahové stroje, které jezdí různými rychlostmi u dálkové i poschoďové jízdy, mohou mít protento účel
různé dráhy zpomalení, které mohou být jednotlivě nastaveny v parametrech (viz sada parametrů
„Časy jízdy / impulsy <002*>“)
Zastavení: 
Průběh zastavení (nastavení čítače) je spuštěno aktivací středního snímače polohy – SGM. Další
průběh je shodný jako u časové metody.
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3.1.1.3 Metoda pevných bodů
Metoda pevných bodů je podobně jako časová metoda používána pouze zřídka, neboť proti dříve
uvedeným metodám představuje vyšší náklady na instalaci. V porovnání s časovou metodou se zvýší
o náklady na přídavný snímač pevných bodů. 

F Upozornění: Metoda pevných bodů nemůže být použita u překrývajících se drah zpomalení
(vzdálenost podlaží je menší než součet drah pro rozjezd a zpomalení).

Kopírblok musí být vybaven přídavným bistabilním magnetickým snímačem (SGZ), který je paralelně
spojen se středním snímačem polohy SGM. Tento spínač je spínán magnety umístěnými na
„magnetové dráze“ (nejčastěji vodítko kabiny) vždy v každém zpomalovacím bodě. 
Je-li zastavování prováděno také pevnými bod, musí být zóna realisována 2 magnety. Většinou ale
pro zastavení a především u hydraulických výtahů použití časové metody. 

3.1.2 Funkce otvírání dveří
Parametry skupiny 008* lze zadávat pro obě strany dveří ve všech zastávkách povely k otevření,
zavření, či povolení zahájení jízdy, separátně pro vnitřní i pro vnější volby.
 Pro tento účel jsou k dispozici čtyři různé provozní stavy:

- normální jízda
- časová jízda 1
- časová jízda 2
- klíčová jízda

Vyvolání časové, nebo klíčové jízdy:
- sepnutím klíčového spínače, jehož kontakt je připojen na naprogramovaný vstup časové resp.

klíčové jízdy
- časová jízda 1 může být zahájena a také ukončena hodinami reálného času, které jsou

v řídícím systému LiSA standardně integrovány.
Kontakt klíčového spínače může být přitom realizován jako kontakt v zámku, kontakt ve spínacích
hodinách, v telefonním či rádiovém příjmači, v kódové klávesnici či čtečce karet atd.

Změnou výše uvedeného provozního stavu lze dosáhnout, aby se plně změnila charakteristika otvírání
dveří.
Tímto je možné zpřístupnit např. poschodí, které předtím byly na určitou dobu zablokovány.

3.1.3 Firemencode (heslo)
Každá firma obdrží, pokud o to požádá,  svůj vlastní přístupový kód (Firmencode). Tento kód může být
změněn pouze supervisor-kódem, tzn. pouze firmami skupiny LiSA.
Při aktivovaném firemním kódu není možné bez jeho předchozího zadání přistupovat k parametrům.
Při použití ručního terminálu LiSA (desky LiSA10 bez displeje) je firemní kód uložen rovněž v
terminálu, tzv. že  terminálu, jehož kód nesouhlasí s kódem uloženým v desce LiSA10, bude přístup
odepřen.
Načtení chybového registru a zadávání příkazů k jízdě nebo dveří je nadále možné i bez zadání kódu.

Při pokusu o přístup k parametrům bez
předchozího zadání firemního kódu hlásí
systém LiSA:

Zadejte 4-místné heslo a potvrďte *:

Po zadání správného hesla nahlásí systém
LiSA: 

FUpozornění: Po zadání špatného hesla se žádné hlášení nezobrazuje
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3.1.4 Cvičná jízda
Během cvičné jízdy se získají následující hodnoty:
Metoda pevných bodů: Cvičnou jízdu neprovádějte !
Časová metoda:

- všechny vzdálenosti pater, ve kterých byla provedena rychlá cvičná jízda.
Vzdálenosti mezi nejnižším resp. nejvyšším podlažím nejsou určeny a musí být zadány
pomocí klávesnice – zadejte hodnotu větší, než činí skutečná vzdálenost.

- rychlost nahoru a dolů
Impulsní metoda:

- všechny vzdálenosti pater
- impulsní konstanta v impulsech / m
- jmenovitá rychlost
- dráha zpomalení nahoru a dolů resp. vzdálenost korekčních magnetů od koncových zastávek.
- zpoždění zastavení nahoru a dolů

FUpozornění: Jsou-li ještě potřeba drobné korektury zpoždění počátku zpomalení či zastavení u
hodnot získaných během cvičné jízdy při impulsní metodě, musí se toto stanovit
pokusem jako u časové metody časy na průjezd jednotlivými patry.

Postupujte následovně:
Kabinou sjeďte do nejnižšího poschodí

- střední snímač SGM se musí nacházet uvnitř clonky 
- kabina by měla být nezatížena a a schopna jezdit již plnou rychlostí (pouze při časové

metodě)
Spusťte cvičnou jízdu: zadejte 100*

FUpozornění: Časy pro zpoždění zastavení jsou ve cvičné jízdě při časové metodě nastaveny na
5ms, aby kabina spolehlivě zastavila.

- Před startem cvičné jízdy zobrazí LiSA na levé 7-segmentové displeji (provozní stav) „L“.
- Kabina nyní jede nejvyšší rychlostí až na horní korekční magnet. Tímto je získána vzdálenost

mezi patry a jmenovitá rychlost.
- Pro kontrolu je neustále na displeji vpravo dole zobrazována rychlost jízdy.
- Na horním korekčním magnetu kabina zpomalí a zastaví v nejvyšším patře
- Poté jede kabina zpět plnou rychlostí na dolní korekční magnet, kde zpomalí a zastaví v nejnižším

patře.

Po skončení cvičné jízdy se na displeji objeví
následující hlášení <Přepsat parametry?>:

Je-li na otázku odpovězeno 1, budou hodnoty
zjištěné během cvičné jízdy ihned ukládány
do EEPROM, systém LiSA hlásí <Vyčkejte do
skončení ukládání parametrů>:

Po úspěšném uložení (cca 1 minuta) se
zobrazí hlášení:

FUpozornění: Normálně se parametry po skončení cvičné jízdy ihned neukládají, neboť obzvláště
při časové metodě je potřeba provést korektury.

Ve skupině parametrů „Hodnoty cvičné jízdy“ (009*) jsou zapsány hodnoty ze cvičné jízdy.
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3.1.5 Zpracování parametrů
Veškeré parametry a příkazy lze provádět jak pomocí klávesnice LiSA, tak také pomocí PC/Laptopu.
Parametry jsou rozděleny do 11 skupin. Výběr se provádí navolením 3 nebo 4-místného čísla a potvrdí
znakem -*. Touto klávesou se také během zpracovávání parametrů přechází na další parametr. 
Krátkým stiskem znaku- #  lze listovat zpět. Dlouhý stisk tlačítka- # způsobí skok na konec sady
parametrů.

FUpozornění: Zodpovíte-li otázku na přepsání parametrů „Parameter überschreiben?“ hodnotou 1,
budou přepsány úplně všechny parametry, a ne pouze ty z právě upravované
skupiny.

Skupiny parametrů :

Všeobecné parametry zařízení

Všeobecné časy zařízení

Časy jízdy / impulsy

Adresy vstupů

Adresy výstupů

Adresy klíčů a pater

Adresy funkcí relé

Funkce displeje

Funkce otevírání dveří

Hodnoty cvičné jízdy

Speciální parametry
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3.2 Popis parametrů

3.2.0Všeobecné parametry zařízení: (vyvolání z klávesnice LiSA kódem 000*)

Aufzugstyp (Seil/Hydro/Geregelt)
Typ výtahu (lanový/hydraulický/regulovaný)
Ø (0) : lanový výtah, neregulovaný, jednorychlostní, dvourychlostní
Ø (1) : hydraulický výtah
Ø (2) : regulovaný lanový výtah

Dotaz u hydraulických výtahů:

Beringer Liftregelventil (0/1)
Výtahový regulační ventil Behringer s řízenou regulací (0/1)
Ø (0) : bez výtahového regulačního ventilu Behringer LRV
Ø (1) : s výtahovým regulačním ventilem Behringer LRV

Dotaz u regulovaných lanových výtahů:

Regelung (Alle/Dyn/Si/LoFU/FUJI/Die/Yask/Yaskneu/FUJIAlt)
Regulace (Alle/Dyn/Si/LoFU/FUJI/Die/Yask/nováYask/starýFUJI)
Ø (0) : volba pro všechny typy regulátorů, s výjimkou dále uvedených
Ø (1) : Dynatron-S, Dynatron-F, Dynatron 2000 a VF30 (Schindler Regler)
Ø (2) : měnič Siemens (není aktuální, jen pro starší frekvenční měniče fy. KEB/Siemens s

binární volbou rychlosti)
Ø (3) : frekvenční měnič Loher
Ø (4) : binární řízení frekvenčního měniče FUJI
Ø (5) : měnič Dietz (jen pro Vektorové řízení) - při Maxidrive nastavit 0 !
Ø (6) : binární řízení frekvenčního měniče Yaskawa (KONE)
Ø (7) : binární řízení frekvenčního měniče Yaskawa/Omron (nová verze)
Ø (8) : binární řízení starého typu frekvenčního měniče FUJI

Dotaz u hydraulických výtahů:

Nachlauf (keiner/Ventil/Motor/ALGI-ELRV)
Doběh (žádný/Ventilelm/Motorem/ALGI-ELRV)
Ø (0) : bez doběhu
Ø (1) : doběh ventilem:

Při jízdě nahoru je ventil zvedání zapnut déle než motor čerpadla, a to o čas, který lze zadat.
Např. u hydraulického bloku Oildynamik GMV Martini (Oildynamik) to vede k měkkému zastavení.
K tomu je třeba nastavit parametr:
V sadě parametrů ‘Obecné časy zařízení’ (001*) ”Nachlauf Ventil/Pumpe”.

Ø (2) : doběh motorem:
Funkce je podobná jako u doběhu ventilem, s tím rozdílem, že při jízdě nahoru se nejprve vypne
buzení ventilu a čerpadlo v čase doběhu dále běží. U mnoha hydraulických systému (Leistritz,
Algi, Behringer, ...) se tím rovněž dosáhne měkké zastavení 
K tomu je třeba nastavit parametry:
- v sadě parametrů ‘Obecné časy zařízení’ (001*) ”Nachlauf Ventil/Pumpe”.
- v sadě parametrů ‘Adresy relé’ (006*)  ”Rel.-Nachlauf - Pumpe”

Ø (3) : ALGI-ELRV:
U nového elektronického výtahového regulačního ventilu ALGI je nutné speciální řízení.
Při jízdě nahoru: Po vypnutí směrového signálu pro jízdu nahoru se motor čerpadla vypne až po
uplynutí času doběhu
Při jízdě dolů: Po vypnutí směrového signálu pro jízdu dolů se buzení ventilu vypne až po uplynutí
času doběhu.
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- v sadě parametrů ‘Obecné časy zařízení’ (001*) ”Nachlauf Ventil/Pumpe”.
- v sadě parametrů ‘Adresy relé’ (006*)  ”Rel.-Nachlauf - Pumpe”

Anhalten mit mittlerem Signalgeber (0/1)
Zastavení podle středního snímače (0/1) :

Volba snímače, podle kterého se bude spouštět brždění.
Ø (0) : start brždění od krajního snímače (SGO/SGU, všechny snímače na clonce),
Ø (1) : start brždění od středního snímače (SGM, dva snímače na clonce, používá se při

delší zastavovací dráze)
Brždění (zastavení) impulsní metodou
Tato metoda má být použita všude, kde to je možné, přestože se poněkud zvýší náklady
o dodatečný zdroj impulsů. Vyloučí se tím nepřesné zastavení (schod), které se vyskytuje
u časové metody, nehledě na komfort při nastavování.

U hydraulických výtahů umožní volba zastavení podle středního snímače kromě toho
také nastavení doregulování, které není závislé na zastavení. SGO a SGU pak mohou být
umístěny od středního snímače tak, že se doregulování spouští už při malé výšce schodu (cca
10 mm). 
U neregulovaných lanových výtahů je možné použít jednoduchý kopírblok (bez SGO a SGU).
Brždění (zastavení) časovou metodou: (popis uveden jen pro úplnost)
U hydraulických výtahů při časové metodě se má zastavení řídit zásadně podle SGO nebo
SGU, protože jinak nutně dochází k nepřesnému zastavení při různém zatížení. Ačkoliv není
bezpodmínečně nutné používat kopírbloky se třemi snímači,  je pro přesnost zastavení
doporučené jejich použití..
Parametr ”Zastavení podle středního snímače” dovoluje dvě možná řešení:
1. Když se zastavuje podle SGM, je možné nastavit ”utopicky” dlouhý čas brždění, takže při

najetí na snímač SGO nebo SGU (tedy před uplynutím času brždění) jsou ve všech
případech vypnuty signály jízdy a kabiny dojede (sklouzne) do přesné polohy. To ovšem
funguje jen tehdy, když jsou snímače SGO / SGU posunuty k sobě tak, že dráha pro dojetí
(sklouznutí) skutečně existuje (nízká dojezdová rychlost a tvrdě seřízená brzdy u lanových
výtahů). 

2. Druhý případ, kdy se nezastavuje podle SGM, je v ohledu na nastavení přesného
zastavení poněkud výhodnější, protože při něm není nastavení SGO a SGU tak kritické. V
tomto případě je třeba je umístit poněkud blíže k SGM, takže se zastavuje s relativně
kratším časem. Zatímco v prvním případě musejí být snímače SGO a SGU umístěny podle
potřebné dráhy dojetí (sklouznutí?), je v druhém případě možné vyrovnat nepřesnosti
časem brždění.

Verzögern (Zeit/Fix/Impuls)
Zpomalení (Čas/Pevný bod/Impulsy)

Volba metody pro určení začátku zpomalení (přepnutí z vysoké na nízkou rychlost)
Ø (0) : Časová metoda (Zeitmethode).

Přepnutí se provede po uplynutí pevně zadaného času (= čas pro dráhu zpomalení při jízdě
nahoru nebo dolů)

Ø (1) : Pevné body (Fixpunkt).
Přepnutí se provede v pevně zadaných bodech v šachtě (= magnetický snímač paralelně ke
střednímu snímači SGM).

Ø (2) : Impulsní metoda (Impulsmethode).
Přepnutí se provede po pevně zadaném počtu impulsů, vytvořených systémem pro měření dráhy
nebo digitálním snímačem otáček.

Když v patře před patrem cílovým za předpokladu dostatečně velké vzdálenosti mezi patry
opustí snímač SGM clonku, použije se při časové metodě časovací člen a při impulsní metodě
čítač impulsů. Hodnota je zadána parametrem dráhy zpomalení při jízdě nahoru nebo dolů.
Když uběhne čas podle časovacího členu nebo počet impulsů, dojde k přepnutí z vysoké
rychlosti na nízkou. 

Bremsen (Zeit/Fix/Impuls)
Zastavení (Čas/Pevný bod/Impulsy)

Volba metody pro zastavení (vypnutí signálů jízdy)
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Ø (0) : Časová metoda (Zeitmethode).
Zastavení se provede po uplynutí pevně zadaného času (= čas pro zpoždění brždění při jízdě
nahoru nebo dolů)

Ø (1) : Pevné body (Fixpunkt).
Zastavení se provede v pevně zadaných bodech v šachtě (= pro tuto metodu jsou nutné dvě
clonky a čtyři snímače v šachtě).

Ø (2) : Impulsní metoda (Impulsmethode)..
Zastavení se provede po pevně zadaném počtu impulsů, vytvořených systémem pro měření dráhy
nebo digitálním snímačem otáček.

Etagenzahl
Počet podlaží(zastávek)
Ø (2 - 48) Nastavení skutečného počtu podlaží (zastávek) 

Fahrkorbzahl
Počet kabin
Ø (1–6) Počet výtahů spojených do skupiny (duplex=2, triplex=3, atd..)

U skupinových výtahů, tedy při počtu kabin >1, následují dotazy na další parametry:

Fahrkorb in Gruppe
Kabina ve skupině
Ø (1–6) Každá kabina ve skupině musí dostat své vlastní číslo, a to v tom pořadí, v jakém jsou

připojeny datové linky.

V rámci jedné skupiny je možné určit, aby výtah s kratší výtahovou šachtou nejezdil do nejvyššího
nebo nejnižšího patra (pater).

Unterste Etage
Nejnižší zastávka
Ø (1–47) V normálním případě je nejnižší patro identické s prvním patrem. Když ale šachta začíná

o patro nebo několik pater výše, musí to být definováno parametrem ”unterste Etage”.

Oberste Etage
Nejvyšší zastávka
Ø (2–48) V normálním případě je nejvyšší patro identické s posledním patrem. Když ale šachta

končí  o patro nebo několik pater níže, musí to být definováno parametrem ”oberste Etage”.

Zugangszahl (1/2)
Počet vstupů (1/2)

Počet dveří v kabině
Ø (1) : Jeden vstup do kabiny
Ø (2) : Dva vstupy do kabiny

Také u výtahů se třemi vstupy do kabiny. musý být rovněž zadány 2 vstupy. Přepínání třetích
dveří se provádí pozičnímy relátky

Drückerzahl in Etage (1/2)
Počet tlačítek v zastávce (1/2)
Ø (1) : jeden přivolávač v zastávkách
Ø (2) : v zastávkách jsou zvlášť přivolávače pro směr nahoru a dolů (2 tlačítka)

Nasledující parametr je zaveden s deskou LiSA-10-7 (od ledna 2003) 
První s touto verzí umožňuje požít LiSA-Bus.

LiSA-Bus (No/sLbus/Lbus/cbus/sLbus+cbus/Lbus+cbus) (0..5)
LiSA-Bus (bez/maláLbus/Lbus/kabbus/maláLbus+kabbus/Lbus+kabbus) (0..5)
Ø (0) : bez požití zběrnice LiSA-Bus
Ø (1) : sLbus: (small LiSA-Etagen-Bus) (malá patrová LiSA-Bus zběrnice)

maximálně 64 vstupně-výstupních adres jak na deskách IO-16 tak až na osmi Busmodulech.
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Ø (2) “ Lbus: (LiSA-Etagen-Bus) (patrová LiSA-Bus zběrnice)
V každém patře je jeden LiSa-Bus-Modul

Ø (3) : cBus: (LiSA-Bus zum farkorb) (LiSA-Bus zběrnice na kabině)
Ve skříňce revizní jízdy a v kabinovém table jsou LiSA-Bus-Moduly (umístěné na APO10 a LF10)

Ø (4) : sLBus+cBus
Kombinace malé LiSA-Bus v patrech a LiSA-Bus na kabině.

Ø (5) : LBus+cBus
Kombinace LiSA-Bus v patrech a LiSA-Bus na kabině.

Tato LiSA-Bus je první vývojová novinka. Spojení řízení s Bus-Moduly a mezi sebou, je po třech
paraelních vodičích. Dva vodiče jsou napájecí a jeden datový.

Haupthalt
Hlavní zastávka
Ø (1-48) Hlavní zastávka je v patře, které při parkovacím modu VarEt a HHalt je přednostně

obsazováno (viz par. ”Parkovací modus”)
U zařízení s jedním tlačítkem (viz parametr ”Směrově závislé mazání voleb”) definuje směr
sbírání. Všechny vnější volby od nejnižších pater do hlavní zastávky včetně jsou vykonávány
směrem nahoru. Analogicky vnější volby nad hlavní zastávkou se vykonávají směrem dolů.

Zwangshalt
Nucená zastávka

Nucená zastávka je patro, ve kterém výtah zastavuje při každé jízdě, při které tímto patrem
projíždí, nebo jen při projíždění směrem nahoru, nebo jen při projíždění směrem dolů. Příslušná
funkce může být nastavena zadáním hodnoty pro patro s nucenou zastávkou:

Ø (0) : výtah nezastavuje
Ø (1 až počet pater:) :

Výtahzastavuje vždy při průjezdu zastávkou. (nastavuje vnitřní volbu pro zastávku s nucenou
zastávkou.)

Ø (patro nucené zastávky + počet pater) :
Výtah zastavuje jen při jízdě směrem dolů (nastavuje vnější volbu dolů(spodní tlačítko
dvoutlačítka) v patře s nucenou zastávkou)

Ø (patro nucené zastávky + 2 * počet pater) :
Výtah zastavuje jen při jízdě směrem nahoru (nastavuje vnější volbu nahoru (horní tlačítko
dvoutlačítka) v patře s nucenou zastávkou)

Parkmodus (Nein/FixEt/Zone/VarEt/HHalt)
Způsob parkování (neparkovat/Pevné patro/Zóna/Hlavní zastávka)

Volba způsobu parkování. Po uplynutí času pro parkování odjede kabina do parkovacího podlaží
podle příslušného parkovacího modu. Po příjezdu do parkovacího patra se dveře neotvírají když
se parkuje se zavřenými dveřmi a když není další volba pro toto patro.

Ø (0) : Parkování není nastaveno
Ø (1)  Volba pevného parkovacího podlaží (fix) pro všechny parkovací mody.
Ø (2) : Rozdělení výtahů do parkovacích zón (u skupin výtahů), 

přitom žádný výtah není přiřazen určité parkovací zóně, ale po uplynutí parkovacího času obsadí
parkovací zónu vždy nejblíže stojící kabina, pokud se nachází v zóně, která je už obsazena.
Obsazuje se vždy střed zóny. Zóny se vytvářejí podle počtu kabin ve skupině, např. u skupiny
dvou výtahů dvě zóny, ve skupině tří výtahů tři zóny atd.

Ø (3) : Rozdělení výtahů do různých parkovacích zastávek (u skupin výtahů), 
přitom žádná kabina není přiřazena určitému parkovacímu podlaží, ale po uplynutí parkovacího
času obsadí parkovací patro vždy nejbližší kabina, pokud už nestojí v jiném parkovacím podlaží.
Důležité je, že hlavní zastávka (viz parametr hlavní zastávka, Haupthalt) je postavena na roveň
nejnižšímu parkovacímu podlaží:
Nejnižší parkovací podlaží (hlavní zastávka) se obsazuje přednostně, tzn. že při neobsazené
hlavní zastávce může výtah, který již parkuje, opustit své podlaží a sjet do hlavní zastávky.

Ø (4)  Obsazení hlavní zastávky.
Když není hlavní zastávka obsazena, sjede do ní výtah, který je nejblíže. Když je hlavní zastávka
obsazena, neprovádějí další výtahy parkovací jízdy.
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K tomu je třeba nastavit parametr pro všechny mody parkování:
V sadě parametrů ‘Obecné časy zařízení’ (001*) ”Parkzeit”.

ð Při parkovací jízdě se na displeji místo ”Z” pro cílové patro zobrazí ”P”. 
ð Ubíhání parkovacího času je možné zviditelnit na displeji (vpravo nahoře) stisknutím 4*.

Dotaz při pevném parkovacím podlaží:

Parketage bei Normalfahrt
Parkovací podlaží při normální jízdě
Ø (1-48) : Parkovací podlaží

Parketage bei Uhrenfahrt
Parkovací podlaží při časové jízdě
Ø (0) : Parkování se při časové jízdě neprovádí
Ø (1-48) : Parkovací podlaží při časové jízdě

Parketage bei Uhrenfahrt 2
Parkovací podlaží při časové jízdě 2
Ø (0) : Parkování se při časové jízdě 2 neprovádí
Ø (1-48) : Parkovací podlaží při časové jízdě 2

Dotaz při parkovací zóně:

1. Parkzone bis Etage =
1. Parkovací zóna do zastávky =

2. Parkzone bis Etage =
2. Parkovací zóna do zastávky =

3. Parkzone bis Etage =
3. Parkovací zóna do zastávky =

4. Parkzone bis Etage =
4. Parkovací zóna do zastávky =

5. Parkzone bis Etage =
5. Parkovací zóna do zastávky =

6. Parkzone bis Etage =
6. Parkovací zóna do zastávky =

Dotaz při variabilním parkovacím podlaží:

1. Parketage =
1. parkovací podlaží =

2. Parketage =
2. parkovací podlaží =

3. Parketage =
3. parkovací podlaží =

4. Parketage =
4. parkovací podlaží =

5. Parketage =
5. parkovací podlaží =

6. Parketage =
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6. parkovací podlaží =

Pro synchronizování (kontrolu polohy) jsou v šachtě dva magnety a na kabině (přesněji na
kopírbloku) jsou upevněny dva bistabilní magnetické snímače (horní korekční spínač, VO a dolní
korekční spínač, VU).
Polohu magnetů určují pro řízení LiSA i dva následující parametry:

Korrekturposition-Unten :
Korekční poloha dolní :
Ø (2-4) Údaj o poloze, ve které se nachází magnet pro dolní korekční polohu. 

Zadávaná hodnota je identická s patrem, které se při jízdě dolů projíždí jako poslední.
V normálních případech je to tedy 2.
U krátkých zastávek nebo u rychlých výtahů je v určitých případech nutné umístit magnety o jedno
nebo dvě patra výše (Korrekturposition-Unten = 3 nebo více).

Korrekturposition-Oben
Korekční poloha horní :
Ø (2-47) Údaj o patře nad kterým je umístěn magnet pro horní korekční polohu

Zadávaná hodnota je identická s patrem, které se při jízdě nahoru projíždí jako poslední.
V normálních případech je to tedy (počet pater-1).
U krátkých zastávek nebo u rychlých výtahů je v určitých případech nutné umístit magnety o jedno
nebo dvě patra níže (počet pater-2 nebo3).

Bezpodmínečně je nutné zajistit, aby magnety byly v dostatečné vzdálenosti tak, aby výtah při rychlé
srovnávací jízdě (orientaci výtahu) nebo při jízdě pro automatické seřízení v koncové zastávce
bezpečně zastavil. Rychlá srovnávací jízda se provádí vždy, když v parametru ”Korekce následující
zastávky” (Korrektur nächster Halt) je nastavena nula (bez korekce pro nejbližší vyšší nebo nejbližší
nižší patro) a výtah zastavil mimo zónu pro zastavení, jako
− po ukončení revizní nebo vyprošťovací jízdy,
− po provedení resetu,
− po ukončení jízdy a přejetí cílového patra (SGM není v zóně),
− po ukončení jízdy bez dosažení cílového patra (SGM není v zóně),
− po odstranění příčiny, pro kterou došlo k přechodu do stavu ‘mimo provoz’,
− po přerušení bezpečnostního okruhu bezprostředně před cílovým podlažím
ð Srovnávací jízda(orientace výtahu) se neprovádí automaticky, ale teprve na základě vnější nebo

vnitřní volby.

Drehtüren (0/1) :
Otočné dveře (0/1) :
Ø (0) :  bez ručníchotočných dveří šachty
Ø (1) :  ruční otočné dveře šachty

Kontakty dveří šachty musejí být zapojeny do smyčky bezpečnostního okruhu mezi svorky
94 a 95.

Když se začnou zavírat dveře kabiny, otočné dveře se zajistí proti otevření. 

Richtungsabhängige Ruflöschung (0/1) :
Směrově závislé mazání voleb (0/1) :
Ø (0) :  bez směrově závislého mazání voleb

Provoz s jedním tlačítkem: 
Při každé vnější volbě se vytvoří jak volba pro jízdu nahoru, tak volba pro jízdu dolů, tzn. že tato
volba je respektována v obou směrech jízdy.
Provoz se dvěma tlačítky: 
Každá vnější volba je provedena podle zadaného směru jízdy, přesto se ale smažou obě volby.
Důsledkem toho je, že negativní následky chybné obsluhy při svévolném stisknutí obou tlačítek se
zmenší (výtah nezastaví v podlaží dvakrát, i když byly provedeny dvě volby), ale při správně
provedené vnější volbě je nutné pro opačný směr jízdy volbu opakovat.

Ø (1) : směrově závislé mazání voleb
Provoz s jedním tlačítkem:
Při každé vnější volbě se podle polohy hlavní zastávky vytvoří  jedna volba nahoru nebo dolů a je
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patřičně zpracována, tzn. pod hlavní zastávkou jako volba nahoru, včetně hlavní zastávky a nad ní
jako volba dolů.
viz také parametr ”Eing.-zusätzlicher Aufruf im Haupthalt” (příchod dodatečné volby nahoru
v hlavní zastávce) v sadě parametrů 003*.
Provoz se dvěma tlačítky:
Každá vnější volba je provedena podle zadaného směru jízdy. při dojetí do zastávky (v bodě
zpomalení) se smaže volba v aktuálním směru jízdy (když např. výtah najíždí do patra směrem
nahoru, smaže se volba nahoru).
Vnější volba pro opačný směr se smaže jen tehdy, když následuje jízda v opačném směru (změna
směru jízdy), nebo po uplynutí času zastavení není další volba, která má být provedena.
Chybná obsluha (stisknutí obou tlačítek) se projeví negativně, když nedojde ke změně směru
jízdy nebo dvojím zastavením výtahu v zastávce.

Gegenruflöschung bei Innenruf (0/1) :
Zatím nepřeloženo.

Ø (0) :
Ø (1) :

Druckknopfsteuerung (0/1) :
Tlačítkové řízení (0/1) :
Ø (0) : bez tlačítkového řízení - normální řízení se sběrem voleb
Ø (1) : tlačítkové řízení

Tlačítkové řízení se dnes vyskytuje jen u starších výtahových zařízení. Při něm se přijímá vždy
jen jedna volba, a to přednostně volba vnitřní.
Vnější volby (také jen jedna) se přijme jen tehdy, když :

qotáčivé dveře jsou zavřené není 
qžádná vnitřní volba uplynuly 
q3 vteřiny po času zastavení - před tímto časem má přednost vnitřní volba 

Regulieren (0/1) :
Dorovnání polohy (0/1) :
Ø (0) : bez dorovnání polohy
Ø (1) : dorovnání polohy zapnuto

Protože dorovnání se normálně provádí při otevřených dveřích, musí být použito bezpečnostní
spínání (nasazeny relé K5, K6 a K7 na řídící desce LiSA) a musí být namontován kopírblok se
třemi štěrbinovými snímači (podkovy) (SGO, SGM a SGU).
Dorovnání polohy se provádí při :

q  nepřesném dojetí do zastávky, když výtah nezastavil přesně (SGU / SGO není na clonce).
Přitom je možné, že výtah zastavil příliš brzo (chybové hlášení ”Zuhoch” (příliš vysoko)
nebo ”Zutief” (příliš nízko)) nebo příliš pozdě (chybové hlášení ”SoZone / SuZone”)), 

qPři poklesnutí kabiny v klidovém stavu v důsledku protažení lana nebo poklesu hydrauliky.

Dotazy v případě, když je nastaveno regulování:

Regulieren vor Fahrt verhindern (0/1) :
Zamezit dorovnání polohy před jízdou (0/1) :

Potlačení dorovnání bezprostředně před jízdou (je-li jakýkoliv požadavek na jízdu výtahu –
jakákoliv přijatá volba).

Ø (0) : dorovnání polohy je prováděno vždy
Ø (1) : bezprostředně před jízdou se neprovádí dorovnání polohy

Smyslem a účelem této funkce je především vyloučení časově náročného dorovnávání polohy
hydraulických výtahů po vstupu osob do kabiny 

Korrektur nächster Halt (0/Auf/Ab)
Korekce v následující zastávce (0/Auf/Ab)
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Když je kabina mimo zónu, a to buď po ukončení revizní nebo nouzové (vyprošťovací) jízdy,
nebo když při regulérní jízdě zastavila kabina tak, že SGM není v zóně,(velké přejetí nebo
nedojetí do zastávky) pak se po zadání volby provede korekční jízda.

Ø (0) : Korekční jízda v koncové zastávce
Korekční jízda se provádí vždy do některé koncové zastávky. Zda se provede v horní nebo dolní
zastávce, závisí na momentální poloze. Když bude kabina např. vzdálena méně než 3 patra od
nejvyššího patra, sjede do nejnižšího patra.

Ø (1) : Korekční jízda k další zastávce nahoru.
Korekční jízda se provede pomalou rychlostí do nejbližšího vyššího patra, nebo do patra, které
leží pod ním, jestliže se kabina nachází v oblasti horního korekčního spínače.

Ø (2) : Korekční jízda k další zastávce dolů.
Korekční jízda se provede pomalou rychlostí do nejbližšího nižšího patra, nebo do patra, které leží
nad ním, jestliže se kabina nachází v oblasti dolního korekčního spínače.
Korekční jízda k další zastávce nemůže být použita :

u jednorychlostních zařízení
u Dynatron-S, příp. -F

Einfahren mit offener Türe (Nein/Ja/JaMitVTest) :)
Dojíždění s otevřenými dveřmi (Ne/Ano/Ano s kontrolou rychlosti)
Ø (0) : Dojíždění nebo dorovnání s otevřenými dveřmi vypnuto
Ø (1) : Dojíždění nebo dorovnání s otevřenými dveřmi zapnuto

Předpoklady pro dojíždění nebo dorovnání při otevřených dveřích jsou.
- existence bezpečnostního zapojení (bezpečnostních relé K5, K6 K7 na ústřední
-desce LiSA
- použití kopírbloku se 3 snímači (SGO, SGM a SGU)
- přemostění v oblasti zóny dveří (mezi svorkami 12 a 14)

Přesto, že je tato funkce aktivována, nebude provedena, když
při naprogramovaném vstupu V < 0,3 (parametr ”Eing. V < 0,3” v sadě parametrů vstupních adres
- 003*) a najetí SGM na clonku není tento vstup sepnut (= rozpínací kontakt). Signál v < 0,3 m/s
je poskytován u většiny regulátorů a měničů frekvence. U Dynatron-S nebo -F se jedná o signál
RTRT. 
u regulátorů a měničů frekvence, které tento signál neposkytují (např. Yaskawa) nebyla dosažena
rychlost nižší, než jaká byla zadána parametrem ”Verzögerungs-/Einfahrt-Kontrolle” - (kontrola
zpomalování / dojíždění) (sada parametrů Časy jízdy / Impulsy - 002*)

Max. Geschwindigkeit Türöffnung in mm/Sek:
Maximální rychlost při otevření dveří v mm za sekundu :

Dveře se začnou předčasně otevírat až bude rychlost výtahu pod zadanou hodnotou.

Dotaz u výtahů s průchozí kabinou:

Selektive Türsteureung - Außen (0/1)
Selektivní řízení dveří - vnější (0/1)

Přiřazení tlačítek pro vnější volbu odpovídající straně dveří, které se pak otevírají na straně, kde
byla provedena volba.

Ø (0) : bez selektivního řízení dveří 
- při vnější volbě se otevírají dveře na obou stranách

Ø (1) : selektivní řízení dveří - 
zadáním různých adres pro tlačítka na straně dveří 1 a 2. Prosíme, dbejte, aby adresa prvního
tlačítka vnější volby - strana dveří 2 byla větší než poslední adresa tlačítka vnější volby na straně
dveří 1 a mezi tímto tlačítkem a prvním tlačítkem na straně dveří 2 nebyly žádné funkce.

Selektive Türsteureung - Innen (0/1)
Selektivní řízení dveří - vnitřní (0/1)

Přiřazení tlačítek pro vnitřní volbu odpovídající straně dveří, které se pak otevírají na straně, kde
byla provedena volba.

Ø (0) : bez selektivního řízení dveří - při vnitřní volbě se otevírají dveře na obou stranách
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Ø (1) : selektivní řízení dveří - zadáním různých adres pro tlačítka na straně dveří 1 a 2. 
Volby jsou pro řízení vybírány podle parametru ”1. Innenrufdrucker - Türseite 2 (1. tlačítko vnitřní
volby - strana dveří 2)” (sada parametrů Vstupní adresy - 003*).
Prosíme, dbejte, aby adresa prvního tlačítka vnitřní volby - strana dveří 2 byla větší než poslední
adresa tlačítka vnitřní volby na straně dveří 1 a mezi tímto tlačítkem a prvním tlačítkem na straně
dveří 2 nebyly žádné funkce.
Jestliže existují pro cílové podlaží také vnější volby, jsou při otevírání dveří také provedeny. Pak
se může zdát, že v tomto patře se neprovádí selektivní otvírání.

Speziallift (norm/Auto/US/Schräg)
Speciání výtah (norm/Auto/US/Schräg)

Volby speciálních funkcí, které se vyskytují jen u určitých typů výtahů
Ø (0) : normální výtah
Ø (1) : výtah pro automobily

způsobí, že je vyhodnocován snímač přítomnosti, jestliže byl naprogramován parametrem ”Eing.-
Anwesenheitssensor im Fk (vstup snímače přítomnosti v kabině)” (003*). U zařízení se dvěma
patry se automaticky vytvoří vnitřní volba v patře, ve kterém se nenachází kabina. K výtahům pro
automobily nyní existují speciální programy. V případě potřeby vzneste dotaz na firmu EL-VY s.r.o.

Ø (2) : speciální funkce pro U- a S-Bahn (Berlín) 
Ø (3) : speciální funkce pro Hochbahn (Hamburg) 

Dotaz u autovýtahu :

Automatischer Innenruf bei Autoaufzug:
Automatická vnitřní volba u autovýtahu:
Ø (0) :
Ø (1) :

Schutzraum zu klein (nein/oben/unten/oben+unten) :
Ochranný prostor příliš malý (není/horní/spodní/horní i spodní)

Přizpůsobení pro malou výšku pro přejezd.
Ø (0) : normální ochranný prostor nad kabinou (přejezd)
Ø (1) : příliš malý ochranný prostor nad kabinou (horní přejezd)
Ø (2) : příliš malý ochranný prostor pod kabinou (dolní přejezd)
Ø (3) : příliš malý ochranný prostor nad i pod kabinou (horní i dolní přejezd)

Při revizní  jízdě se tím způsobí, že
v předposledním patře se automaticky přepne z rychlé na pomalou jízdu a
není možné přejet korekční spínač (VO nebo VU) (výtah zastavuje na korekčních magnetech)

Sicherheits-Lichtvorhang (0/1)
Bezpečnostní světelná závora (0/1)

Funkce pro bezpečnostní světelnou závoru u kabin bez kabinových dveří.
Ø (0) : není použita
Ø (1) : bezpečnostní světelná závora instalována

Rozdíl mezi bezpečnostní světelnou závorou a dosavadní světelnou závorou, nehledě na
speciální funkce, které jsou při přerušení světelné závory, spočívá především v tom, že se před
každou jízdou musí testovat její funkce. K tomu je potřebné zabezpečovací zapojení. 
Většina na trhu dostupných bezpečnostních světelných závor je dodávána ve dvou provedeních:
Relativně cenově příznivé provedení ”light” (např. Cedes-Light) bez vlastního zabezpečovacího
zapojení. Při objednávce řízení může být spolu s tím uvedeno zabezpečovací zřízení (4
doplňující stykače). Toto řešení je cenově podstatně výhodnější než provedení 2.
Bezpečnostní světelná závora má vlastní zabezpečovací zařízení. 
V elektronice bezpečnostní světelné závory je relé, jehož kontakt se zapojí do bezpečnostního
okruhu místo neexistujících kontaktů dveří  (mezi svorky 95 a 11). 
Při přerušení světelné závory během jízdy (přerušení SK3 a SK4) a za předpokladu, že výtah
není už v zóně cílového patra, zůstane výtah okamžitě stát, protože rozepnul kontakt tohoto relé.
Všechny volby jsou smazány a nepřijímají se vnější volby.
Na displeji LiSA je vypsán text ”***Lichtvorhang-Unterbrechung*** (přerušení světelné závory)”
tak dlouho, dokud kontakt znovu nesepne. 
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Po zadání libovolné vnitřní volby se v intervalech 10 vteřin přivádí na světelnou závoru testovací
signál. Provádí se to volně programovatelným relé (parametr ”Rel.-Riegelmagnet Türe 1 - relé
zajišťovacího magnetu dveří 1” v sadě parametrů 006*).
Když je překážka odstraněna, světelná závora sepne a jízda bude pokračovat.
Nejprve se dojede do původně zamýšleného patra. 
Když byla překážka odstraněna více než jedno patro před cílem, pokračuje se v jízdě vyšší
rychlostí.
Když došlo k přerušení bezprostředně před cílem, závisí další postup na hodnotě parametru
”Korrektur nächster Halt - korekce následující zastávky”
korekce následující zastávky = 0 (korekce v koncové zastávce):
Toto nastavení se má volit vždy, když k cíli není možné jet pomalejší rychlostí, tedy
u jednorychlostních zařízení a Dynatron-S nebo -F.
U těchto typů výtahů se k cíli jede ”obrácenou jízdou”, tzn. např. když dojde k přerušení světelné
závory před cílovým patrem 5, jede se zpět do patra 7, dveře se neotevřou a teprve potom se
jede do původního cíle v patře 5. Když má zařízení jen 6 pater, jede se nejprve do patra 4 a
teprve pak do patra 5. 
Korekce následující zastávky > 0 (korekce v následujícím patře):
Toto nastavení se může volit u všech ostatních typů výtahů, které mohou pokračovat v jízdě nižší
rychlostí.

Türparkstellung – (Offen/geschlossen/offen+Verrieg/Geschlossen+Verriegelt) (0/3)
Poloha dveří při parkování (otevřené/zavřené/otevřené+zajištěné/zavřené+zajištěné)

(0/3)
Volba, zda má kabina stát v patře s otevřenými nebo zavřenými kabinovými dveřmi. 

Ø (0) : parkování s otevřenými dveřmi
Ø (1) : parkování se zavřenými dveřmi
Ø (2) : parkování s otevřenýmy kabinovými dveřmi a zajištěnými ručními šachetními dveřmi. 
Ø (3) : parkování se zavřenýmy kabinovými dveřmi a zajištěnými ručními šachetními dveřmi.

Při naprogramování volněprogramovatelného vstupu (parametr “invertování parkovací polohy
dveří” v 003*) muže být parkovací poloha dveří invertována.

Türmotor - Aus (Nein/Zu/Auf/Zu+Auf)
Vypnutí motoru dveří (Nein/Zu/Auf/Zu+Auf)

Volba, zda a v jaké poloze má být motor dveří vypnut. Tato funkce je důležitá zvláště tehdy, když
nejsou instalovány koncové spínače dveří.

Ø (0) : motor dveří se nevypíná
Ø (1) : motor se vypne v koncové poloze při zavřených dveřích
Ø (2) : motor se vypne v koncové poloze při otevřených dveřích
Ø (3) : motor se vypne v koncové poloze při zavřených a otevřených dveřích

Inspektiosgeschwind. (V0/Vi/V2)
Rychlost revizní jízdy (V0/Vi/V2)

Volba rychlosti pro revizní jízdu.
Ø (0) : Revizní jízda je prováděna rychlostí pro dojíždění (Vo / Ve)
Ø (1) : Revizní jízda je prováděna revizní rychlostí - Vi (střední rychlost)

Toto nastavení má smysl jen u zařízení, která jsou schopná jet střední rychlostí, tedy u
regulovaných lanových výtahů, Beringer-LRV atd.
Když je instalováno tlačítko pro rychlou revizní jízdu a je připojeno na vstup, který je
naprogramován pro funkci ”Eing.-Inspektionsfahrt-Schnell (vstup pro rychlou revizní
jízdu)”, pak není při stisknutém tlačítku nastavena vyšší rychlost (V2), ale rychlost Vi.  
Další potřebné parametry: 
V sadě parametrů ‘Adresy relé¨(006*): ”Rel.-Fahren mit V1 (VZ1) - relé pro jízdu rychlostí
V1 (VZ1)”

Ø (2) : Revizní jízda je prováděna vysokou rychlostí  (V2)
Toto nastavení je přípustné jen tehdy, když při něm není překročena rychlost 1,2 m/s.

Vyprošťovací jízda se provádí vždy rychlostí pro dojíždění.
Při současném zapnutí revizní a nouzové (vyprošťovací) jízdy jsou všechny pohyby pro jízdu
znemožněny. Revizní jízda nemá přednost.

Fahnenlänge
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Délka plechové clonky:
Zadání délky clonky (zóny).
K zadané délce clonky se vztahuje celá řada měření, která LiSA provádí při snímání parametrů
(kopírování) šachty, jako např.:
měření rychlosti (indikované na displeji vpravo dole),
stanovení vzdáleností pater a konstanty impulsního snímače.
U elektronických štěrbinových snímačů firem Pepperl&Fuchs nebo Secatec, které jsou nyní
výlučně používány, je třeba zadat délku clonky o 7 mm kratší, než je délka skutečná. Tedy u
clonky s délkou 190 mm zadat 183 mm.
Na délce clonky také závisí minimální vzdálenost pater:
U kopírobloků bez SGO n. SGU: min. vzdálenost pater = délka clonky + 50 mm
U kopírbloků s SGO n. SGU: min. vzdálenost pater = 2 * délka clonky + 50 mm
Minimální dosažitelná vzdálenost pater závisí také na rychlosti. Tak např. lze uskutečnit u zařízení
s rychlostí 0,3 m/s a se snímači SGO, SGM a SGU uspořádanými vedle sebe vzdálenost pater
50 mm. U jiného zařízení s rychlostí 1,2 m/s se projede 90 mm. 

Etagenfahrten mit VE/V1
Jízda mezi zastávkami rychlostí VE/V1 :

Zadání, mezi kterými patry se má jet nízkou nebo dojížděcí rychlostí.
Délka zadané řady čísel, která je složena z nul ”0” a jedniček ”1” je o jedno místo kratší než počet
pater.
Příklad: U zařízení s 8 patry se má jet rychlostí VE/V1 mezi 3. a 4. patrem:
               Z toho plyne následující zadání ”0010000”
Když se jízda provádí podle časové metody, je dosažen stejný efekt, jestliže se nastaví nulová
hodnota v parametru ”schnelle Etagenfahrt 3 <-> 4  (rychlá jízda mezi patry 3 <-> 4)”

Parametr jen pro starší verze software :

Zulässige Zahl Innenrufe
Přípustný počet vnitřních voleb :

Bude-li navoleno více vnitřních voleb než je zadáno, všechny volby se smažou.

Max. Innenrufe ohne Lichtschrankenunterbrechung:
Zatím nepřeloženo.

Aussenrufe ignorieren bei x Innenrufen:
Vnější volby ignorovat při x volbách vnějších:

Ø (0) :
Ø (n) :

Einseitige Zugangsberechtigung (0/1)
Jednostranné oprávnění k  vstupu (0/1) :

Volba, zda se má z kabiny vystupovat dveřmi na stejné straně jako při nástupu.
Ø (0) : bez omezení oprávnění ke vstupu
Ø (1) : jednostranné oprávnění ke vstupu

U výtahů s přístupem ze dvou stran je někdy třeba zajistit, aby uživatel, který vstoupí např.
dveřmi na straně 1 opustil kabinu také dveřmi na straně 1. Tento požadavek se může vyskytnout
tehdy, když jeden výtah mají používat dvě různé skupiny uživatelů (např. na straně dveří 1 se
nachází banka a na straně dveří 2 je pohřební ústav). Pro bezpečnou funkci je nutné instalovat
kontakt nulového zatížení (snímač přítomnosti osob v kabině) a programovat příslušný vstup v
sadě parametrů ‘Vstupní adresy‘ (003*) ”Eing.-Nullast  (vstup nulového zatížení)”
Jestliže se nepředpokládá, že spolujízdou při sběru voleb může dojít k situaci,,kdy  se uživatel z
jedné strany dveří může dostat na druhou stranu, je možné od tohoto zařízení upustit. 
Pro rozlišení ze které strany dveří byla vnější volby zadána, je potřebný dodatečný parametr
”Selektive Türsteuerung-Außen (selektivní řízení dveří zvenku)” ze sady parametrů 000*.
Parkování je třeba nastavit se zavřenými dveřmi.
Průběh funkce (stav: nejsou žádné volby a dveře jsou zavřené)
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Vnější volba ze strany dveří 1: Kabina je okamžitě rezervována pro stranu dveří 1 a to tak dlouho,
dokud nejsou vyřízeny všechny vnější a vnitřní volby pro stranu dveří 1 a dveře se opět zavřou.
Vnější volby pro stranu dveří 2 jsou však uloženy do paměti.)
Vnější volba ze strany dveří 2: Analogický postup jako pro stranu dveří 1.

Lichtschranken-Ausgang aktiv (geschl. / offen) (0/1)
Výstup světelné závory aktivní (sepnutý /rozpojený)   (0/1)

Volba stavu, kdy je aktivní signál světelné závory (-H je na vstupu světelné závory)
Ø (0) : Normální případ: Kontakt světelné závory je sepnutý (aktivní) při stavu bez proudu

a při přerušené světelné závoře.
Ø (1) : Kontakt světelné závory je sepnutý (aktivní) při stavu nasvícené světelné závory,

závora pod napětím

Schließkraftbegrenzer-Kontakt aktiv (geschl./offen) (0/1):
Kontakt omezovače zavírací síly aktivní (sepnutý /rozpojený) (0/1):

Volba stavu, kdy je aktivní signál omezovače zavírací síly.
Ø (0) :  Normální případ: Kontakt omezovače zavírací síly je sepnutý (aktivní) při stisknutém

omezovači zavírací síly.
Ø (1) :  Kontakt omezovače zavírací síly je sepnutý (aktivní) při neaktivovaném omezovači

zavírací síly.

Norm (EN81/TRA/AndereEN81) :
Norma (EN81/TRA/jináEN81) :

Volba normy, podle které má řízení pracovat
Ø (0) :  EN81: evropská norma
Ø (1) :  TRA: technická směrnice pro výtahy v SRN

Rozdíly ve funkcích mezi řízením podle EN81 a TRA:
Jízda na horní koncový spínač u hydraulických výtahů (zápis NotOb? v paměti poruch)

TRA :    Když koncový spínač znovu sepne (výtah poklesl), přejde zařízení do provozu.
EN81:   Když koncový spínač znovu sepne (výtah poklesl), sjede zařízení do nejnižšího patra

a zůstane mimo provoz (indikovaný na sedmisegmentovém displeji provozního stavu
znakem O). Zařízení přejde do normálního provozu teprve po změně provozního
stavu nebo po resetu. (Po zásahu oprávněné osoby).

Překročení kontrolního času jízdy (zápis FZUeb / EZUeb / SZueb / RegZUeb v paměti poruch)
TRA :   10 vteřin po překročení času jízdy se provede další pokus o jízdu.  Když tento pokus

opět vede k překročení času jízdy, zůstane zařízení ve stavu mimo provoz (indikace Z
na displeji provozního stavu).

EN81 :  Už po prvním překročení času jízdy přejde do stavu mimo provoz a může být znovu
uvedeno do provozu po změně provozního stavu (např. zapnutí nouzové jízdy) nebo
po resetu.

Ø (2) : jiné normy: chování jako při TRA

Dotaz u skupiny výtahů a vestarším software :

Außenrufe nicht an Gruppe (0/1) 
Vnější volby neprovádět ve skupině (0/1) :

Volba, zda ten výtah, který přebere vnější volby, má je předat ostatním kabinám ve skupině.
Ø (0) : Normální případ: Vnější volby jsou předávány. 
Ø (1) : Vnější volby nejsou skupině předávány.

Tato funkce je ve skupině někdy požadována, jestliže má být přivolán zcela určitý výtah (např.
nákladní výtah) bez provedení zvláštní nebo přednostní jízdy) 

Dotaz u skupiny výtahů :

Türöffung durch Außenruf bei Innenruf (0/1) :

Zatím neřeloženo
Ø (0) :
Ø (1) :
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Dotaz u skupiny dveří na dvou stranách:

Türen gegenseitig verriegeln (0/1) :
Dveře navzájem blokovány (0/1) :

Funkce propusti : Volba, zda se dveře mají otevírat vždy na obou stranách nebo jen na jedné
straně.

Ø (0) : normální otvírání dveří
Ø (1) : funkce propusti při otvírání dveří

Po příjezdu do cílového patra se otvírají vždy nejprve dveře na straně 1 a teprve po jejich zavření
dveře na straně 2. 
Odlišně se po příjezdu do patra otevřou nejprve dveře na straně 2, když při selektivním řízení
zevnitř je provedena jen volba pro stranu dveří 2. Totéž platí pro selektivní řízení vnější, když není
žádná vnitřní volba a je provedena jen vnější volby pro stranu 2.

Riegel zwischen den Etagen ausschalten (0/1) :
Odkláněčka mezi patry vypnuta (0/1) :

Zatím neřeloženo
Ø (0) : Nevypínáno
Ø (1) : Odkmaněcí křivka vypínána

Fahrten bis nächste Wartung / 100
Počet jízd do následující údržby / 100 :

Zadání počtu jízd, při kterém je dosažen konec intervalu údržby. 
Hodnota parametru se musí násobit číslem 100. Když např. chcete, aby konec intervalu údržby
byl dosažen po 100 000 jízdách, musíte parametr nastavit na hodnotu 1000.
Když je dosažen konec intervalu, spustí se následující akce:
Indikace provozního stavu (sedmisegmentový displej na desce LiSA) střídavě zobrazuje normální
stav a číslici 0
Relé ”Rel.-Wartungsinterrval-Ende (relé Konec intervalu údržby)” přitáhne, pokud tato funkce byla
programována v sadě parametrů 006*.
Výstup ”Ausg.-Wartung/Inspektion (výstup údržba/inspekce)” je aktivován, pokud tato funkce byla
programována v sadě parametrů 004*.
Může být spuštěna funkce, kterou může nastavit jen fa Schneider/ a EL-VY Chrudim.
Výše popsaný stav může být zrušen smazáním vnitřního čítače na desce řízení (019*)
a následujícím resetem.

Ø (0) : Interval údržby není nastaven  
Ø (>0) : Po zadání počtu jízd je funkce aktivována

Umrichter über DCP (No/DCP01/DCP03)
Regulátor přez DCP (ne/DCP01/DCP03) 

Zatím neřeloženo
Ø (0) : není ovládán
Ø (1) : DCP01. DCP-řízení k regulátoru RST
Ø (2) : DCP02. Aktuelní verze pro regulátory Ziehl Abbegg.

LiSA-Typ (LiSA10-5/LiSA10-7ohne230VSAK/LiSA10-7mit230VSAK):
LiSA-Typ (LiSA10-5/LiSA10-7bez320VSAK/LiSA10-7z SAK na 230V):

Zatím neřeloženo
Ø (0) : LiSA 10-5
Ø (1) : LiSA 10-7 bez použití vstupu kontroly stykačů na 230V Použije se přináhradě desky

LiSA 10-5 za desku LiSA 10-7
Ø (2) : LiSA 10-7 se vstupem pro kontrolu odpadnutí stykačů na 230V.
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3.2.1Všeobecné časy zařízení: (vyvolání z klávesnice LiSA kódem 001*)
Časy pro kontrolu pohybu dveří, popsané v následujících bodech, tedy čas zastavení, kontrolní čas
otevření dveří a kontrolní čas zavření dveří je možné zobrazit na displeji LiSA zadáním 4*. Přitom je
zobrazován skutečně uběhlý čas a stav jeho čítače:
− čas zastavení: STZ = ..
− kontrolní čas otevírání dveří: OKZ = ..
− kontrolní čas zavírání dveří: SKZ = ..

Standzeit bei Außenruf (Sek)
Čas zastavení při vnitřní volbě (sekund) :

Čas, po který jsou dveře otevřené po najetí do patra po vnitřní volbě, když nebyla zadána vnější
volba. 
Ø Start:  - uplynul kontrolní čas pro otevírání dveří

− koncový spínač otevření dveří je přerušen (dveře jsou úplně otevřené)
− světelná závora je opět volná po tom, co už jednou uplynul čas zastavení

Ø Konec: - čítač doběhl
− bylo stisknuto tlačítko zavírání dveří

Standzeit bei Außenruf (Sek)
Čas zastavení při vnější volbě (sek.) :

Čas, po který jsou dveře otevřené po najetí do patra po vnější volbě.
Ø Start:    (viz čas zastavení při vnitřní volbě
Ø Konec:  (viz čas zastavení při vnitřní volbě
ð Čas zastavení při vnitřní volbě nemůže být nastaven kratší než čas zastavení při vnější volbě

Türöffnungs-Kontrollzeit (Sek)
Kontrolní čas otevírání dveří (sek.)

Kontrolní čas pro hlídání otevření dveří: 
Ø Start:    začátek pohybu při otevírání dveří
Ø Konec:  -  čítač doběhl

-  přišel signál koncového spínače otevření dveří 
Když po uplynutí kontrolního času otevírání dveří není přerušen bezpečnostní okruh (při
koncovém spínači otevření dveří, instalovaném na SK3 nebo SK4), provede se další pokus
o otevření dveří. Po pěti marných pokusech je zjištěna porucha dveří. 

ð Když je pohon dveří vybaven koncovým spínačem otevření dveří, není zadání kontrolního
času otevírání dveří kritické (10 s je vhodná hodnota), protože při příchodu signálu koncového
spínače otevření dveří se ihned spouští odpočítávání času zastavení.
U dveří bez koncového spínače otevření dveří se má hodnota kontrolního času pro otevření
dveří nastavit přibližně tak, aby odpovídala času, za který se dveře skutečně otevřou.

Türschließ-Kontrollzeit (Sek)
Kontrolní čas zavírání dveří (sek.)

Kontrolní čas pro hlídání zavření dveří: 
Ø Start:    začátek pohybu při zavírání dveří (přišel příkaz pro zavření dveří)
Ø Konec:  -  čítač doběhl

-  přišel signál koncového spínače zavření dveří 
-  je uzavřen bezpečnostní okruh (na SK3)

Když po uplynutí kontrolního času zavírání dveří zůstane přerušen bezpečnostní okruh (na
SK3), provede se další pokus o zavření dveří. Po pěti marných pokusech je zjištěna porucha
dveří: 
− jsou smazány všechny vnitřní volby
− U samostatných výtahů jsou smazány všechny vnější volby. U skupinových výtahů se

smažou jen tehdy, když žádný z výtahů ze skupiny nemůže přijímat vnější volby. 
− Přechod do provozního stavu „Türstörung (porucha dveří)“ -> na displeji provozního stavu

(sedmisegmentový displej na ústřední desce LiSA) je zobrazen znak „┌“.
− Po vnitřní volbě - u samostatných výtahů také po vnější volbě - je stav poruchy dveří

zrušen a dojde k pokusu o zavření dveří. Tentokrát je stav poruchy zjištěn o 2 pokusech,
− po deseti poruchách dveří za sebou se provoz výtahu zastaví,
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− v paměti poruch se zaznamená jen první porucha dveří.
ð Hodnota kontrolního času zavírání dveří není kritická (vhodný čas je 20 s). Jen u dveří na

dvou stranách a u velkých dveří může být vhodné nastavit delší čas, aby při správném zavření
na jedné straně se neotevřely znovu dveře na druhé straně (nebyl zjištěn SK3 po uplynutí
času pro zavírání dveří.  

Fahrkontrollzeit (Sek)
Kontrolní čas jízdy (sek.)

Kontrolní čas pro hlídání času jízdy: 
Ø Start:    -  kabina se rozjede a přitom zůstává na clonce (kontrolní čas jízdy je 

   pevně nastaven na hodnotu 30 s)
-  kabina odjede z clonky (kontrolní čas jízdy = hodnota parametru),
   tzn. že kontrolní čas jízdy se v každém patře spouští znovu.
-  kabina najede na clonku v cílovém patře
-  po přepnutí na pomalou jízdu (kontrolní čas jízdy = hodnota parametru),
-  při dorovnávání  (kontrolní čas jízdy = 30)

− Konec:  -  čítač doběhl  - > překročení kontrolního času jízdy:
-  jsou smazány všechny vnitřní volby 
-  U samostatných výtahů jsou smazány všechny vnější volby. U skupinových výtahů 
   se smažou jen tehdy, když žádný výtah ze skupiny nemůže přijímat vnější volby.

− -  Přechod do provozního stavu „Fahrzeitueberschreitung - překročení doby jízdy?“ ->
na displeji 

   provozního stavu (7-segment. displej na ústřední desce LiSA) zobrazuje znak „2“.
10 vteřin po překročení času jízdy se při nastavení parametru „Norm“ na TRA (= 1)
provede  další pokus o jízdu. Když při něm dojde opět k překročení času jízdy,
zastaví se provoz výtahu s konečnou platností 
Při nastavení normy EN81 (= 0) se provoz výtahu zastaví ihned. Zařízení přejde do
provozního stavu po změně provozního stavu nebo po provedení resetu.
Zápisy v paměti poruch:
Překročení času jízdy při rozjezdu:   „SZUEB“ (překročení času při startu)
Překročení času jízdy mezi patry:     „FZUEB“ (překročení času jízdy)
Překročení času jízdy při dojezdu:    „EZUEB“ (překročení času při dojetí do cíle)
Překročení času jízdy při dorovnání: „RZUEB“ (překročení času při dorovnání )

Türstopzeit (Sek)
Čas zastavení dveří (sek.)

Funkce, kterou lze nastavit, aby dveře kabiny zůstaly určitý čas otevřené (např. pro nakládání
kabiny)
Ø Start:    -  stisknutí tlačítka zastavení dveří (Stop dveří - Türstop)

Aktivování funkce se pozná podle blikání tlačítka zastavení dveří. Jestliže tlačítko nemá při
tomto potvrzení blikat, ale svítit trvale (např. kdyby blikáním vznikl dojem nebezpečné situace),
zadá se čas zastavení dveří > 600s. Vlastní čas zastavení pak bude určen zadanou hodnotou,
zmenšenou o 600 s. 

Ø Konec:  -  čítač doběhl
-  tlačítko zastavení dveří bylo stisknuto před uplynutím doby zastavení, a to 
   při blikání v době zhasnutí tlačítka
-  po zadání hodnoty 0 pro čas zastavení dveří je funkce trvale aktivní, dokud není 
   vypnuta stisknutím tlačítka pro zastavení dveří. Je-li naprogramován vstup tlačítka.

Další potřebné parametry:
„Eing.-Stop-Drücker (tlačítko zastavení dveří)“ v sadě parametrů ‘Vstupní adresy’ (003*)

ð V rámci skupiny se zařízení nepodílí na přidělování vnějších voleb, tzn. chová se tak, jako by
vnější řízení bylo odpojeno. 

Ventilatornachlauf (Sek)
Čas doběhu ventilátoru (s) :

Doba chodu ventilátoru kabiny po stisknutí tlačítka ventilátoru v kabině
Ø Start:     - stisknutí tlačítka ventilátoru -> aktivování relé ventilátoru

Aktivování funkce je patrné z blikání tlačítka ventilátoru.
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Ø Konec:  - čítač doběhl -> vypnutí relé ventilátoru
- tlačítko ventilátoru bylo stisknuto před uplynutím doby zastavení, a to při blikání 
  v době zhasnutí tlačítka

Další potřebné parametry:
„Eing.-Ventilator-Drücker (vstup tlač. ventilátoru)“ v sadě parametrů ‘Vstupní adresy’ (003*)
„Rel.-Fahrkorb-Ventilator (relé ventilátoru v kabině)“ v sadě parametrů ‘Adresy relé’ (006*)

ð Když výtah zastaví mezi patry, aktivuje se ventilátor automaticky.

Parkzeit (Sek)
Čas parkování (s) :

Doba, po které bude provedena parkovací jízda
Ø Start:     -  začátek otevírání dveří
Ø Konec:  -  čítač doběhl

Další potřebné parametry:
„Parkmod ( ... )“ v sadě parametrů ‘Všeobecné parametry zařízení’ (000*)

ð U hydraulického výtahu, který je spuštěn do nejnižší zastávky se čas parkování nespouští.
ð Stav odpočtu času parkování lze zobrazit na displeji stisknutím 4*. Když je kabina již

v parkovací zastávce, zavede se do čítače ještě hodnota 2 s. 

Lichtabschaltzeit (Sek)
Čas pro vypnutí světla (s) :

Stanovení okamžiku pro vypnutí světla v kabině
Ø Start:     -  konec pohybu při zavírání dveří (indikován SK3).

-   konec času zastavení při parkování s otevřenými dveřmi
Ø Konec:  -  (vypnutí světla v kabině)

-   čítač doběhl

Dotaz u hydraulických výtahů:

Hydroabsenkzeit (Sek)
Čas pro sjezd hydraulických výtahů (s) :

Doba, po které má výtah sjet do nejnižšího patra
Ø Start:     -  začátek pohybu při otevírání dveří nebo konec času parkování
Ø Konec:  (spuštění - sjetí do nejnižšího patra)

-  čítač doběhl
Výtah sjede dolů také po vypnutí vnějšího řízení nebo při jízdě s klíčem (požadavek TRA).

Dotaz u hydraulických výtahů a doběhu (viz parametr Nachlauf (doběh) v sadě 000*):

Nachlauf Ventil/Pumpe (ms)
Doběh ventilem / čerpadlem (ms) :

Čas pro ventil / čerpadlo závisí na tom, který druh doběhu byl zvolen v parametru „Nachlauf
(doběh)“ 
Ø Start:      

- po uplynutí času zpoždění brždění
- při doběhu ventilem (např. při Oildynamic nebo GMV) je stykač zapojení 
   do trojúhelníku vypnut a ventil zvedání zůstává ještě vybuzen. 
-  při doběhu čerpadlem (např. Beringer a ALGI) je ventil zvedání vypnut a čerpadlo 
   ještě běží 

Ø Konec:  -  čas uplynul
- všechny řídicí signály jsou vypnuty

Další potřebný parametr při doběhu čerpadlem:
„Rel.-Pumpennachlauf ( relé doběhu čerpadlem)“ v sadě parametrů ‘Adresy  relé’ (006*)

ð Při přerušení bezpečnostního okruhu nefunguje funkce doběhu, jestliže není provedena
dodatečná úprava zapojení (RC-člen paralelně k ventilu „nahoru“) 
Toto řešení by mělo být použito především tehdy, když existuje nebezpečí, že kabina při
přerušení bezpečnostního okruhu nebo při inspekční jízdě „spadne do zachycovačů“. (Fa. EL-
VY může dodat příslušný RC-člen).

Dotaz u hydraulických výtahů:
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Stern-Dreieck-Zeit (ms)
Čas přepnutí hvězda-trojúhelník (ms) :

Čas pro přepnutí stykače hvězda - trojúhelník
Ø Start:     -  začátek jízdy nahoru
Ø Konec:  -  čas uběhl

Dotaz u regulovaných lanových výtahů:

Abschaltverzögerung (ms)
Zpoždění vypnutí měniče  (ms) :

Čas, po jehož uplynutí se vypne měnič
Ø Start:     konec času zpoždění brždění

-  řídicí signál V0 pro regulování byl vypnut (V0 - rychlost dojíždění 
   u regulovaných výtahů)
-  regulování začíná zpomalováním na rychlost 0 (elektrické zastavení)

Ø Konec:  čas doběhl
- LiSA vypne směrové stykače (K2/K4) a spustí pevně zadaný čas 300 ms 
   (po jeho uplynutí se vypnou také stykače jízdy K3 a K3Z).

ð Před uplynutím doby zpoždění vypnutí musí regulace vydat signál pro sepnutí mechanické
brzdy. To znamená, že zpoždění vypnutí musí být zvoleno tak velké, aby mechanická brzda
bezpečně zabrzdila ještě před uplynutím doby pro zpoždění vypnutí - nedopustit „zastavení do
brzdy“.
Korektní postup zastavování může být velmi dobře sledován akusticky. 
Dodržte zřetelné časové odstupňování spínání stykačů: nejprve stykač brzdy (K8), pak
směrový stykač (K2/K4) a nakonec K3 a K3Z.

ð Dobrá hodnota pro zpoždění vypnutí leží v blízkosti 1500 ms.
Zpoždění vypnutí má za následek, že u zařízení bez dveří s otevíráním před zastavením se
dveře otevírají relativně pozdě (nespokojenost zákazníka, zvláště po přestavbě
z neregulovaného na regulované zařízení).
Proto je tedy doporučeno dodávat regulovaná zařízení vždy s dveřmi s otevíráním před
zastavením, aby byly eliminovány negativní důsledky zpoždění vypnutí. Časový zisk
z otevření dveří před zastavením přitom ustupuje do pozadí. 

ð Krátké časy zpoždění vypnutí mohou vést sporadicky k zastavení se stupněm. 

Dotaz u lanových výtahů:

Nachlauf-Motorlüfter (Sek)
Doběh ventilátoru motoru (s) :

Doba dalšího chodu ventilátoru po zastavení zařízení
Ø Start:     -  Doba doběhu se spouští při otevření dveří, relé ventilátoru však spíná 

    na začátku jízdy
Ø Konec:  -  čítač doběhl

Další potřebný parametr:
„Rel.-Motorlüfter ( relé ventilátoru motoru)“ v sadě parametrů ‘Adresy  relé’ (006*)

Anfahrverzögerung (ms)
Zpoždění rozjezdu (ms) :

Doba pro spolehlivé zajištění dveří
Ø Start:     po zavření dveří (indikováno SK3)
Ø Konec:  čas uplyne - výtah se rozjede
Tento parametr zajistí, aby se výtah nerozjížděl trhaně. Což může nastat v případě krátkodobého
rozpojení kontaktů dveřní uzávěry (odskok kontaktů).

Warnsignal vor Tür-Zu-Kommando (Sek)
Výstražný signál před příkazem pro zavření dveří (s) :

Čas mezi příkazem pro zavření dveří a skutečným zavíráním dveří
Před vlastním pohybem při zavírání dveří může být vydán signál, a to jako
− jako upozorňující text, že se dveře budou zavírat, nebo
− u výtahů pro automobily formou semaforu, který se přepne na červenou. 
Ø Start:     -  příkaz k zavření dveří
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Ø Konec:  -  čas uběhl - dveře se zavírají.
Další potřebné parametry:
„Ausg.-Türzu-Text (výstup textu při zavírání dveří)“ v sadě ‘Adresy  výstupů’ (004*) nebo
„Ausg.-Ampel im Fahrkorb (výstup. semafor v kabině)“ v sadě 004* u automobilních výtahů

Dotaz při otočných dveřích:

Fahrkorb aus Gruppe, wenn Drehtüre offen nach .. (Sek)
Kabinu (výtah) vyjmout ze skupiny, když jsou otočné dveře otevřené po.. (s) 

Čas, po jehož uplynutí je vydán signál, že jsou otevřené dveře, nebo u skupinových zařízení je
signalizováno ostatním výtahům, že kabina nebude přijímat vnější volby.
Ø Start:     otevření otočných dveří (ručně otevírané dveře výtahové šachty)
Ø Konec:  -  čas uplynul - zařízení provede příslušnou signalizaci tj. nepřijímá vnější volby

-  dveře jsou opět zavřené, výtah funguje normálně
-  na dobu 6 s se aktivuje volně programovatelné relé nebo výstup 
   pro zapnutí akustického signálu
-  sdělení stavu ostatním výtahům ve  skupině.

Další potřebné parametry:
„Ausg.-Akustisches-Signal (výstup akust. signálu)“ v sadě ‘Adresy  výstupů’ (004*) nebo
„Rel.-Besetzt-Sirene (relé sirény Obsazeno)“ v sadě parametrů 006*

ð Indikace otevření otočných dveří může být provedena pomocí relé Obsazeno, nebo také
symbolem na maticovém indikátoru 16×8, pokud je zadán typ indikátoru 3 (=16*8mitX). Pak se
vlevo vedle stanoviště výtahu zobrazí malý čtvereček. 

Türumschaltpause / Multifunktionsparameter (ms/Sek)
Prodleva mezi přepnutím dveří / multifunkční parametr (ms / s) :

Čas mezi vypnutím signálu pro zavírání dveří a zapnutím signálu pro otevírání dveří.
Navíc jsou zde „schovány“ další funkce, které jsou závislé na hodnotě parametru.
Ø Start:     vypnutí příkazu pro zavírání dveří
Ø Konec: čas uběhl - je vydán příkaz pro otevření dveří.
Smyslem a účelem tohoto parametru je vyloučení zkratů při přepínání pohonu dveří 200 / 380 V.
Standardní hodnota je 100 ms. Při řízení elektronických pohonů dveří není tato hodnota kritická,
může být volena velmi malá (10 ms). 
Hodnoty nad 200 ms budou programem interně nastaveny na 100 ms.
Zadáním různých hodnot je možné volit další, zřídka se vyskytující funkce, které by jinak bylo
nutné uskutečnit pomocí vlastního parametru.
Multifunkční parametr: 
Doba přepnutí dveří: 

= 88 ms: Výstup pro binární nebo Grayův kód začíná 1, tzn. nejnižší patro je indikováno
Code<>0.

= 90 ms: Bez záznamů „Zuhoch (příliš vysoko)“ a „Zutief (příliš nízko)“ do paměti
poruch.

= 92 ms: Když po čase zastavení není zadána žádná vnitřní volba, má první zadaná
vnější volba prioritu, tzn. je vykonána jako první.

= 96 ms: Po aktivování funkce vnějšího vypínání (Abschalten -Außen) není vypínáno
světlo v kabině v patře s vypínáním (Abschaltetage).

= 98 ms: Po aktivování funkce vnějšího vypínání (Abschalten -Außen) se nebudou
zavírat dveře v patře s vypínáním (Abschaltetage).

= 102 ms: Tlačítko zavírání dveří funguje už při pohybu pro otevření dveří. <>
= 104 ms: Vytvoření vnější volby nahoru, jestliže byl aktivován vstup, určený parametrem

„1. Eing. Fahrkorbauswahl (1. vstup volby z kabiny)“. 
= 106 ms: Jako u 104 ms, ale s vytvořením vnitřní volby. Každá hodnota <> 104 nebo <

> 106 vytvoří jednu vnější volbu nahoru. Předpokladem samozřejmě je, že byl
programován „1. Eing. Fahrkorbauswahl (1. vstup volby z kabiny)“.

>= 120 ms a <=150 ms:  Aktivování vstupu, určeného parametrem „1. Eing.
Fahrkorbauswahl (1. vstup volby z kabiny)“ vytvoří vnitřní volbu
s prodlouženým časem zastavení (= čas otevření dveří). Čas zastavení je
proměnlivý a vypočítá se : čas zastavení = prodleva mezi přepnutím dveří -
120 s.  
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>= 150 ms a <=200 ms Jestliže byl programován parametr „Ausg. Draengeln (výstup
povel pro pomalé zavírání dveří“, pak je po prodlevě mezi přepnutím dveří
-150 s při přerušení světelné závoře aktivován výstup Draengeln (=
Drängelsignal pro elektronické řízení dveří - pomalé zavírání). 

Vorzeitige Öffnung Türverriegelung (ms)
Předčasné otevření zajištění dveří (ms) :

Rozdíl času mezi odjištěním dveří kabiny a vlastním signálem otevírání dveří, nebo zpoždění
pohybu dveří při najíždění s předčasným otevíráním dveří
Ø Start:     střední snímač najel v cílovém patře na clonku
Ø Konec:  čas uběhl - dveře kabiny se otevírají.

Při dodatečném zajištěné automatických dveří kabiny se tím má zamezit, aby se dveře otevíral
„proti zajištění“.
Parametr, který byl původně zamýšlen jen pro tuto funkci, je však možné s výhodou použít
také u dveří s předčasným otevíráním, když by se chtělo dosáhnout, aby se dveře neotevíraly
už při najetí SGM na clonku 

Max. Wartezeit für Außenruf (Sek)
Maximální čas čekání na vnější volbu  (s) :

Doba, kterou se má zabránit, aby za určitých okolností nebyly vykonány vnější volby při
nedefinovaných provozních stavech
Ø Start:     vnější volba byla potvrzena
Ø Konec:  čas uběhl - Vytvoření vnitřní volby pro právě platné patro a změna provozního stavu

Vollast (plné zatížení ), což má za následek, že volba je provedena přednostně. Pro každou
volbu je  vlastní čítač.
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3.2.2Časy jízdy / impulsy (vyvolání z klávesnice LiSA kódem 002*)
Pomocí parametrů, popsaných v tomto oddílu, se nastavuje chování zařízení za jízdy, a to:

− přesné zastavení
− body zpomalování
− volba rychlosti jízdy

Přitom jsou zpracovávány hodnoty parametrů pro zastavení (zpoždění brždění) a zpomalování, které
jsou programovány jako časové úseky (u časové metody), nebo jako číselné hodnoty (u impulsní
metody).
Třebaže se u časové metody udávají dráhy zpomalování v mm, jsou interně přepočítány na časy. 

− V následujících bodech je časová metoda popsána jen pro úplnost, protože nyní se již téměř
všude používá impulsní metoda (digitální kopírování šachty).

− Při použití metody pevných bodů parametry ze sady ‘Časy jízdy /impulsy’ nemají účinek.

Bremsverzögerung - Auf mm / ms
Zpoždění brždění - nahoru (mm / ms)

Čas / dráha pro nastavení přesného zastavení při jízdě nahoru.
Ø Start:    parametr „Zastavení se středním snímačem“ = 1

střední snímač najel na clonku
parametr „Zastavení se středním snímačem“ = 0
dolní snímač najel na clonku

Ø Konec:  -  čas uběhl / dráha byla projeta

Bremsverzögerung - Ab mm / ms
Zpoždění brždění - dolů (mm / ms)

Čas / dráha pro nastavení přesného zastavení při jízdě dolů.
Ø Start:    parametr „Zastavení se středním snímačem“ = 1

střední snímač najel na clonku
parametr „Zastavení se středním snímačem“ = 0
horní snímač najel na clonku

Ø Konec:  -  čas uběhl / dráha byla projeta

Reakce při zpoždění brždění závisí na typu výtahu:
Lanové výtahy: vypnutí všech stykačů -> zapadnutí mechanické brzdy
Regulované lanové výtahy:

− vypnutí signálu rychlosti (relé V0) -> regulace zpomaluje z dojíždění do klidu
− spuštění času pro zpožděné vypnutí.

Hydraulické výtahy: 
Bez doběhu a při jízdě dolů: vypnutí všech signálů jízdy -> výtah zastaví
S doběhem ventilem: vypnutí čerpadla a spuštění času doběhu ventilu pro jízdu nahoru,
S doběhem čerpadlem: vypnutí buzení ventilu a spuštění času doběhu čerpadla.
U regulátorů s přímým dojezdem, jako např. Dynatron-S a -F, parametry zpoždění brždění
nemají význam a proto nebude na ně vydán dotaz.

Dotaz při nastavení parametru „Dorovnání“ na hodnotu 1:

Bremsverzögerung beim Regulieren mm / ms
Zpoždění brždění při dorovnání (mm / ms)

Čas / dráha pro nastavení přesného zastavení při dorovnání.
Ø Start:    jízda nahoru: najetí dolního snímače na praporek

jízda dolů:     najetí horního snímače na praporek
Ø Konec:  -  čas uběhl / dráha byla projeta

Postup dorovnání se spustí, když se SGO nebo SGU při dojetí do cílové zastávky se nedostane na
praporek (zápis do paměti poruch„Zuhoch (příliš vysoko)“ nebo „Zutief (příliš nízko)“), nebo dojel příliš
daleko  (zápis „SuZone (?)“ nebo SoZone (?)“ do paměti poruch), případně v klidovém stavu posunul
v důsledku protažení lana nebo systémových vlastností hydraulických výtahů. 
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ð Parametrem „Zpoždění brždění při dorovnání“ se do výpočtu zanese ta okolnost, že rychlost při
regulování je obecně menší, než rychlost dojíždění do cílové zastávky.

Verzögerungsweg - Auf bei Vnenn mm
Dráha zpomalení nahoru při Vnenn (mm):

Dráha pro zadání bodu zpomalení při jízdě nahoru jmenovitou rychlostí. 
Dráha zpomalení nahoru udává bod, ve kterém se před cílovým patrem přepíná na rychlost z
dojíždění, aby zařízení bezpečně zastavilo při jízdě nahoru. 

Verzögerungsweg - Ab bei Vnenn mm
Dráha zpomalení dolů při Vnenn (mm):

Dráha pro zadání bodu zpomalení při jízdě nahoru jmenovitou rychlostí. 
Funkce obdobná jako při jízdě nahoru, ale pro jízdu dolů.

Dotaz jen při regulovaných zařízeních:

Zielabstandsgrenze bei Vz2 mm
Hranice vzdálenosti cílové zastávky pro Vz2 (mm):

Zadání mezní hodnoty vzdálenosti cíle, pod kterou se má použít 2. střednírychlost
Další potřebný parametr:
„Rel.-Fahren mit Vz2  (relé jízdy rychlostí Vz2) v sadě parametrů 006*.

Zielabstandsgrenze bei Vz1 mm
Hranice vzdálenosti cílové zastávky pro Vz1 (mm):

Zadání mezní hodnoty vzdálenosti cíle, pod kterou se má použít 1. střední rychlost
Další potřebný parametr:
„Rel.-Fahren mit V1 (Vz1)  (relé jízdy rychlostí V1 (Vz1)) v sadě parametrů 006*.

Při rozjezdu LiSA vypočítá vzdálenost k cíli. Když je tato vzdálenost menší než hodnota pro hranici
vzdálenosti cíle pro Vz2, ale větší než hranice vzdálenosti cíle pro Vz1, pak LiSA nastaví pro regulátor
nebo měnič frekvence rychlost V2. 
. Když je vzdálenost menší než hodnota pro hranici vzdálenosti cíle pro Vz1, jede LiSA rychlostí V1.
Ve všech ostatních případech se jede rychlostí V3, a to tehdy, když je použit parametr „Etagenfahrt mit
Ve (jízda mezi patry rychlostí Ve)“ pro jízdu rychlostí Ve (= rychlost dojíždění) (viz sada parametrů
000*).
Tímto způsobem je možné volit až 4 rychlosti za předpokladu, že regulátor je v stavu tyto rychlosti
nastavit. 

ð Rychlost Vz2 je u regulovaných zařízení často označována jako V2 - u regulátoru Dynatron jako
60% jmenovité rychlosti Vnenn.

ð Rychlost Vz1 se většinou označuje jako V1 - u regulátoru Dynatron jako rychlost pro krátkou
zastávku. 

Dotaz, když byl nastaven parametr „Zielabstandgranze (hranice vzdálenosti cíle při Vz2)“ >0:

Verzögerungsweg - Auf bei Vz2 mm
Dráha zpomalování nahoru při Vz2 (mm):

Zadání bodu zpomalování při jízdě nahoru rychlostí Vz2.

Verzögerungsweg - Ab bei Vz2 mm
Dráha zpomalování dolů při Vz2 (mm):

Zadání bodu zpomalování při jízdě dolů rychlostí Vz2.
ð U regulátoru Dynatron je dráha zpomalování pro Vz2 stejná jako dráha pro Vnenn a proto

může být nastavena na stejnou hodnotu.

Dotaz, když byl nastaven parametr „Zielabstandgranze (hranice vzdálenosti cíle při Vz1)“ >0:

Verzögerungsweg - Auf bei Vz1 mm
Dráha zpomalování nahoru při Vz1 (mm):

Zadání bodu zpomalování při jízdě nahoru rychlostí Vz1.
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Verzögerungsweg - Ab bei Vz1 mm
Dráha zpomalování dolů při Vz1 (mm):

Zadání bodu zpomalování při jízdě dolů rychlostí Vz1.

Dotaz u časové metody nebo u typu regulátoru = Dynatron:

Korrektur bei Etagenfahrt % / mm
Korekce při jízdě mezi zastávkami(% / mm)

Prodloužení času jízdy mezi patry ve směru nahoru u časové metody v %.
U regulátoru Dynatron-S / -F zkrácení použití brzdy v mm (signál KBR).
Chování neregulovaných a hydraulických výtahů ze někdy velmi závislé na zatížení. Při jízdě
mezi patry směrem nahoru se to projeví především delší dráhou při dojíždění (rychlost při jízdě
nahoru je většinou menší než při jízdě dolů). 
Při hodnotě > 100% se čas pro rychlou jízdu mezi patry procentuálně zvyšuje, při hodnotě
< 100% se zmenšuje. Obvykle je hodnota  > 100.
U regulátoru Dynatron bez pevných bodů KBR v šachtě (s relé KBR) se tím korigují programově
technicky podmíněné odchylky při jízdách mezi patry. Hodnota korekce může být u rychlých
zařízení (≥ 1,6 m/s) až 20 mm.  U všech ostatních typů výtahů bez přímého dojezdu to vede
pouze k příslušnému prodloužení dráhy dojíždění.

Korrektur kurze Fernfart-Auf % / mm
Korekce krátké dálkové jízdy nahoru (% / mm) 

Prodloužení času krátké dálkové jízdy ve směru nahoru u časové metody v %.
U regulátoru Dynatron-S / -F zkrácení použití brzdy v mm (signál KBR).

Korrektur kurze Fernfart-Ab % / mm
Korekce krátké dálkové jízdy dolů (% / mm) 

Prodloužení času krátké dálkové jízdy ve směru dolů u časové metody v %.
U regulátoru Dynatron-S / -F zkrácení použití brzdy v mm (signál KBR).
Za krátkou dálkovou jízdu se považuje taková jízdy, při které v zastávce před cílovou zastávkou
není dosažena jmenovitá rychlost. 
U zařízení s krátkými zastávkami  nebo při velkých rychlostech jízdy je v některých případech
potřebné zavést zpomalování už při opuštění výchozího patra. To znamená, že před dosažením
cílového patra není prováděna rychlá jízda (jako při jízdě mezi patry). Protože pro výpočet bodu
zpomalování je použit poměrně jednoduchý postup (sčítání časů jízd mezi výchozím a cílovým
patrem), vznikne v praxi příliš dlouhá dráha dojíždění. Hodnota korekce má proto prodloužit čas
rychlé jízdy. 
U regulátoru Dynatron lze tím řešit analogický problém při jízdě mezi zastávkami. 

Schnelle Etagenfahrt (1<->2) ms / mm
Rychlá jízda mezi zastávkami 1<−> 2 (ms / mm): 

Schnelle Etagenfahrt (2<->3) ms / mm
Rychlá jízda mezi zastávkami 2<−> 3 (ms / mm): 

Schnelle Etagenfahrt (letzte Etage - 1 <-> letzte Etage) ms / mm
Rychlá jízda mezi zastávkou předposlední<−> poslední (ms / mm):

Trvání rychlé jízdy mezi jednotlivými zastávkami v ms nebo v mm.
Ø Start:    Střední snímač opustil praporek.
Ø Konec:  Čas uběhl / dráha byla projeta.
U časové jízdy je tento zápis povinný, hodnoty 0 přitom způsobí, že zařízení provádí jízdu mezi
patry malou rychlostí. Správná hodnota se musí stanovit pokusem. 
U regulovaných zařízení, které jezdí podle impulsní metody a nedosáhnou jmenovité rychlosti lze
zadat hodnotu <>0 jen u regulátorů nebo měničů, které jsou schopné plynule přejít z rozjezdové
rampy do sestupné rampy, bez dosažení jmenovité rychlosti  (např. Ziehl Abegg). U regulátorů,
které tuto možnost nemají (např. Dietz) se musí jezdit pomalou rychlostí. Když je dosažena
jmenovitá nebo řízená střední  rychlost, musí být parametr obsazen hodnotou 0. V takovém
případě je řízení LiSA schopno samostatně vypočítat rychlou jízdu mezi patry a dráhu
zpomalování pro rychlost, kterou je jízda mezi zastávkami prováděna. 
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Dotaz s výjimkou metody pevných bodů a regulátoru Dynatron s body KBR v šachtě:

Stufenkorrektur - Auf in Etage 2 ms / mm
Korekce nepřesného zastavení - nahoru v zastávce 2 (ms / mm)

Stufenkorrektur - Auf in letzter Etage ms / mm
Korekce nepřesného zastavení- nahoru v poslední zastávce (ms / mm)

Korekce nepřesně nastavených praporků ve směru nahoru.

Stufenkorrektur - Ab in Etage 1 ms / mm
Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 1 (ms / mm)

Stufenkorrektur - Ab in Etage 2 ms / mm
Korekce nepřesného zastavení- dolů v zastávce 2 (ms / mm)

Stufenkorrektur - Ab in vorletzter Etage
Korekce nepřesného zastavení - dolů v předposlední zastávce (ms / mm)

Korekce nepřesně nastavených praporků ve směru nahoru.
Kromě regulátoru Dynatron s relé KBR se koriguje zpoždění odpadnutí brzdy. U regulátoru
Dynatron se provádí korekce dráhy zpomalování (míra SKA)
Standardní nastavení, které nevedou k žádné korekci:

u časové metody: 500 ms
u impulsní metody :  30 mm

Hodnoty, které se odchylují od výše uvedených „nulových bodů“ vedou ke korekci.
Příklad: Při jízdě nahoru přejel výtah v 5. patře místo přesného zastavení o 8 mm (výtah stojí o
8 mm výše). Proto se musí v tomto patře posunout praporek o 8 mm dolů nebo pomocí korekce
stupně zmenšit dráhy zpoždění brzdy o 8 mm (korekce stupně pro jízdu nahoru v 5. patře = 30 - 8
= 22 m).
Podobně působí při časové metodě např. hodnota 300 pro korekci stupně v 5. patře při jízdě
nahoru zmenšení zpoždění brzdy o 200 ms (= 500 - 200), tzn. že výtah zůstane stát dříve.
Zatímco při časové metodě se musí správná hodnota korekce určit pokusem, je při impulsní
metodě ji zadat přímo. Hodnota 10 mm nad „nulovým bodem“ (= 30 mm) vede k prodloužení
zpoždění brzdy o 10 mm a opačně hodnota 20 mm zmenší zpoždění brzdy o 10 mm. 

Verzögerungs-/Einfahr-Kontrole %
Kontrola zpomalování / dojíždění (%): 

Podle hodnoty parametru se provádí kontrola zpomalování nebo rychlosti dojíždění.
Kontrola zpomalování při hodnotách < 100 a > 50.
Kontrola dojíždění při hodnotách < 50.
Při hodnotě parametru ≥ 100 je funkce bez účinku.
Ø Start:    Kontrola zpomalování. Po přepnutí na pomalou jízdu.

Test kontroly dojíždění, když střední snímač najede na praporek v cílovém patře
Ø Konec:  Kontrola zpomalování: 0,5 s po zapnutí pomalé jízdy.

Kontrola zpomalování: při kontrole zpomalení se testuje, zda zařízení za 0,5 s po přepnutí na
pomalou jízdu zpomalí na hodnotu, udanou v parametru v procentech jmenovité rychlosti. 
Při hodnotě parametru např. 98 a rychlosti 1 m/s smí zařízení po udaném čase mít rychlost max.
0,98 m/s. 
Kontrola dojíždění: 
Podle TRA / EN81 se smí dojíždět s předčasně otevřenými dveřmi jen tehdy, když se výtah
nachází v definované zóně (± 25 cm od polohy přesného zastavení) a přitom má rychlost
< 0,5 m/s. Podle  parametru kontroly dojíždění (hodnota < 50) je možné kontrolovat, zda skutečná
rychlost při dojetí do zóny v cílovém patře je menší než určená hodnota. Teprve po zpomalení na
zadanou hodnotu vydá řízení signál pro otevření dveří. Hodnota parametru přitom udává
procentuální hodnotu z jmenovité rychlosti Vnenn.
Při hodnotě parametru např. 30 a jmenovité rychlosti 1 m/s se dveře otevírají až při snížení
rychlosti na 0,3 m/s. 
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3.2.3Adresy vstupů: (vyvolání z klávesnice LiSA kódem 003*)
V sadě parametrů ‘Adresy vstupů’ se existujícím vstupům-výstupům hardware (IO’s) přiřazuje
funkce z oblasti funkcí vstupních adres. Vstupy-výstupy (IO) na ústřední desce LiSA10 (max. 64)
a na desce ovládání kabiny APO  (max. 32) jsou volně programovatelné, tzn. že žádný z nich
nemá při prvním zapnutí definovanou funkci (EEPROM parametrů (Parameter EEprom) je
prázdná). Funkci získají až po přiřazení vstupních adres. Všechny vstupy jsou přístupné jak na
Wago svorkách, tak na konektoru plochého kabelu. Jsou odolné jen krátkodobému zkratu. 
Některé funkce nejsou volně programovatelné a mimoto mají pevně určené místo připojení na
desce, jako např. nouzová jízda nebo revizní  jízda.
Při přiřazování adres je třeba dodržovat následující „pravidla“: 
− Všechny funkce, které obsazují více vstupů v řadě za sebou, tzn. všechny ty, které začínají

označením ‘1. vstup ...’ , musejí být připojeny na vstupy bez vynechaných mezer. Jsou to např.
‘1. vstup tlačítka vnitřní volby’, ‘1. vstup tlačítka vnější volby pro stranu dveří 1’, ‘1. vstup
kontroly prostoru přede dveřmi’ atd. 

− Tlačítka pro stranu dveří 2 (selektivní řízení dveří) mohou navazovat bezprostředně na
poslední tlačítko pro stranu dveří 2, není to ale nutné. Když bude ale ponechána mezera,
nesmí v ní být naprogramována žádná funkce.

1. Innenrufdrücker Türseite 1
1. tlačítko vnitřní volby na straně dveří 1:

Obsazená oblast IO:
Podle počtu zastávek, začíná 1. tlačítkem vnitřní volby na straně dveří 1

Dotaz, jestliže není použito selektivní řízení dveří pro vnitřní volbu:

2. Innenrufdrücker
2. tlačítko vnitřní volby:

Obsazená oblast IO:
Podle počtu zastávek, začíná 1. tlačítkem vnitřní volby na straně dveří 2.
Normálně je tato hodnota vždy o 1 větší než adresa 1. tlačítka vnitřní volby. Jen při použití tlačítek
LiSA s dvojřadovým uspořádáním v kabině leží adresa nad posledním tlačítkem první řady
tlačítek. 

Dotaz při selektivním řízení dveří pro vnitřní volbu:

1. Innenrufdrücker Türseite 2
1. tlačítko vnitřní volby na straně dveří 2:

Obsazená oblast IO:
Podle počtu pater, začíná 1. tlačítkem vnitřní volby na straně dveří 2.
Adresa musí být vyšší než u posledního tlačítka na straně dveří 1. 

1. Aussenrufdrücker Türseite 1
1. tlačítko vnější volby na straně dveří 1:

Obsazená oblast IO při jednotlačítkovém řízení:
Podle počtu zastávek, začíná 1. tlačítkem vnějšní volby na straně dveří 1
Obsazená oblast IO při dvoutlačítkovým řízení:
podle počtu zastávek   * 2 - 2, začíná 1. tlačítkem vnějšní volby na straně dveří 1.

1. Aussenrufdrücker Türseite 2
1. tlačítko vnější volby na straně dveří 2:

Obsazená oblast IO při jednotlačítkovém řízení:
Podle počtu zastávek , začíná 1. tlačítkem vnějšní volby na straně dveří 2
Obsazená oblast IO při dvoutlačítkovém řízení:
podle počtu pater  * 2 - 2, začíná 1. tlačítkem vnějšní volby na straně dveří 2.
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Adresa musí být vyšší než u posledního tlačítka na straně dveří 1. Příklad přidělení adres u

zařízení se 4 zastávkami :
Pro dodavatele  výtahů, kteří nechtějí použít elektroniku kabiny (deska APO v rozvaděči revizní  jízdy),
je připravena možnost připojit světelné závory a omezovače zavírací  při zavírání na libovolný ovládací
přívod (IO).

− připojení světelných závor a omezovačů zavírací síly při zavírání lze přizpůsobit pomocí parametrů
„Lichtschranke / Schließkraftbegrenzer aktiv offen / geschlossen (světelné závory / omezovače
zavírací síly aktivní při rozepnutí / sepnutí)“ (použití rozpínacích nebo spínacích kontaktů.

− Když je světelná závora nebo omezovač síly aktivován déle než 10 minut, uloží se do paměti
poruch zápis LS1/SB1 pro stranu dveří 1, případně LS2/SB2 pro stranu dveří 2.
Při připojeném modemu je zavolána dozorna.

− U skupinových výtahů se už při přerušení od světelné závory nebo omezovače síly, které trvá
10 vteřin, přestane výtah podílet na přidělování vnějších voleb - vnější volby jsou opět potvrzovány
v patře, ve kterém se výtah právě nachází.

− U maticových indikačních jednotek (parametr „Anzeigetyp in Fahrkorb/Etage (typ indikace v kabině
/ v zastávce)“ nastaven na 16*8mitX (16*8 s X) se po 10 vteřinách zobrazí malé L.

− Při požární jízdě a při požáru jsou světelné závory ignorovány. 

Eingang - Lichtschranke TS1
Vstup - světelná závora TS1:

V normálním případě je světelná závora pro stranu dveří 1  připojena na svorky L1 desky APO.

Eingang - Schließkraftbegrenzer TS1
Vstup - omezovač zavírací síly TS1:

V normálním případě je omezovač zavírací síly připojen na svorky R1 desky APO.

Dotaz při dvou vstupech do kabiny (dvou stranách dveří):

Eingang - Lichtschranke TS2
Vstup - světelná závora TS2:

V normálním případě je světelná závora pro stranu dveří 2  připojena na svorky L2 desky APO.

Eingang - Schließkraftbegrenzer TS2
Vstup - omezovač zavírací síly  TS2:

V normálním případě je omezovač zavírací síly připojen na svorky R2 desky APO.

Eingang - Türstop-Drücker
Vstup - tlačítko zastavení dveří: (viz parametr Türstopzeit (čas zastavení dveří) v 001*)

Funkce, kterou se zamezí, aby se dveře v zadaném časovém úseku zavíraly (funkce nakládání.)

Türseite 1 - Auf-Drüker
Strana dveří 1 - tlačítko otevření

Funkce pro podržení otevřených dveří nebo změnu pohybu dveří kabiny na straně dveří 1, jestliže
se zavírají. 
− působí také na stranu dveří 2, pokud nemají vlastní tlačítko pro otevření. 
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− při selektivním řízení dveří se otvírá jen ta strana dveří, pro kterou je platné povolení k
otevření (volba byla provedena z té strany dveří)

− znovu se spustí kontrolní čas otevření dveří
− nepůsobí při požární jízdě a při požáru

Türseite 1 - Zu-Drücker
Strana dveří 1 - tlačítko zavření

Funkce pro provedení okamžitého zavření dveří na straně dveří 1. 
− působí také na stranu dveří 2, pokud nemají vlastní tlačítko pro zavření, 
− když uplyne kontrolní čas otevření dveří, dojde k okamžitému zavření,
− když jsou dveře v pohybu pro otevírání, nespouští se pak čas zastavení, tzn. že při přítomnosti

volby se dveře ihned zavřou, 
− když jsou dveře v pohybu pro otevírání a v parametru „Türumschaltpause (čas mezi změnami

pohybu dveří)“ je programována hodnota 98, dveře ihned zavřou,
− nebere se ohled na světelnou závoru.

Türseite 2 - Auf-Drücker
Strana dveří 2 - tlačítko otevření

Funkce pro podržení otevřených dveří nebo změnu pohybu dveří kabiny na straně dveří 2, jestliže
se zavírají. 

Türseite 2 - Zu-Drücker
Strana dveří 2 - tlačítko zavření

Funkce pro provedení okamžitého zavření dveří na straně dveří 2. 

Eingang - Trenntüre
Vstup - oddělovací dveře:

Signál pro řízení LiSA, že byly otevřeny oddělovací dveře.
− Dokud nejsou oddělovací dveře otevřené, musí na tomto vstupu být signál (-H), tzn. že

u oddělovacích dveří musí být rozpínací kontakt.
− Do paměti poruch se ukládá informace „Trennt“.
− Na sedmisegmentovém zobrazovači se indikuje provozní stav znakem S.
− Na displeji se zobrazí „Abln“, pokud není zasunut vnitřní klíč „Sonderfahrt-Innen (zvláštní jízda

vnitřní“
− Provede se ještě jedna jízda do konce.
− Všechny volby jsou smazány a přepne se na vnější řízení
− Teprve po aktivování funkce „Innenschlüssel-Sonderfahrt (vnitřní jízda s klíčem) může být

výtah znovu používán - jsou přijímány vnitřní volby.
Další potřebný parametr: „Innenschlüssel-Sonderfahrt (vnitřní jízda s klíčem) v sadě 005*.

Eingang - Fahrkorb-Reservierung
Vstup - rezervování kabiny:

Signál pro řízení LiSA, že kabina má být rezervována pro uživatele.
Dokud je vstup aktivován, přijímá výtah vnitřní příkazy jen přes dodatečný klíč pro vnitřní jízdu. 
Dokud trvá signál rezervačního klíče, zůstává kabina reservována pro uživatele, i když byl signál
vnitřního klíče pro vnitřní jízdu zrušen (např. pro roznášení jídla v nemocnicích).Smazání všech
voleb
− vypnutí vnějšího řízení
− zapnutí výstupu „Ausgang Sonderfahrt (výstup zvláštní jízdy)“, pokud byl programován v sadě

‘Výstupní adresy’ (indikace funkce rezervace v kabině)
− jízda do zastávky, zadaného v parametru „Etage Abschalten / Reservierung

(zastávkazastávka vypnutí / rezervace)“
− vnitřní volby jsou blokovány
− vnitřní volby jsou přijímány jen při zasunutém klíči pro vnitřní zvláštní jízdu.

Eingang -Ventilator-Drücker
Tlačítko ventilátoru : (funkce viz „Nachlauf Fahrkorbventilator (doběh ventilátoru

v kabině)“ v sadě 001*
Vstup pro aktivování ventilátoru v kabině na zadaný časový interval. 
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Další potřebný parametr: „Nachlauf Fahrkorbventilator (doběh ventilátoru v kabině)“ v sadě 001*

Eingang - Uhrenfahrt
Vstup - časová jízda:

Vstup pro aktivování provozního stavu časové jízdy. 
Provozní stav časové jízdy má jen podmíněně co činit s hodinami. Označení ‘Uhrenfahrt’ je
odvozeno ze skutečnosti, že tento vstup měl být původně aktivován spínacími hodinami. Protože
na centrální  desce LiSA jsou hodiny reálného času, podle kterých lze spouštět časovou jízdu v
určeném čase (bez zvláštního spínání pro sobotu, neděli a svátky), ustoupila tato konfigurace do
pozadí. Často se nyní používá pro jiný kontakt nebo klíč.
Po přepnutí do modu časové jízdy:
− Jsou aktivovány nové tabulky pro otvírání dveří pro vnitřní a vnější volby (viz sada parametrů

‘Türöffnungserlaubnis (povolen otevírání dveří)’ 008*.
− Změní se parkovací zastávka - na zadané v parametru „Parketage bei Uhrenfahrt (parkovací

zastávka při časové jízdě)“. 
− Všechny stávající volby jsou obslouženy podle parametru „Ruflöschung bei Uhrenfahrt

(mazání voleb při časové jízdě)“, tzn. buď nejsou provedeny vůbec, nebo na začátku časové
jízdy (nastavení parametru ‘Löschen am Ende (smazání na konci) =2 nemá účinek). 
Když nejsou stávající volby na začátku smazány, jsou zpracovány podle tabulek otevírání
dveří pro normální jízdu.

− V modu časové jízdy se provede nejméně jedna jízda, i když byl vstup časové jízdy
deaktivován už před jízdou. 

− Na poli pro indikaci provozního stavu se zobrazí znak „u“.
ð Při časové jízdě mohou být povolena i patra, do kterých se při normální jízdě nesmí jezdit

(heslo: čtečka karet).

Eingang - Evakuieren/Notstrom
Vstup - evakuace / nouzové napájení:

Vstup pro inicializování postupu evakuace.
Když zařízení není po příchodu signálu pro evakuaci v evakuační zastávce, ale je v klidu, spustí
se čas zpoždění evakuace. 
Když je výtah po aktivování signálu v jízdě směrem od evakuačního patra, zastaví se v nejbližším
patře, dveře se otevřou a také se spustí čas zpoždění evakuace.
Po uplynutí tohoto času nebo po příchodu signálu „Evakuierungsende (konec evakuace)“ od
výtahu, který je v evakuačním pořadí před dotyčným výtahem,  odjede do evakuační zastávky . 
Na poli indikace provozního stavu se zobrazí znak „E“.

Dotaz na následující parametry je vydán jen při programovaném vstupu evakuace. 

Eingang - Evakuieren-Freigabe
Vstup - povolení evakuace

Vstup pro spuštění postupu evakuace.
Tento signál přichází od „předchůdce“(výtahu, který provádí evakuaci bezprostředně před
dotyčným výtahem). Ten jím signalizuje, že se nachází v evakuační zastávce.

Evakuierungsverzögerung Sek.
Čas zpoždění  evakuace

Zadání času, po které se provádí evakuace i bez příchodu signálu na vstup povolení evakuace.
ð U hydraulických výtahů se evakuuje bez prodlení v nejnižším patře.

Frei nach Notstrom-Evakuierung
Povolení po evakuaci s nouzovým napájením:

Zadání, zda má zařízení po dosažení evakuační zastávky přejít opět do normálního provozu.
(0) : Zařízení zůstane stát s otevřenými dveřmi, dokud neskončí signál evakuace.
(1) : Zařízení přejde po evakuování opět do normálního provozu

Etage Evakuierung-Notstrom
Zastávka pro evakuaci s nouzovým napájením:

Zadání zastávky pro evakuaci.
(0) : Evakuování do nejbližší vyšší zastávky, pokud se zařízení nachází mezi zastávkami. 
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ð U zařízení s měničem frekvence a s napájením meziobvodu měniče z akumulátorů, může
přitom dojít k poruše. LiSA se pak pokusí o evakuaci do zastávky, ležícím pod ní. 

(>0) : Evakuační zastávka
ð U hydraulických výtahů se evakuuje zásadně do  nejnižší zastávky.

Relais - Evakuieren-Ende
Relé - konec evakuace:

Relé, kterým je signalizováno „následníkovi“(dalšímu výtahu v pořadí evakuace), že může
evakuovat ..
Používá se rozpínací kontakt, tzn. že
− dokud je zařízení zapnuto a provoz není ovlivněn poruchou, není případně zapnutá revizní

nebo nouzová jízda, nebo
− postup evakuování není ukončen,
     je toto relé přitaženo (žádný signál pro „následníka“).
ð Zapojení viz v přiloženém elektrickém schématu (spojení pro evakuaci postupně za sebou)

Ausgang - Evakuierungs-Notstromfahrt
Výstup - evakuační jízda s nouzovým napájením

Výstup pro zapnutí světelné indikace, že se zařízení nachází ve stavu evakuace /nouzového
napájení

Příklad evakuace (evakuování se zapojením následně za sebou).
Několik zařízení, která jsou napájena ze stejného nouzového zdroje, má postupně najet do svých
evakuačních zastávek. Jeden výtah (např. lůžkový) má nadále zůstat v provozu. 
signál „Evakuace / nouzové napájení je obvykle hlášen řídicí jednotce signálem 220 V. V rozvaděči se
jím aktivuje příslušné relé (220 V), které spínacím kontaktem (spínání -H) signalizuje tuto událost řídicí
jednotce. Ve všech zařízeních, které se ještě nenacházejí v evakuační zastávce, je spuštěn čas
zpoždění evakuace.
Zařízení, které již jsou v evakuační zastávce, nebo které nemohou evakuovat (porucha / mimo provoz)
odpojí ‘relé konec evakuace’.
Zařízení s nejkratším  časem zpoždění evakuace (normálně = 0) začíná evakuační jízdu.
Všechna ostatní zařízení evakuují až tehdy, když uplynul jejich čas zpoždění evakuace  nebo přišel
signál povolení od „předchůdců“.
Po ukončení zařízení zapne ‘relé konec evakuace’ a tím udělí následníkovi povolení k evakuaci. 
Lůžkový výtah evakuuje až poslední a zůstane v provozu.

Eingang - Vollast
Vstup - plné zatížení

Vstup pro signalizování provozního stavu s plným zatížením.
− Aktivován je obecně kontakt plného zatížení v kabině.
− Vnější volby jsou přijímány, ale nejsou přidělovány. 
− U skupinových výtahů ze zařízení odpojí od skupiny
− na indikačním poli provozního stavu je zobrazen znak „čtvereček“. 

Eingang - Überlast
Vstup - přetížení

Vstup pro signalizování provozního stavu s přetížením.
Aktivován  je obecně kontaktem přetížení v kabině
− Vnější volby jsou přijímány, ale nejsou přidělovány. 
− Zařízení zůstane stát s otevřenými dveřmi.
− Aktivování indikace přetížení, jestliže byl naprogramován parametr „Ausgang Überlast (výstup

přetížení)“ v sadě parametrů 004*.
− Aktivování indikace bzučáku přetížení, jestliže byl naprogramován parametr „Ausgang

Akustisches Signal  (výstup akustického signálu)“ v sadě parametrů 004*.
− U skupinových výtahů ze zařízení odpojí od skupiny
− na indikačním poli provozního stavu je zobrazen znak „L“. 
ð Za jízdy se na signál nebere ohled

Eingang - Nullast
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Vstup - nulové zatížení
Vstup pro signalizaci, že je kabina prázdná, nebo některé ze zařízení pro vážení zátěže nemá
žádný náklad. 
Aktivován je mezi jinými rozpínací kontakt nášlapné desky, kontakty v pohyblivé podlaze kabiny
nebo patřičně nastavené zařízení pro vážení zátěže.
− Když je přítomna více než jedna vnitřní volba, jsou všechny volby smazány, tzn. že maximální

počet současně přítomných vnitřních voleb při nulové zátěži je 1. 
− Při omezení na přístup z jedné strany (viz parametr v 000*) signál způsobí, že povolení

přístupu se může změnit na povolení pro druhou stranu. 

Eingang - Türen bleiben zu
Vstup - dveře zůstávají zavřené

Vstup pro jízdu bez otevírání dveří. 
Na rozdíl od vstupu přes klávesnici (pomocí 05*) pro testovací provoz je stejná funkce aktivována
přes vstup - dveře zůstávají zavřené  relativně zřídka používány. Je zaveden jen proto, aby bylo
možné uskutečnit poměrně komplikované funkce při otevírání dveří. 

Eingang - Außensteuerung-Aus
Vstup - vypnutí vnějšího ovládání

Vstup pro vypnutí vnějšího ovládání.
Tento vstup představuje vedle příkazu z klávesnice (06*) a vstupu na centrální desce  elektroniky
další možnost, která může být použita pro vypnutí vnějšího řízení (v kabině).
− Parametry otevírání dveří pro normální jízdu zůstávají nadále v platnosti
− Zařízení se odpojí ze skupiny. Vnější volby jsou sice čteny a předávány skupině, ale nejsou

prováděny.
− Na poli pro indikaci provozního stavu se zobrazí znak „A“.

Dotaz jen při typu regulátoru = Dynatron

Eingang - Bremse
Vstup - brzda

Vstup pro hlídání, zda regulátor / frekvenční měnič vydal signál brždění.

Eingang - Nothalt
Vstup - nouzové zastavení

Okamžité zastavení zařízení
− Smazání všech vnitřních voleb.
− Když je kabina v jízdě, zastavení v nejbližším možném patře. 

Eingang - Softhalt
Vstup - jemné zastavení 

Zastavení zařízení v nejbližším možném patře
− Smazání všech vnitřních voleb.
− Nepřijímá žádné další vnější volby.
− Teprve  po zadání vnitřní volby se vrátí do normálního provozu.

Dotaz jen u speciálního výtahu = U/S

Eingang - Verriegeln
Vstup - zajištění (zamknutí)

Speciální funkce pro Hamburger Hochbahn.
− Zablokování zařízení z dozorny
− Zadané vnější volby jsou přijímány a udržovány v paměti 60 vteřin.

Eingang - Starten
Vstup - spuštění (startování)

Speciální funkce pro zařízení se dvěma zastávkami.
Signál pro tento vstup se obecně vytváří tzv. startovacím tlačítkem. přitom se vytváří vždy vnitřní
volba pro opačné zastávka. 

- 64 -



Manuál řídicího systému LiSA, verze 4/2002                                                              adresy vstupů (003*)  

1. Eingang - Fahrkorb-Auswahl
1. vstup - volba kabiny

Vytvoření vnitřních voleb na desce centrální  elektroniky
Touto funkcí se vyrovnává určitá nevýhoda řízení LiSA. Protože všechna data (a tím tedy i vnitřní
volby) jsou mezi kabinou (APO) a ústřední elektronikou (LiSA 9 / 10) přenášena sériově, existuje
možnost vytvořit vnější volbu mimo kabinu, a to pomocí dodatečných žil v závěsném kabelu, které
jsou připojeny na APO v rozvaděči revizní jízdy paralelně k vnitřním volbám. 
Touto funkcí nyní mohou být vytvořeny na desce centrální elektroniky přímé volby. 
Účel: 
− U skupin je někdy potřebné zvolit určitou kabinu, která jako jediná může jet do určité zastávky,

např. do podzemního parkoviště. 
− Volba výtahu s určitou funkcí (případ nouze, lůžkový výtah, oddělovací dveře atd.).

1. Eingang - Vorfeldkontrolle
1. vstup - kontrola prostoru přede dveřmi na zastávce

Stanovení rozsahu adres, když je v každé zastávce instalováno hlídání prostoru přede dveřmi.
Obsazená oblast IO bez selektivního řízení dveří:
   Podle počtu zastávek, začíná od 1. vstupu kontroly prostoru přede dveřmi.
Obsazená oblast IO při selektivním řízení dveří z vnějšku nebo zevnitř:
   Podle počtu pater *2, začíná od 1. vstupu kontroly prostoru přede dveřmi. Tím je zajištěna
možnost selektivního vyhodnocení signálů kontroly prostoru přede dveřmi. Zpracování se provádí
obdobně, jako u přerušení světelné závory. 

1. Eingang - Innenruf-Abschalten
1. vstup - vypnutí vnitřní volby

Stanovení rozsahů adres (za sebou následujících vstupů) pro selektivní vypínání vnitřních voleb. 
Obsazený rozsah bez selektivního řízení dveří zevnitř: 

Podle počtu pater, začíná od 1. vstupu vypínání vnitřních voleb.
Obsazený rozsah při selektivním řízení dveří zevnitř: 

Podle počtu pater * 2, začíná od 1. vstupu vypínání vnitřních voleb.
Při aktivovaném vstupu jsou tlačítka vnitřních voleb pro příslušnou stranu dveří mimo provoz.

1. Eingang - Etage-Abschalten
1. vstup - vypnutí zastávky

Obsazený rozsah bez selektivního řízení dveří z vnější strany: 
Podle počtu zastávek, začíná od 1. vstupu vypnutí zastávky.

Obsazený rozsah při selektivním řízení dveří z vnější strany: 
Podle počtu pater * 2, začíná od 1. vstupu vypnutí zastávky.

Při aktivovaném vstupu jsou tlačítka vnitřních a vnějších voleb pro příslušnou stranu dveří
uvedena mimo provoz.

1. Eingang - Innenruf-Freigeben
1. vstup - povolení vnitřní volby

Stanovení rozsahů adres (za sebou následujících vstupů) pro selektivní povolení vnitřních voleb. 
Obsazený rozsah bez selektivního řízení dveří zevnitř: 

Podle počtu zastávek, začíná od 1. vstupu vypínání vnitřních voleb.
Obsazený rozsah při selektivním řízení dveří zevnitř: 

Podle počtu zastávek * 2, začíná od 1. vstupu vypínání vnitřních voleb.
Při aktivovaném vstupu jsou aktivována tlačítka vnitřních voleb pro příslušnou stranu dveří.

1. Eingang - Etage-Freigeben
1. vstup - povolení zastávky

Obsazený rozsah bez selektivního řízení dveří z vnější strany: 
Podle počtu zastávek, začíná od 1. vstupu povolení zastávky.

Obsazený rozsah při selektivním řízení dveří z vnější strany: 
Podle počtu zastávek * 2, začíná od 1. vstupu povolení zastávky.

Při aktivovaném vstupu je povolena funkce tlačítek vnitřních a vnějších voleb pro příslušnou
stranu dveří .

Eingang - zusätzlicher Abruf im Haupthalt
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Vstup - dodatečná volba dolů v hlavní zastávce
Vstup k vytvoření dodatečné volby pro jízdu dolů v hlavní zastávce u jednotlačítkových zařízení. 
U jednotlačítkového řízení se směrovou závislostí (parametr „Richtungsabhängige Ruflöschung
(směrově závislé mazání voleb = 1*) jsou všechny volby nad hlavní zastávkou prováděny směrem
dolů a všechny ostatní směrem nahoru. Z toho plyne u tohoto typu řízení problém, který se
vyskytuje zvláště u hlavní zastávky: 
Volba v ní zadaná způsobí za určitých okolností, že uživatel, který by chtěl jet z hlavní zastávky
do zastávky nižší, musí jet nejprve spolu směrem nahoru, než se vnitřní volbou dostane do
požadovaného patra. 
Řešení: 
− Instalování dodatečného tlačítka v hlavní zastávce (= dvoutlačítkové řízení pro tuto zastávku). 
− připojení tohoto tlačítka na ‘vstup pro dodatečnou volbu dolů v hlavní zastávce’.

Eingang - Bremsbacken
Vstup - brzdové čelisti

Vstup pro hlídání otevření brzdových čelistí.
− Když se za 3 s po rozjezdu tento vstup nerozpojí (za klidu je signál přítomen), vypnou se

všechny signály k jízdě a zařízení přejde do stavu mimo provoz „Bremsbackenüberwachung
angesprochen (vypnuto hlídáním brzdových čelistí).

− Na poli pro indikaci provozního stavu se zobrazí znak „b“.
− V paměti poruch se uloží záznam „Bremse (brzda)“

Eingang - Kontrolle-Schütze
Vstup - kontrola stykačů

Vstup pro hlídání, zda stykače jízdy v klidovém stavu odpadly. 
Rozpínací kontakty stykačů jízdy jsou zapojeny v sérii a připojují v klidu -H na vstup.
− Když v klidovém stavu není signál aktivován, přejde zařízení do stavu mimo provoz.
− Na poli pro indikaci provozního stavu se zobrazí znak „O“.
− V paměti poruch se uloží záznam „Abfehl (chyba odpadnutí)“

Eingang - OP-Drücker
Vstup - tlačítko OP

Vstup pro spuštění speciální funkce.
Označení pochází z jeho prvního použití ve výtahu OP. Při stisknutí tohoto tlačítka současně
s tlačítkem vnitřní volby se tato volba provede v režimu zvláštní jízdy (Sonderfahrt).
Po provedení příkazu se zařízení vrátí opět do normálního provozu.

Eingang - gegenseitige Anlaufblockierung
Vstup - vzájemné blokování rozjezdu

Vstup / výstup kterým se zajistí, aby se ve skupině rozjel jen jeden výtah. 
− Když tento vstup není aktivován, provede se rozjezd bez času prodlení
− Při startu je tento výstup aktivován na 5 s zařízením, které se právě rozjíždí.
− Za 5 s je tento signál zrušen -> povolení pro ostatní zařízení
ð V evakuačním provozu se blokování rozjezdu provádí automaticky, i bez tohoto vstupu.

Eingang - Inspektion-Schnell
Vstup – revizní jízda rychle

Vstup pro přepnutí na vyšší  rychlost revizní jízdy.
− U regulovaných zařízení a hydrauliky Beringer se řídí rychlost revizní jízdy,
− jinak je zvolena vyšší rychlost.

Eingang - Türparkstellung invertieren
Vstup - invertování parkovací polohy dveří

Vstup pro změnu polohy dveří při parkování selektivně podle patra.
Poloha dveří při parkování, zadaná v parametru „Türparkstellung (parkovací poloha dveří)“
(otevřené / zavřené) se při signálu, přítomném na tomto vstupu, změní na opačnou (zavřené /
otevřené).

Eingang - V < 0,3 m/s
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Vstup - V < 0,3 m/s
Vstup pro vyhodnocení signálu od regulátoru / frekvenčního měniče, pokud je vydáván, že
rychlost poklesla pod 0,3 m/s.
Při dojezdu s předčasně otvíranými dveřmi se při najetí středního snímače do zóny testuje, zda
na tomto vstupu (jestliže je použit) je přítomen signál (-H).
Otevírání dveří se uskuteční až tehdy, když byl zjištěn tento signál. 
U regulátoru Dynatron se k tomu používá signál RTRT (Relais Triggern Türe).

Eingang - Türauf-Endschalter Türe 1
Vstup - koncový spínač otevření dveří 1

Vstup pro sejmutí signálu otevření dveří 1.
Tato funkce byla speciálně zavedena pro elektronicky ovládané dveře (zvláště Siemens AT25).
Koncové spínače otevřených dveří nejsou připojeny jako obvykle na přívody A1 nebo A2 na desce
APO, tzn. že signál otevření dveří je přítomen stále, dokud dveře nejsou otevřeny. Proto je
možné, aby byl zadán dlouhý kontrolní čas otevírání dveří, aniž by z toho vyplynuly negativní
důsledky (spuštění času zastavení až po uplynutí kontrolního času otevírání dveří, když předtím
nedošel signál od koncového spínače otevřených dveří.
Důsledek: Případná seřizovací jízda pohonu dveří není řízením (LiSA) narušena (dlouhý kontrolní
čas otevírání dveří).

Eingang - Türauf-Endschalter Türe 2
Vstup - koncový spínač otevření dveří 2

Vstup pro sejmutí signálu otevření dveří 1.
Viz popis funkce koncového spínače otevření dveří 1.

Eingang - Evak./Brandfalletage verraucht
Vstup - evakuační zastávka / podlaží s požárem 

Signál, kterým je indikováno, že zastávka evakuační / zastávka s požárem je zaplněné dýmem.
Evakuace nebo požární jízda se provádí do patra nad evakuačním patrem. Když to není možné,
provede se do patra, ležícího pod ním. 

Dotaz jen u hydraulických výtahů.

Eingang - Absenken bei Spannungsausfall
Vstup - sjetí výtahu při výpadku napětí

Vstup, kterým je jednotce řízení signalizováno, že po výpadku napětí má výtah sjet do nejnižšího
patra.
Zde je využita funkce, která byla původně zamýšlena jen pro systém nouzového volání LiSA. 
Při výpadku napětí (napětí bezpečnostního okruhu nebo světla v kabině) zůstává LiSA dále
v provozu z akumulátoru. 
Když je v tomto případě na vstupu „Absenken bei Spannungsausfall (spuštění při výpadku
napětí)“ přítomen signál -H, pak 
− LiSA spustí výtah do nejnižšího patra
− tam otevře dveře a
− zůstane tak dlouho „v provozu“, dokud nevypne ochrana akumulátorů před hlubokým vybitím

nebo se neobnoví napětí. 
ð Signál pro sjetí při výpadku napětí je připojen až tehdy, když se uzavře bezpečnostní okruh

pro jízdu dolů. 
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3.2.4Adresy výstupů: (vyvolání z klávesnice LiSA kódem 004*)
Pomocí sady parametrů ‘Výstupní adresy’ se volně programovatelným vstupům-výstupům hardware
(IO) přiřazuje výstupní funkce. Obecně se přitom jedná
− o indikaci provozního stavu pomocí světelných polí, 
− výstupy údajů o poloze nebo 
− o výstupní signály pro regulátory nebo hydraulické systémy
Pozor: Výstupy mohou být zatíženy proudem max. 200 mA.

Ausgang - Sonderfahrt
Výstup - zvláštní jízda:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikování provozního stavu ‘zvláštní jízda’.
Výstup ‘zvláštní jízda’ je aktivován vždy, když má být uvnitř kabiny indikováno, že je v platnosti
provozní stav, který byl spuštěn uživatelem s určitými výsadami. Nesmí však platit provozní stav
s vyšší prioritou (např. přehřátí). Předpokladem pro aktivování výstupu zvláštní jízdy je přítomnost
signálu na jednom nebo několika z dále uvedených vstupů:
− vstup, ovládaný klíčem z vnější nebo vnitřní strany pro zvláštní jízdu
− vstup, ovládaný klíčem z vnější nebo vnitřní strany pro přednostní jízdu
− vstup, ovládaný klíčem z vnější strany pro vypnutí
− vstup, ovládaný klíčem z vnější strany pro požární jízdu
− vstup, ovládaný klíčem z vnější strany pro případ požáru nebo případ nouze
− vstup pro rezervování kabiny.

Ausgang - Feuerwehrfahrt / Brandfall
Výstup – požární jízda  / požár:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikování provozního stavu ‘požární jízda  / požár’
Výstup ‘požární jízda  /požár’ je aktivován vždy, když je v platnosti druh provozu ‘požární jízda ’
‘požár’ nebo ‘případ nouze’. Předpokladem pro aktivování výstupu ‘požární jízda  /požár’ je
přítomnost signálu na jednom nebo několika z dále uvedených vstupů:
− vstup, ovládaný klíčem z vnější nebo vnitřní strany pro zvláštní jízdu
− vstup, ovládaný klíčem z vnější nebo vnitřní strany pro přednostní jízdu
− vstup, ovládaný klíčem z vnější strany pro vypnutí
− vstup pro rezervování kabiny.

Ausgang - Außer-Betrieb (Meldung)
Výstup - mimo provoz (hlášení):

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikování stavu ‘mimo provoz’.
Hlášení  ‘mimo provoz’ je vydáváno, když je zařízení v poruše nebo je vypnuto.
Na rozdíl od poruchových hlášení je použit rozpínací kontakt, tzn. že ve stavu bez poruchy a při
zapnutém zařízení je kontakt stále sepnut. 

Ausgang - Überlast
Výstup - přetížení:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikování provozního stavu ‘přetížení’.
(viz parametr „Eingang-Überlast (vstup - přetížení)“. 

Ausgang - Vollast
Výstup - plné zatížení:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikování provozního stavu ‘plné zatížení’.
(viz parametr „Eingang-Vollast (vstup - plné zatížení)“. 

Ausgang - Fahrtrichtung-Auf
Výstup - směr jízdy nahoru: 

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikování jízdy směrem nahoru.
Výstup pro jízdu směrem nahoru je aktivován vždy, když kabina jede nahoru. Následující
vstup/výstup (IO) je rezervován pro indikování jízdy směrem dolů. 
V závislosti na parametru „Fahrtrichtungsanzeige mit Weiterrichtung (indikace směru jízdy se
směrem další jízdy)“ je v klidu na poli pro indikaci směru jízdy indikován také směr další jízdy (viz
sada parametrů 007*).
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Ausgang - Ankunftsgong im Fahrkorb
Výstup - gong v kabině při příjezdu do zastávky:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro řízení gongu v kabině pro signalizování příjezdu. 
Gong, oznamující příjezd je aktivován, když
− se otevřely dveře kabiny v cílovém patře
− u skupinových výtahů se otevřely dveře a byl programován parametr „Gong bei Türöffnung“
− u skupinových výtahů jsou otevřeny dveře, bylo stisknuto vnější tlačítko v patře, ve kterém se

nachází kabina a byl programován parametr „Gong bei Türöffnung (gong při otevření dveří)“

Ausgang - Akustisches Signal
Výstup - akustický signál:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro řízení bzučáku. 
Tento výstup bude aktivován vždy, když
− při inicializování požární jízdy  vnější volbou a výtah není v zastávce požární jízdy a dveře jsou

otevřeny
− výtah stojí v zastávce a je přetížen

Ausgang - Text: 1. Fahrkorbposition
Výstup - text: 1. poloha kabiny:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro hlasový výstup s textem o poloze kabiny.
Obsazený rozsah (vstupů/výstupů) IO začíná adresou pro vyvolání textu hlášení pro nejnižší
zastávku a končí nejnižší zastávkou.

Ausgang - Text: Türen schließen
Výstup - text: Dveře se zavírají:

Adresa vstupu/výstupu (IO) s hlasovým výstupem, oznamujícím zavírání dveří.

Ausgang - Text: Türen öffnen
Výstup - text: Dveře se otvírají:

Adresa vstupu/výstupu (IO) s hlasovým výstupem, oznamujícím otevírání dveří.

Dotaz pro US-Bahn / šikmý výtah

Ausgang - Aufzug angefordert
Výstup - výtah je vyžádán:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci v provozní dozorně, že je výtah vyžádán.

Dotaz pro US-Bahn / šikmý výtah

Ausgang - Aufzug verriegelt
Výstup - výtah je zajištěn (zamknut) :

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci, že provozní dozorna uvedla výtah do klidu a na vyžádání
ho uvolnila. 

Ausgang - Tueren-offen (Meldung)
Výstup - dveře otevřeny (hlášení):

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci, že se dveře otevřely.
Tímto hlášením se v poslední době jen oznamuje, že je rozpojen bezpečnostní okruh SK2.

Ausgang - zusätzliche Verriegelung Türe 1
Výstup - dodatečné zajištění dveří 1:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro řízení dodatečného zajištění dveří kabiny 1. 
Aktivování (odjištění) se provede před vlastním otevřením dveří a současně se spustí čas
(Vorzeitige Öffnung Türverriegelung (předčasné otevření zajištění dveří)“ (viz sada parametrů
‘Obecné časy zařízení’). Teprve po uplynutí tohoto času se dveře kabiny otevřou. 

Ausgang - Türe 1-offen (Meldung)
Výstup - dveře 1 otevřeny (hlášení):
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Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci, že se dveře kabiny 1 otevřely.

Dotaz u přístupu ze dvou stran:

Ausgang - zusätzliche Verriegelung Türe 2
Výstup - dodatečné zajištění dveří 2:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro řízení dodatečného zajištění dveří kabiny 2.
(viz parametr ‘Výstup - dodatečné zajištění dveří 1’)

Ausgang - Türe 1-offen (Meldung)
Výstup - dveře 2 otevřeny (hlášení):

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci, že se dveře kabiny 1 otevřely.

Ausgang - Drängeln
Výstup -  pomalé zavírání dveří (vytlačování):

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro funkci pomalého zavírání dveří u elektronických dveří. 
Když je přerušena světelná závora, je normálně znemožněno zavírání dveří. Funkce pomalého
zavírání dveří způsobí, že i při přerušení světelné závory se dveře zavírají, ale sníženou rychlostí.
Okamžik pro vydání signálu pro pomalou jízdu je určen parametrem „Prodleva mezi přepnutím
dveří / multifunkční parametr“ (viz sadu parametrů ‘Obecné časy zařízení’) a vypočítá se takto:
čas pro pomalé zavírání dveří (vytlačování) = čas po přerušení světelné závory do zavírání dveří
= Prodleva mezi přepnutím dveří - 150.
Pozor: funkce je aktivní jen s hodnotou parametru > 150 a < 200.

Ausgang - Anzeige Sonderfahrt-Außen
Výstup - indikace zvláštní jízdy vnější:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci provozního stavu ‘zvláštní jízda vnější’

Ausgang - Schalten-Fahrkorblicht
Výstup -  spínání světla v kabině:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro spínání světla v kabině.
Tímto výstupem se normálně řídí relé, kterým se po uplynutí času, zadaného parametrem
„Lichtabschaltzeit (čas pro vypnutí světla)“ vypíná světlo v kabině. Podmínku je, že není volba.

Ausgang - Ankunft-Türseite 1
Výstup - příjezd - strana dveří 1:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro volbu strany dveří 1 při dojezdu do cílové zastávky.
Tímto výstupem lze zvolit indikaci dalšího směru jízdy nebo gong při příjezdu pro stranu dveří 1,
aby při selektivním řízení dveří nedošlo k signalizaci na straně dveří 2, když u nich nebyla volba.

Ausgang - Ankunft-Türseite 2
Výstup - příjezd - strana dveří 2:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro volbu strany dveří 2 při dojezdu do cílové zastávky.
Tímto výstupem lze zvolit indikaci dalšího směru jízdy nebo gong při příjezdu pro stranu dveří 1,
aby při selektivním řízení dveří nedošlo k signalizaci na straně dveří 1, když u nich nebyla volba.

1. Ausgang - Ausgang Weiterfahrtsrichtung
1. výstup - výstup dalšího směru jízdy:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro řízení dalšího směru jízdy.
Zde je oblast IO pro výstup dalšího směru jízdy, začíná adresou dalšího směru jízdy nejnižší
zastávky. 

1. Ausgang - Ankunftsgong in Etage
1. výstup - gong při příjezdu do zastávky:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro řízení gongu při příjezdu do zastávek.
Zde je oblast IO pro výstup gongu při příjezdu do zastávek, začíná adresou gongu pro  nejnižší
zastávku. Rezervováno.

1. Ausgang - Fahrkorbposition in Etage
1. výstup - poloha kabiny v zastávce:
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Adresa vstupu/výstupu (IO) pro výstup polohy kabiny na centrální desce LiSA.
Určení oblasti IO pro výstup polohy kabiny, začínající adresou nejnižší zastávky, rezervovaná.
Tím je možné řídit indikační prvky lineárně (1 z n), nebo volit zastávky pro speciální funkce.
Velikost oblasti IO: počet zastávek
Aktivování se provádí najetím středního snímače na praporek (clonku) v zastávce.

1. Ausgang - Fahrkorbposition im Fahrkorb
1. výstup - poloha kabiny (výstupy na kabině):

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro výstup polohy kabiny  na  APO nebo rozšiřující desce APE..
Funkce je analogická s výstupem polohy kabiny v zastávkách.

1. Ausgang - Graycode in Etage
1. výstup - Grayův kód v zastávkách:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro řízení indikace s Grayovým kódem na centrální desce.
Stanovení oblasti IO pro výstup Grayova kódu pro polohu kabiny, začínající bitem s nejnižší
hodnotou.
Velikost oblasti IO: 5 IO
Přepnutí se provádí najetím středního snímače na praporek (clonku) v patře nebo před cílovou
zastávkou v bodě zpomalování.

1. Ausgang - Graycode im Fahrkorb
1. výstup - Grayův kód v kabině:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro řízení indikace s Grayovým kódem v kabině.
Funkce je analogická s výstupem Grayova kódu v zastávkách.

1. Ausgang - Binärcode in Etage
1. výstup -  binární kód v zastávkách:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro řízení indikace s binárním kódem na centrální desce.
Stanovení oblasti IO pro výstup binárního kódu pro polohu kabiny, začínající bitem s nejnižší
hodnotou.
Velikost oblasti IO: 5 IO
Přepnutí se provádí najetím středního snímače na praporek (clonku) v patře nebo před cílovým
patrem v bodě zpomalování.

1. Ausgang - Binärcode im Fahrkorb
1. výstup - binární kód v kabině:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro řízení indikace s binárním kódem na  kabině.
Funkce je analogická s výstupem binárního kódu v zastávkách.

1. Ausgang - Führerbetrieb
1. výstup - jízda s řidičem:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci vnějších voleb pro řidiče výtahu v kabině.

Ausgang - Fahrkorblicht-Überbrückung
Výstup - překlenutí vypínače světla v kabině:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro překlenutí vypínače světla v kabině. 
Podle TRA se smí vypnout světlo v kabině, jestliže výtah ukončil jízdu. U hydraulických výtahů je
navíc požadavek, že se světlo smí vypnout až po sjetí do nejnižší zastávky. 
Pro splnění tohoto požadavku musí být překlenut spínač světla v kabině během jízdy mimo dveřní
zónu a u hydraulických výtahů mimo nejnižší zastávku. To je provedeno rozpínacím kontaktem
relé, které je ovládáno výstupem pro překlenutí vypínače světla v kabině.

Ausgang - Störung Lichtschranke (Meldung)
Výstup - porucha světelné závory (hlášení):

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci poruchy světelné závory.
Tento výstup je aktivován, když je světelná závora přerušena déle než 10 min. 

Ausgang - Störung-Fahrkontrollzeit
Výstup - porucha kontrolního času jízdy:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci provozního stavu ‘překročení kontrolního času jízdy‘
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Tento výstup je aktivován vždy při překročení kontrolního času jízdy, tedy když
− čas pro jízdu mezi 2 zastávkami byl delší než čas, zadaný v parametru ‘Kontrolní čas jízdy’,
− při rozjezdu výtah neopustil zónu do 30 vteřin
− dorovnání výtahu nebylo do 30 vteřin ukončeno.

Ausgang - Störung-Mindruck (Meldung)
Výstup - porucha - minimální tlak (hlášení):

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci provozního stavu minimálního tlaku u hydraulických
výtahů 

Ausgang - Störung-Sicherheitskreis (Meldung)
Výstup - porucha v bezpečnostním okruhu (hlášení):

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci, že byl přerušen bezpečnostní okruh před SK1

1. Ausgang - Regler/Umrichter Signale
1. výstup - signály pro regulátor / měnič frekvence:

Adresa vstupu/výstupu (IO) signálů pro řízení regulátoru nebo měniče frekvence
Určení oblasti IO pro výstup 8 řídicích signálů pro regulátor / měnič frekvence v pořadí: signál
‘Nahoru’, signál ‘Dolů’, ‘Jízda’ (povolení), rychlost V0, rychlost V1, rychlost V2, rychlost V3,
rychlost Vn.
Velikost oblasti IO: 8 IO

Ausgang - Wartung/Inspektion
Výstup - údržba / revize:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci, že byl dosažen konec intervalu pro údržbu.

Ausgang - Gong bei Türöffnung
Výstup - gong při otevření dveří:

Volba, zda má instalovaný gong zaznít také při otevírání dveří nebo při změně směru další jízdy.
Ø (0):   bez dodatečné funkce
Ø (1):   gong, instalovaný v kabině nebo v zastávce je navíc použit k signalizování, když

− výtah stojí se zavřenými dveřmi v zastávce a je stisknuto tlačítko v zastávce 
− výtah stojí s otevřenými dveřmi v zastávce a mění se směr další jízdy

Následující popisované funkce jsou dostupné jak  volně programovatelnými výstupy, tak  volně
programovatelnými relé.

Relais/Ausgang - Sammelstörung (Meldung)
Relé / výstup - souhrnné poruchové hlášení :

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro signalizování souhrnného poruchového hlášení.
Tento výstup je aktivován když je výtah v poruše, tzn. že nepřijímá vnější ani vnitřní volby, tedy
např. při přehřátí, překročení času jízdy, poruše dveří atd. 
Výstup je neaktivní při revizní jízdě nebo nouzové  jízdě.

Relais/Ausgang - Besetzt
Relé / výstup - obsazeno:

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci, že nebudou přijímány další vnější volby.
Výstup ‘Obsazeno (Besetzt)’ je aktivován když výtah nepřijímá vnější volby, tedy v provozních
stavech ‘Plné zatížení’, ‘Přetížení’, ‘Přednostní jízda’, ‘Vypnutí vnějšího řízení’, ‘Porucha dveří’,
‘Zvláštní jízda’, ‘Požární jízda’, ‘Evakuace’, ‘Nouzová jízda’, ‘Revizní jízda a v jiných případech
poruchy.

Relais/Ausgang - Anlage in Betrieb (Meldung)
Relé / výstup - zařízení v provozu (hlášení):

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci normálního provozního stavu..
Výstup je aktivován po celou dobu, kdy zařízení není v poruše a není vypnuto.

Relais/Ausgang - Aufzug in Zone
Relé / výstup - výtah v zóně
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Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci, že kabina je ve dveřní  zóně.

Relais/Ausgang - Aufzug in Fahrt
Relé / výstup - výtah v jízdě

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci, že výtah právě jede.

Relais/Ausgang - Übertemperatur (Meldung)
Relé / výstup - přehřátí (hlášení):

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci provozního stavu ‘přehřátí’.

Relais/Ausgang - Türstörung (Meldung)
Relé / výstup - porucha dveří (hlášení):

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro indikaci provozního stavu ‘Porucha dveří’.
Po 5 marných pokusech o zavření dveří je zaznamenána porucha dveří. 
− Jsou smazány všechny vnitřní volby, u jednotlivých výtahů také vnější volby. 
− Při následující vnitřní nebo vnější volbě přejde zařízení znovu do provozu, tentokrát se vrátí do

provozního stavu poruchy dveří už po dvou marných pokusech.
− U skupinových výtahů se tento postup opakuje až pětkrát, než zařízení přejde trvale do stavu

mimo provoz, s tím důsledkem, že vnější volby z patra, ve kterém se nachází výtah v poruše,
budou dále přebírány jinou kabinou ze skupiny.

− u jednotlivých výtahů se provoz zastaven až po 10 poruchách dveří, následujících za sebou.
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3.2.5Adresy klíčů a zastávek: (vyvolání z klávesnice LiSA kódem 005*)
Pomocí sady parametrů adres klíčů se volně programovatelným vstupům/výstupům (IO) přiřazuje
funkce klíče. Obecně se přitom jedná o funkce, které spouští privilegovaný uživatel
− o indikaci provozního stavu pomocí světelných polí
− výstupy údaje o poloze
− signály pro řízení regulačních nebo hydraulických zařízení

Všem jízdám s klíčem, s výjimkou požáru a požární jízdy, jsou společné následující funkce:
− výtah parkuje s otevřenými dveřmi,
− při funkci vnitřního klíče je na indikačním poli provozního stavu (7-segment. displej na desce LiSA)

zobrazen znak „S“.
− při funkci vnějšího klíče je na indikačním poli provozního stavu zobrazen znak „S“.

Innenschlüssel - Vorzugsfahrt
Vnitřní klíč - přednostní jízda

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro funkci přednostní jízdy s vnitřním klíčem
Pokud je  kabina je v provozním stavu s nižší prioritou, změní se na provozní stav přednostní
jízdy vnitřní a jsou spuštěny následující funkce: 
− na displeji vpravo dole je indikováno: „VorzI“
− je aktivována indikace zvláštní jízdy (pokud je instalována)
− vnější volby jsou dále ukládány, ale nejsou prováděny
− když je programována funkce ‘provoz s řidičem’, (1. výstup provozu s řidičem > 0), jsou

zadané vnější volby přes tyto výstupy indikovány na panelu ovládání v kabině. 
− Vnitřní volby jsou přijímány podle parametrů pro otevírání dveří při jízdě s klíčem v sadě

parametrů ‘Tütöffnungserlaubnis (povolení otevření dveří)’ (vyvolání pomocí 008*) 
− když je klíč vyjmut, aniž by byla provedena jediná jízda, zůstává zařízení 30 s v provozním

stavu přednostní jízdy vnitřní, přijímá ale volby podle povolení otevření dveří při normální
jízdě. Po uplynutí času rezervace přejde zařízení do původního provozního stavu, nebo do
provozního stavu, který byl mezitím aktivován. 

− když je klíč vyjmut během jízdy, zůstává zařízení v provozním stavu přednostní jízdy vnitřní,
přijímá však volby jen podle povolení pro normální jízdu.

Innenschlüssel - Sonderfahrt
Vnitřní klíč - zvláštní jízda

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro funkci zvláštní jízdy s vnitřním klíčem
Pokud je  kabina  v provozním stavu s nižší prioritou, změní se na provozní stav zvláštní jízdy
vnitřní a jsou spuštěny následující funkce: 
− na displeji vpravo dole je indikováno: „SonderI“
− je aktivována indikace zvláštní jízdy (pokud je instalována)
− smazání všech vnějších a vnitřních voleb podle parametru „Ruflöschung bei Schlüsselfahrt

(mazání voleb při jízdě s klíčem)“ , tzn. vůbec, na konci nebo na začátku zvláštní jízdy.
− vnitřní volby jsou přijímány podle parametrů pro otevírání dveří při jízdě s klíčem v sadě

parametrů ‘Tütöffnungserlaubnis (povolení otevření dveří)’ (vyvolání pomocí 008*)
− klíč zvláštní jízdy vnitřní umožňuje jízdu s otevřenými dveřmi (viz parametr „Eingang Trenntüre

(vstup oddělovacích dveří v kabině)“
− když je klíč vyjmut během jízdy, zůstává zařízení v provozním stavu přednostní jízdy vnitřní,

přijímá však volby jen podle povolení pro normální jízdu.

Innenschlüssel - Feuerwehrfahrt
Vnitřní klíč - požární jízda

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro funkci požární jízdy vnitřní
Pokud je  kabina  v provozním stavu s nižší prioritou, změní se na provozní stav požární jízdy s
vnitřním klíčem a jsou spuštěny následující funkce: 
− na displeji vpravo dole je indikováno: „FeuerI“,
− je aktivována indikace požární jízdy v kabině (podle předpisu), pokud již není stav požární

jízdy s vnějším klíčem,

Innenschlüssel - Abschalten
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Vnitřní klíč - vypnutí
Adresa vstupu/výstupu (IO) pro funkci vypnutí zařízení vnitřním klíčem.
Pokud je  kabina  v provozním stavu s nižší prioritou, změní se na provozní stav vypnutí zařízení
vnitřním klíčem a jsou spuštěny následující funkce: 
− na displeji vpravo dole je indikováno: „AbIn“,
− pokud je kabina v jízdě, dojede do aktuálního cíle
− jsou smazány všechny volby podle nastavení parametru „Ruflöschung bei Schlüsselfahrt

(mazání voleb při jízdě s klíčem)“
− světlo v kabině se vypne, pokud byl programován příslušný parametr „Schalten Fahrkorblicht

(zapínání světla v kabině)“ v sadě parametrů ‘Adresy relé' (006*)
− když je klíč během jízdy vyjmut, přejde zařízení ihned do původního provozního stavu nebo do

stavu, který byl mezitím aktivován.

Außenschlüssel - Vorzugsfahrt
Vnější klíč - přednostní jízda

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro funkci přednostní jízdy s vnějším klíčem
Pokud je  kabina  v provozním stavu s nižší prioritou, změní se na provozní stav přednostní jízdy
s vnějším klíčem a jsou spuštěny následující funkce: 
− na displeji vpravo dole je indikováno: „VorzA“
− je aktivována indikace zvláštní jízdy (pokud je instalována)
− pokud je kabina v jízdě, dojede do aktuálního cíle
− jsou smazány všechny volby podle nastavení parametru „Ruflöschung bei Schlüsselfahrt

(mazání voleb při jízdě s klíčem)“,
vnější volby jsou dále přijímány, ale při výběru voleb nejsou brány v úvahu

− Pokud je programován parametr „Etage -Vorzugsfahrt (zastávka - přednostní jízdy)“
s hodnotou > 0 (popsán dále), jede kabina do patra, které je v něm udáno. 
Když je v parametru „Etage -Vorzugsfahrt (zastávka - přednostní jízdy)“ programována
hodnota 0, jede výtah do patra, ve kterém je klíč. V tomto případě je rezervována s tím
související oblast (vstupů/výstupů) IO pro přednostní jízdu vnější. 
Když neexistuje selektivní řízení, odpovídá velikost této oblasti počtu pater. Při selektivním
řízení vnějším je pro obě strany dveří rezervován dvojnásobný počet (vstupů/výstupů) IO, tedy
2*počet pater. Tím je vnější klíč obsluhován stejně selektivně jako vnější volby. 

− Když je klíč v patře s klíčem vyjmut, změní se stav zařízení po uplynutí času zastavení na 30 s
na provozní stav přednostní jízdy vnitřní. Tím je umožněna přednostní jízda vnitřní, aniž by
bylo nutné použít vnitřní klíč.

Dotaz, jestliže byla programována přednostní jízda s vnějším klíčem

Etage - Vorzugsfahrt
Zastávka - přednostní jízdy

Stanovení zastávky pro přednostní jízdu
Ø (0):   jak bylo dříve popsáno, jede výtah do zastávky, ve kterém je instalován klíč.
Ø (>0 a ≤ počet pater):  Zařízení jede do zastávky, zadané parametrem.

Außenschlüssel - Sonderfahrt
Vnější klíč - zvláštní jízda

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro funkci zvláštní jízdy vnější
Pokud je  kabina  v provozním stavu s nižší prioritou, změní se na provozní stav zvláštní jízdy s
vnějším klíčem a jsou spuštěny následující funkce: 
− na displeji vpravo dole je indikováno: „SonderA“
− když je kabina v jízdě, dojede ještě do cílové zastávky.
− smazání vnitřních voleb podle parametru „Ruflöschung bei Schlüsselfahrt (mazání voleb při

jízdě s klíčem)“ a blokování přijímání vnitřních voleb. 
− Když byl parametr „Etage - Sonderfahrt (zastávka - zvláštní jízdy) programován s hodnotou

> 0 (popsáno dále), jede kabina do zastávky, určeného touto hodnotou. 
Když však je v parametru „Etage -Vorzugsfahrt (zastávka - přednostní jízdy)“ programována
hodnota 0, jede výtah do zastávky, ve kterém je klíč. 
V tomto případě je adresa (vstupů/výstupů) IO identická s adresou pro vnějšího klíč v
nejnižším patře a pro zvláštní jízdu vnější rezervována související oblast (vstupů/výstupů) IO
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Příklad: Nechť je u zařízení se 16 zastávkami parametr „Außenschlüssel -Sonderfahrt
(zvláštní jízda s vnějším klíčem)“ programován s hodnotou 27 a v patrech 3, 6 a 10 je
instalován klíč pro zvláštní jízdu. Klíč pro třetí patro pak musí být připojen na IO29, pro šesté
patro na IO32 a pro desáté patro na IO36. 
Pokud není použito selektivní řízení, odpovídá velikost této oblasti počtu zastávek. 
Při selektivním řízení dveří pro vnější volbu se pro obě strany dveří rezervuje dvojnásobný
počet (vstupů/výstupů) IO, tedy 2 * počet zastávek (podle předchozího příkladu tedy IO27 -
IO58). Tím pak budou vnější klíče obsluhovány stejně selektivně jako vnější volby. 

− když je klíč během jízdy vyjmut, přejde zařízení ihned do původního provozního stavu nebo do
stavu, který byl mezitím aktivován.

Dotaz, jestliže byla programována zvláštní jízda s vnějším klíčem:

Etage - Sonderfahrt
Zastávka - zvláštní jízdy

Stanovení zastávky pro zvláštní jízdu
Ø (0):  Stejně jako v popisu podle předchozího bodu u jízdy s vnějším klíčem jede výtah do

zastávky, ve kterém je instalován klíč
Ø (>0 a ≤ počet pater):  Zařízení jede do zastávky, zadaného parametrem.

Außenschlüssel - Feuerwehrfahrt
Vnější klíč - požární jízda

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro funkci
Pokud je  kabina  v provozním stavu s nižší prioritou, provede se změna na provozní stav na
požární jízdu vnější a jsou spuštěny následující funkce nebo stavy: 
− Je aktivována indikace požární jízdy (pozor: programovat parametr „Ausgang - Anzeige

Feurewehrfahrt (výstup - indikace požární jízdy)“ 
− Na poli pro indikaci provozního stavu LiSA je stav indikován znakem „F“.
− Na displeji vpravo dole je indikováno: „FeuerA“
− Ignorují se signály světelných závor a tlačítka otevírání dveří.
− Pokud  výtah  není v zastávce požární jízdy, zazní akustický signál (pozor: programovat

parametr „Ausgang - akustisches Signal (výstup - akustický signál)“.
− Smazání všech vnějších a vnitřních voleb a blokování přijímání všech voleb.
− jestliže se kabina při inicializování jízdy pohybuje směrem od patra požární ochrany, zastaví v

nejbližším možném patře a jede bez otevření dveří do zastávky požární jízdy.
− V zastávce požární jízdy zůstane kabina stát s otevřenými dveřmi, dokud není zasunut vnitřní

klíč pro požární jízdu. 
− Když byl klíč vytažen, zůstane zařízení přesto rezervováno tak dlouho, dokud není zasunut

vnitřní klíč pro požární jízdu.

Etage - Feuerwehrfahrt
Zastávka - vnější požární jízdy

Stanovení zastávky pro vnější požární  jízdu.
Ø (0):   Bez funkce
Ø (>0 a ≤ počet pater):  Zařízení jede do patra, zadaného parametrem.

Außenschlüssel - Abschalten
Vnější klíč - vypnutí

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro funkci
Pokud je  kabina  v provozním stavu s nižší prioritou, změní se na provozní stav ‘Vypnutí – vnější
volba’  a jsou spuštěny následující funkce: 
− na displeji vpravo dole je indikováno: „AbAus“
− Smazání všech vnějších a vnitřních voleb a blokování přijímání všech voleb.
− Jestliže se kabina při inicializování jízdy pohybuje směrem od patra vypnutí, zastaví

v nejbližším možném patře a jede bez otevření dveří do zastávky vypnutí.
− V patře vypnutí se dveře kabiny otevřou a po uplynutí času zastavení ze zavřou.
− Světlo v kabině se vypne, jestliže byl programován příslušný parametr „Schalten Fahrkorblicht

(zapínání světla v kabině)“ v sadě parametrů ‘Adresy relé(006*)
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− když je klíč během jízdy vyjmut, přejde zařízení ihned do původního provozního stavu nebo do
stavu, který byl mezitím aktivován.

Dotaz, když byl programován vnější klíč pro vypnutí nebo vstup rezervování kabiny:

Etage - Abschalten / Reservierung
Zastávka - vypnutí / rezervace

Stanovení zastávky pro vypnutí / rezervaci
Ø (0) : Bez funkce
Ø (>0 a ≤ počet pater): Zařízení jede do zastávky, zadaného parametrem.

ð U hydraulických výtahů se jako zastávka pro vypnutí musí zadat nejnižší zastávka.

Eingang - Brandfall / Notfall
Vstup - požár / nouzový stav

Adresa vstupu/výstupu (IO) pro funkci
Pokud je  kabina  v provozním stavu s nižší prioritou, provede se změna na provozní stav
‘Vypnutí - vnější’ a jsou spuštěny následující funkce nebo stavy: 
− Na displeji vpravo dole je indikováno: „Notfall“
− Jsou ignorovány signály  světelných závor a tlačítka otvírání dveří.
− Jestliže se kabina při inicializování jízdy pohybuje směrem od patra vypnutí, zastaví

v nejbližším možném patře a jede bez otevření dveří do patra vypnutí.
− Smazání všech voleb v závislosti na parametru „Ruflöschung bei Schlüsselfahrt (mazání voleb

při jízdě s klíčem)“ a blokování přijímání voleb.
− Když byl parametr „Etage - Brandfall (patro - požár)“ programován s hodnotou > 0 (popsáno

dále), jede kabina do zastávky, určeného touto hodnotou. 
Když však je v parametru „Etage - Brandfall (zastávka - požár)“ programována hodnota 0, jede
výtah do zastávky, ve kterém je klíč. 
V tomto případě je adresa IO identická s adresou pro vnějšího klíč v nejnižší zastávce a pro
funkci požár / nouzový stav je rezervována souvisící (souvislá?) oblast IO. Tím je umožněna
přednostní jízda vnitřní bez toho, že by byl nutný vnitřní klíč.

Etage - Brandfall
Zastávka - požár

Stanovení zastávky požáru / nouzového stavu
Ø (0):  Stejně jako v popisu podle předchozího bodu u vstupu ‘požár / nouzový stav’ jede výtah

do zastávky, ve kterém je instalován klíč
Ø (>0 a ≤ počet pater):  Zařízení jede do zastávky, zadaného parametrem.

Ruflöschung bei Schlüsselfahrt (Nein/Nachher/Vorher)
Smazání voleb při jízdě s klíčem (ne / po / před)

Volba, kdy mají být mazány volby při jízdě s klíčem
Ø (0):   bez mazání voleb
Ø (1):   smazání voleb na konci jízdy s klíčem
Ø (2):   smazání voleb na začátku jízdy s klíčem
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3.2.6Funkce relé: (vyvolání z klávesnice LiSA kódem 006*)
Sadou parametrů relé se přiřazují funkce jednotlivým volně programovatelným relé. Obecně se přitom
jedná o funkce, ve kterých se musí
− indikovat provozní stav pomocí světelných polí
− provádět výstup polohy
− provádět spínání výstupů, u nichž jsou napětí vyšší než +H.

Celkem je připraveno k použití 6 volně programovatelných relé.
U provedení LiSA6 - LiSA9 jsou patice relé na ústřední desce. U LiSA10 jsou na ústřední desce
2 patice pro relé a konektor pro plochý deseti žilový kabel AWG28-10 (vlevo dole na ústřední
desce), přes který mohou být řízena další 4 relé na desce relé (RP-1 nebo RP-2).

Relais Fahrtrichtung-Auf
Relé směru jízdy nahoru:

Adresa relé pro signalizování jízdy směrem nahoru.
Na další relé se automaticky přiřadí směr dolů.

Relais Fahren mit V1 (Vz1)
Relé jízdy rychlostí V1 (Vz1):

Adresa relé pro volbu rychlosti V1 nebo Vz1 (= 1. střední  rychlost) u zařízení s regulátory / měniči
frekvence nebo u elektronicky regulovaných hydraulických ventilů.
Použití rychlosti V1 je potřebné vždy, když 
− u regulovaných zařízení není při jízdě dosažena jmenovitá rychlost a regulátor nemůže

plynule přejít z vzestupné na sestupnou rampu.při revizní jízdě.

Relais Fahren mit Vn (Nachregulierung)
Relé jízdy rychlostí Vn (dojíždění, dorovnání):

Adresa relé pro volbu rychlosti Vn (= dojížděcí rychlost ) u zařízení s regulátory / měniči frekvence

Relais Fahrkorb - Ventilator
Relé ventilátoru v kabině:

Adresa relé pro řízení ventilátoru v kabině.

Relais Fahrkorb - Fahrkorblicht-Aus
Relé vypnutí světla v kabině:

Adresa relé pro zhasínání světla v kabině.

Relais Inspektion 1 (Meldung)
Relé revizní jízdy - 1 (hlášení):

Adresa relé pro signalizaci, že zařízení je provozním stavu revizní jízdy
Protože v provozním stavu ‘Revizní jízda’ je někdy nutné provádět poměrně mnoho funkcí, ale v
systému není  stykač revizní jízdy, je zde další možnost spínat při revizní jízdě relé (viz následující
parametr ‘Relé revizní jízdy -2’).

Relais Riegelmagnet - Türe 1
Relé  magnetu odkláněcí křivky dveří 1:

Adresa relé pro spínání  magnetu odkláněcí křivky pro stranu dveří 1.

Relais Riegelmagnet - Türe 2
Relé  magnetu odkláněcí křivky dveří 2:

Adresa relé pro spínání  magnetu odkláněcí křivky  pro stranu dveří 2.

Relais Ampel im Fahrkorb
Relé semaforu v kabině:

Adresa relé pro spínání semaforu v kabině.

Relais Notruffunterdrückung
Relé potlačení (autorizace) nouzového volání:
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Adresa relé pro potlačení signálu houkačky nebo pro zamezení, aby u systémů bez vlastního
rozeznání případu zneužití bylo zrušeno nouzové volání na dozornu, aniž by to bylo oprávněné.
V obou případech je v sérii se spínacím kontaktem poplachového relé (přívod SS1 na centrální
desce) zapojen rozpínací kontakt relé potlačení nouzového volání, což má za následek, že při
neoprávněném nouzovém volání (relé potlačení nouzového volání je aktivováno) je přerušen
signál poplachového relé.
ð U systému nouzového volání LiSA je nouzový signál vyhodnocen interně, tzn. není nutné další

relé.
Podle TRA106 se po rozeznání zneužití používají následující kriteria:
− kabina je v jízdě a bezpečnostní okruh je uzavřen (TRA 106 2.1)
− kabina je v zóně a otočné dveře jsou otevřené (TRA 106 2.1.2.1)
− kabina je v zóně a dveře kabiny jsou otevřené (TRA 106 2.1.2.2)

ð Potlačení nouzového volání může být obcházeno (zakázáno), např. při přezkoušení orgánem
TÜV, když se stiskne současně s poplachovým tlačítkem také tlačítko otvírání dveří.

Dotaz u hydraulických výtahů:

Relais Nachlauf - Pumpe
Relé doběhu čerpadlem:

Adresa relé pro funkci doběhu  čerpadlem
Pomocí relé  doběhu čerpadlem se ventil jízdy nahoru vypíná o čas doběhu dříve než motor
čerpadla (viz parametr ‘Čas doběhu čerpadlem’ v sadě parametrů 001*). U některých
hydraulických systémů, např. Giehl a Leistritz to vede k měkkému zastavení při jízdě nahoru.  

Dotaz u lanových výtahů:

Relais Nachlauf - Motorlüfter
Relé doběhu ventilátoru motoru:

Adresa relé pro prodloužení doby chodu ventilátoru motoru
Pomocí relé doběhu (prodloužení chodu) ventilátoru motoru podrží ventilátor v zapnutém stavu po
dobu, určenou v parametru „Lüfternachlaufzeit (doba doběhu ventilátoru)“

Dotaz u lanových výtahů s regulátorem / měničem frekvence Dynatron S/F:

Relais KBR-Bremseinsatz Auf/Ab
Relé KBR – začátek brždění nahoru / dolů:

Adresa relé pro funkci začátku zpomalování u regulovaných zařízení s regulátory / měniči
Schindler.
Pomocí relé kBR – začátek brždění nahoru/dolů se regulátoru Dynatron signalizuje, že má
zpomalovat. (Pozor: Podmínka zastavení ve formě signálu rychlé jízdy musí být předem
nastavena). Pomocí relé KBR se nahrazuje funkce, kterou jinak zastávají magnety KBR v šachtě.

Relais Richtung Weiterfahrt - Auf
Relé směru další jízdy nahoru:

Adresa relé pro signalizování další jízdy směrem nahoru
Následující adresa relé je rezervována pro indikaci další jízdy směrem dolů, tzn. že parametrem
‘Relé směru další jízdy nahoru’ jsou obsazeny vždy dva reléové výstupy.  
Směr další jízdy je signalizován v bodě zpomalování a zůstává nastaven až do konce doby
zastavení. 
Signalizování další jízdy nahoru se provádí, když
− kabina najíždí do zastávky zdola a je přítomna ještě další volba do vyššího patra, nebo
− kabina najíždí do nejnižšího patra, nebo
− uplynul čas zastavení a další volba přišla z vyššího patra.
Vlastním účelem této reléové funkce je, ze při kombinaci s funkcí ‘Ankunftsgong in den Etagen
(gong při příjezdu do zastávky)“ je možné snížit počet potřebných IO(vstupů/výstupů) pro indikaci
další jízdy snížit téměř na polovinu. Volba patra, ve kterém má být směr další jízdy indikován, se
provádí funkcí gongu a volba směru pomocí relé další jízdy.

Relais Besetzt - Sirene
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Relé obsazeno - siréna (hlášení):
Adresa relé pro řízení houkačky / sirény, když ručně otočné šachetní dveře   zůstanou otevřeny
déle, než je zadaný čas.

Relais Tür-Auf-Verriegelung
Relé odjištění otevřených dveří

Adresa relé pro řízení magnetu pro zajištění otevřených dveří.
vybuzení je provedeno na několik vteřin, když se mají zavřít dveře kabiny. 
Tato funkce je zajímavá u některých dveří starší konstrukce,   které jsou v koncové poloze
zajištěny západkou. 

Relais Inspektion 2 (Meldung)
Relé revizní jízdy (hlášení):

Adresa relé pro signalizování (hlášení), že zařízení je v provozním stavu revizní  jízdy.
Protože v provozním stavu ‘ Revize’ je někdy nutné provádět poměrně mnoho funkcí, ale
v systému není  stykač revizní jízdy, je zde další možnost spínat při revizní jízdě relé (viz
předcházející parametr ‘Relé revizní jízdy -1’).

Relais Rufe liegen an (Meldung)
Relé přítomnosti voleb (hlášení):

Adresa relé pro signalizování (hlášení), že je přítomna nejméně jedna vnější nebo vnitřní volba.

Relais Fahren mit Geschwind. Vz2
Relé jízdy rychlosti Vz2:

Adresa relé pro volbu 2. střední rychlosti (V2) u zařízení s regulátory.
Aktivování se provádí, když cílová zastávka leží blíže, než jak je zadáno v parametru
„Zielabstandgrenze für Vz2 (hranice vzdálenosti cílové zastávky pro Vz2)“ (viz sadu parametrů
‘Časy jízdy /impulsy).

Relais - Stufe (SoZone/SuZone)
Relé stupně (SoZone/SuZone)

Adresa relé pro signalizaci, že výtah zastavil nepřesně.
Když v oblasti dveřní zóny není dolní nebo horní snímač na praporku (clonce), aktivuje se relé. 
Velikost stupně může být v rozsahu 2 až 9 cm. 

Relais - Ende Wartungsinterval
Relé konce intervalu údržby

Adresa relé pro signalizování, že byl dosažen konec intervalu údržby. Tento signál se za určitých
okolností používá k předání hlášení některé dozorně, že již byl proveden počet jízd, který je
zadán v parametru „Wartungsinterval (interval údržby)“ (= čítač intervalu údržby).
Kromě toho je tento stav oznámen blikáním znaků „n“ a „O“ na indikátoru provozního stavu.
Čítač intervalu údržby se smaže (nastaví na nulu) zadáním „019*“ s následujícím uložením
a provedením resetu.

Následující popisované funkce jsou dostupné jak  volně programovatelnými výstupy, tak  volně
programovatelnými relé.
Rozsah funkcí je proto analogický s popisem v sadě parametrů „Výstupní adresy“. 

Relais/Ausgang - Sammelsörung (Meldung)
Relé / výstup - souhrnná porucha (hlášení):

Adresa relé pro souhrnné signalizování poruchy.
Toto relé  je aktivováno, když je výtah v poruše, tzn. že nepřijímá vnější ani vnitřní volby, tedy
např. při přehřátí, překročení času jízdy, poruše dveří atd. 
Není  aktivní při revizní  nebo nouzové jízdě.

Relais/Ausgang - Besetzt
Relé / výstup - obsazeno:

Adresa relé pro indikaci, že nebudou přijímány další vnější volby.
Relé ‘Obsazeno (Besetzt)’ je aktivováno když výtah nepřijímá vnější volby, tedy je v provozních
stavech ‘Plné zatížení’, ‘Přetížení’, ‘Přednostní jízda’, ‘Vypnutí vnějšího řízení’, ‘Porucha dveří’,
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‘Zvláštní jízda’, ‘Požární jízda’, ‘Evakuace’, ‘Nouzová jízda’, ‘Revizní jízda’ a v jiných případech
poruchy.

Relais/Ausg. -Anlage in Betrieb (Meldung)
Relé / výstup - zařízení v provozu (hlášení):

Adresa relé pro indikaci provozního stavu normální provoz.
Relé je aktivováno po celou dobu, kdy zařízení není v poruše a není vypnuto.

Relais/Ausgang Aufzug in Zone
Relé / výstup - výtah v zóně:

Adresa relé pro indikaci, že kabina je ve dveřní zóně.

Relais/Ausgang Aufzug in Fahrt
Relé / výstup - výtah v jízdě:

Adresa relé pro indikaci, že kabina právě jede.

Relais/Ausgang Übertemperatur (Meldung)
Relé / výstup - přehřátí (hlášení):

Adresa relé pro indikaci provozního stavu přehřátí

Relais/Ausgang Türstörung (Meldung)
Relé / výstup - porucha dveří (hlášení):

Adresa relé pro indikaci provozního stavu poruchy dveří.
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3.2.7Funkce zobrazení: (vyvolání z klávesnice LiSA kódem 007*)
Pomocí sady indikačních funkcí se konfigurují maticové a segmentové indikátory LiSA.
ð v podlažích jsou instalovány patrové displeje (ční pole).
ð V kabině je „normálně“ instalován indikační panel. U maticových indikátorů platí jisté omezení.

U nich je možnost změnit funkci pomocí jumperů (nástrčných můstků) přímo na místě, a to jak
v patrech, tak v kabině. Tímto způsobem je možné řídit jiné maticové displeje v podlažích a jiné
v kabině (8*8 / 16*8). To ale také znamená, že maticový displej, instalovaný v kabině, funguje bez
jumperů (nástrčných můstků) jako indikace v podlažích a musí být podle toho také konfigurován.

Fahrkorb-Anzeige (Nein / 8*8 / 16*8 / 16*8 mit X / S35 / S15 / S7 / LCD / nu /
Mseg/PI2C/hBu/vBu/hvBu)

Displej v kabině (žádný / 8*8 / 16*8 / 16*8 s X / S35 / S15 / S7 / LCD / nu /
Mseg/PI2C/hBu/vBu/hvBu)

Určení, jaký typ indikační jednotky  je instalován v kabině. 
Ø (0):   Displej v kabině není 
Ø (1):   Displej je konfigurován jako kabinový ( Jumper je nasazen) má 8*8 bodů.
Ø (2):   Displej je konfigurován jako kabinový (Jumper je nasazen) má 16*8 bodů.
Ø (3):   Displej je konfigurován jako kabinový (Jumper je nasazen) má 16*8 bodů.

V oblasti, ve které se jinak objevuje šipka směru jízdy, jsou zobrazovány další informace:
− x, když výtah nepřijímá další vnější volby
− ¨, když jsou otevřené otočné dveře
− L, když je světelná závora přerušena déle než 10 vteřin.

Ø (4):   Pro indikaci v kabině je použit  devíti segmentový displej LiSA
V kabině jsou pro řízení segmentového indikátoru použity 3 IO (vstupy/výstupy) , které
pak přirozeně nelze použít pro jiné funkce. Když se používají výstupy na desce APO, jsou
to IO (výstupy) 78, 79 a 80. Při připojení na rozšiřující desku APE jsou obsazeny IO
(výstupy) 94, 95 a 96.

Ø (5):   Pro indikaci v kabině je použit sedmisegmentový indikátor LiSA. Přiřazení IO výstupů
 je stejné jako u nastavení 4

Ø (6):   Nyní již bez funkce 
Ø (7):   LCD Displej (192*192 bodů) s programováním přez PC.Připojuje se do konektoru pro 

Matrix
Ø (8):   

Dotaz, když je v kabině maticový displej

Fahrkorb-Anzeigetyp (fest / wechseln / rollen)
Typ displeje v kabině (pevný, přepíná, roluje) 

Určení, jaký typ displeje je v kabině použit. 
Ø (0):   Poloha kabiny je stále plně viditelná.
Ø (1):   Poloha kabiny se střídá se směrovou šipkou

Při jízdě se v oblasti zóny zobrazuje poloha kabiny, mimo zónu pouze směr jízdy.
Ø (2):   Změna na další obrazec se provádí rolováním.

Dotaz, když je v kabině maticová displej:

Richtungspfeil in Fahrkorb-Anzeige (ohne / nurRi / nurWRi Ri+Wri)
Směrová šipka v kabině 

Určení, jaký druh zobrazení směrové šipky je použit na maticovém indikátoru.
Ø (0):   Šipka se nezobrazuje.
Ø (1):   Zobrazuje se jen směr jízdy.

Během jízdy se vlevo od polohy kabiny zobrazuje směr probíhající jízdy.
Ø (2):    Zobrazuje se jen směr další jízdy.

V klidu se vlevo od polohy kabiny zobrazuje směr další jízdy blikající šipkou.
Ø (3):   Zobrazuje se směr jízdy i směr další jízdy 

Tato funkce obsahuje obě předešlé funkce. 

Pomocí následujících parametrů se programují analogické funkce pro displeje LiSA, ale pro displeje,
instalované v podlažích: 
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Etagen-Anzeige (Nein / 8*8 / 16*8 / 16*8 mit X / S35 / S15)
Indikátor v patře (žádný / 8*8 / 16*8 / 16*8 s X / S35 / S15)

Určení, jaký typ displeje je instalován v podlažích. 
Ø (0):   bez indikace v podlažích
Ø (1):   Displej je  konfigurován jako displej v podlaží (jumper     
              není nasazen) má 8*8 bodů.
Ø (2):   Displej je  konfigurován jako displej v podlaží (jumper 
             není nasazen) má 16*8 bodů.
Ø (3):   Displej je  konfigurován jako displej v podlaží (jumper  
             není nasazen) má 16*8 bodů

V oblasti, ve které se jinak objevuje směr jízdy, jsou zobrazovány další informace:
− x, když výtah nepřijímá další vnější volby
− ¨, když jsou otevřené otočné dveře
− L, když je světelná závora přerušena déle než 10 vteřin.

Ø (4):   Pro indikaci v kabině je použit devíti segmentový displej LiSA
Pro řízení nejsou potřebné další IO (vstupy/výstupy).

Ø (5):   Pro indikaci v kabině je použit  sedmisegmentový displej LiSA 

Dotaz, když jsou v podlažích maticové displeje:

Etagen-Anzeigetyp (fest / wechseln/ rollen)
Typ indikace v patře (pevná, přepínaná, rolující) 

Určení, jaký typ displeje je použit v podlažích. 
Ø (0):   Poloha kabiny je stále plně viditelná.
Ø (1):   Poloha kabiny se střídá se směrovou šipkou

Při jízdě se v oblasti dveřní zóny zobrazuje poloha kabiny, mimo zónu pouze směr jízdy.
Ø (2):   Změna na další obrazec se provádí rolováním.

Dotaz, když je v kabině maticový  displej:

Richtungspfeil in Etgen-Anzeige (ohne / nurRi / nurWRi Ri+Wri)
Směrová šipka v podlaží

Určení, jaký druh zobrazení směrové šipky je použit na maticovém displeji.
Ø (0):   Šipka se nezobrazuje.
Ø (1):   Zobrazuje se jen směr jízdy.

Během jízdy se vlevo od polohy kabiny zobrazuje směr probíhající jízdy.
Ø (2):   Zobrazuje se jen směr další jízdy

V klidu se vlevo od polohy kabiny zobrazuje směr další jízdy blikající šipkou.
Ø (3):   Zobrazuje se směr jízdy i směr další jízdy

Tato funkce obsahuje obě předešlé funkce. 

Dotaz, když jako typ displeje v kabině nebo v podlažích je parametrem zvoleno rolování.

Anzeige - Rollen (entg.Ri / inRI / entg.mitPf / in.mitPf)
Rolování indikace 

(proti směru / po směru/ proti směru se šipkou / po směru se šipkou)
Určení směru, ve kterém má zobrazení rolovat.
Ø (0):   Poloha kabiny roluje proti směru jízdy. Šipka směru jízdy neroluje. 

Toto je obvykle používaná funkce
Ø (1):   Poloha kabiny roluje ve směru jízdy.

(Přání jediného pána).
Ø (2):   Roluje celý obrazec, tedy poloha kabiny a šipka směru jízdy. 

Směr rolování proti směru jízdy
Ø (3):   Roluje celý obrazec, tedy poloha kabiny a šipka směru jízdy. 

Směr rolování ve směru jízdy

Außer - Betrieb - Anzeige (ohne / X / A-B)
Indikace ‘Mimo provoz’ (žádná / X / A-B) 

Určení, co má být zobrazeno na maticovém displeji v případě poruchy, při revizní jízdě nebo při
nouzové jízdě.
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Ø (0):   zobrazuje se poloha kabiny .
Ø (1):    zobrazuje se znak „X“
Ø (2):    zobrazují se znaky „A-B“

Standanzeige im Innenrufdrücker
Indikace polohy v tlačítku vnitřní volby (0 / 1):

Stanovení, zda má být indikována poloha blikáním tlačítka vnitřní volby.
Ø (0):   Bez indikace.
Ø (1):   V kabině bliká v jedno sekundovém taktu tlačítko, ve kterém se kabina nachází.

Fahrtrichtungsanzeige mit Weiterrichtung
Indikace směru jízdy se směrem další jízdy (0 / 1):

Stanovení, zda pomocí volně programovatelných výstupů nebo relé má být v klidu indikován také
směr další jízdy
Ø (0):   Jen indikace směru jízdy. V klidu žádná indikace.
Ø (1):   Dodatečná indikace směru jízdy v klidu.

Následující dotaz slouží k přiřazení zobrazovaných obrazců k jednotlivým podlažím

Anzeigebild in Etage 1
Obrazec, zobrazovaný v podlaží 1

Zadání číselného kódu (1 - 200) pro podlaží 1.

Anzeigebild in Etage 2
Obrazec, zobrazovaný v podlaží 2

Zadání číselného kódu (1 - 200) pro podlaží 2.

Anzeigebild in Etage letzter Etage
Obrazec, zobrazovaný v posledním podlaží

Zadání číselného kódu (1 - 200) pro poslední podlaží

Číselné kódy pro zobrazované znaky, platné od verze z 20.5. 2003

U všech zobrazovaných znaků se svislou čárou, tedy 1|2,2|3,3|4,4|5 a 5|6 není mezi znaky
žádná mezera a čára je provedena na krycím okénku.

Znak Kód Znak Kód Znak Kód Znak Kód Znak Kód Znak Kód Znak Kód Znak Kód Znak Kód

0 00 5 05 A 10 F 15 K 20 P 25 U 30 Z 35 / 40

1 01 6 06 B 11 G 16 L 21 Q 26 V 31  36 ┤ 41

2 02 7 07 C 12 H 17 M 22 R 27 W 32 + 37 42

3 03 8 08 D 13 I 18 N 23 S 28 X 33 - 38 43

4 04 9 09 E 14 J 19 O 24 T 29 Y 34 . 39 44
Příklad: Pro zadání zobrazení „ 1“ zadáme 3601. Pro zadání zobrazení „-1“ zadáme 3801

        Pro zadání zobrazení „10“ zadáme 0100 Pro zadání zobrazení „SU“ zadáme 2830
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Číselné kódy pro zobrazované znaky, platné do verze z 25.3. 2003

U všech zobrazovaných znaků se svislou čárou, tedy 1|2,2|3,3|4,4|5 a 5|6 není mezi znaky
žádná mezera a čára je provedena na krycím okénku.

Kód Zobrazí Kó
d

Zobraz
í Kód Zobraz

í Kód Zobraz
í Kód Zobraz

í Kód Zobraz
í

Kód Zobrazí

1 1 51 A 85 2B 120 VK 154 F2+ 188 Z3 222 M-

2 2 52 H 86 3A 121 HG 155 E1+ 189 1G 223 C

3 3 53 Z 87 3B 122 Z1 156 E2+ 190 2G 224 4D

4 4 54 B 88 K4 123 Z2 157 5.1 191 3G 225 3H

5 5 55 U 89 1K 124 FK 158 1|2 192 2Z 226 -g

22 22 56 C(1F) 90 2K 125 6/7 159 2|3 193 3Z 227 -G

23 23 57 DG 91 3K 126 SU 160 3|4 194 RP 228 ES

24 24 58 O1 92 4K 127 KG 161 4|5 195 E/G 229 29

25 25 59 O2 94 P2 128 SG 162 1DG 196 1/Z 230 24

26 UG(U6) 60 DW 95 P3 129 BG 163 2DG 197 E/K 231 4A

27 OG(O6) 61 EG 96 ZG 130 P4 164 1OG 198 3/E 232 5A

28 E2 62 S(5) 97 +1 131 E/1 165 2OG 199 4/E 233 6A

29 A-B(oo) 63 K1 98 +2 132 7/8 166 3OG 200 I 234 M

30 X(oo) 64 K2 99 +3 133 R 167 4OG 201 KN 235 GF

31 0 65 1E 100 03 134 E5 168 5OG 202 KA 236 KE

32 E 66 2E 101 04 135 E6 169 6OG 203 EN 237 3D

33 K 67 KE 102 05 136 H5 170 1UG 204 ZN 238 D3

34 U1 68 M1(×) 103 06 137 H6 171 2UG 205 ZA 239 GK

35 U2 69 U4 104 07 138 H7 172 5|6 206 SO 240 -3

36 U3 70 T 105 08 139 An 173 6|7 207 MO 241 1.

37 -1 71 K3 106 09 140 GA 174 PO 208 S1 242 2.

38 -2 72 1Z 107 0A 141 GG 175 PR 209 M1 243 3.

39 -3 73 EZ 108 0a 142 TK 176 PT 210 S2 244 1P

40 -4 74 TG 109 1a 143 D1 177 1H 211 TP 245 5D

41 1U 75 E3 110 2a 144 D2 178 2H 212 F0 246 M2

42 2U 76 E4 111 A5 145 AU 179 4H 213 F3 247 M3

43 3U 77 26 112 0E 146 AE 180 J 214 F4 248 OU

44 4U 78 27 113 JG 147 30 181 N 215 F5 249 1V

45 F 79 28 114 1/2 148 40 182 2 1/2 216 3U 250 2V

46 E1 80 UK 115 HP 149 -5 183 FE 217 EH 251 Kb

47 P 81 OK 116 2/3 150 U5 184 EA 218 T1 252 P5

48 D(0) 82 1A 117 4/5 151 F1 185 EB 219 T2 253 1B

49 W 83 1B 118 3/4 152 F2 186 L 220 e1 254 2A

50 G 84 2A 119 5/6 153 F1+ 187 KL 221 e2 255 2B
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3.2.8Funkce otvírání dveří: (vyvolání z klávesnice LiSA kódem 008*)
Pomocí sady parametrů ‘Funkce otvírání dveří’ je možné nastavovat povolení k otvírání dveří nebo pro
přijímání voleb zvlášť pro stranu dveří 1 a stranu dveří 2, a to jak podle vnějších a vnitřních tlačítek,
tak podle provozních stavů normální nebo časové jízdy a jízdy s klíčem.
Struktura parametrů:
− každý parametr se skládá z řetězce symbolů „0“ a „1“.
− délka řetězce odpovídá počtu podlaží
− řetězec začíná nejnižším podlažím a končí podlažím nejvyšším. 

Normalfahrt: Öffnung - Türe 1 Innenruf
Normální jízda - otvírání dveří 1 pro vnitřní volbu:

Určení způsobu přijímání vnitřních voleb při normální jízdě pro stranu dveří 1
Ø (xxxxxxxxx):

Uhrenfahrt: Öffnung - Türe 1 Innenruf
Časová jízda - otvírání dveří 1 pro vnitřní volbu:

Určení způsobu přijímání vnitřních voleb při časové jízdě pro stranu dveří 1
Ø (xxxxxxxxx):

Schlüsselfahrt: Öffnung - Türe 1 Innenruf
Jízda s klíčem - otvírání dveří 1 pro vnitřní volbu:

Určení způsobu přijímání vnějších voleb při jízdě s klíčem pro stranu dveří 1
Ø (xxxxxxxxx):

Normalfahrt: Öffnung - Türe 1 Außenruf
Normální jízda - otvírání dveří 1 pro vnější volbu:

Určení způsobu přijímání vnějších voleb při normální jízdě pro stranu dveří 1
Ø (xxxxxxxxx):

Uhrenfahrt: Öffnung - Türe 1 Außenruf
Časová jízda - otvírání dveří 1 pro vnější volbu:

Určení způsobu přijímání vnějších voleb při časové jízdě pro stranu dveří 1
Ø (xxxxxxxxx):

Dotaz na následující parametry se provádí při instalovaných dvou stranách dveří:

Normalfahrt: Öffnung - Türe 2 Innenruf
Normální jízda - otvírání dveří 2 pro vnitřní volbu:

Určení způsobu přijímání vnitřních voleb při normální jízdě pro stranu dveří 2

Uhrenfahrt: Öffnung - Türe 2 Innenruf
Časová jízda - otvírání dveří 2 pro vnitřní volbu:

Určení způsobu přijímání vnitřních voleb při časové jízdě pro stranu dveří 2

Schlüsselfahrt: Öffnung - Türe 2 Innenruf
Jízda s klíčem - otvírání dveří 2 pro vnitřní volbu:

Určení způsobu přijímání vnějších voleb při jízdě s klíčem pro stranu dveří 2

Normalfahrt: Öffnung - Türe 2 Außenruf
Normální jízda - otvírání dveří 2 pro vnější volbu:

Určení způsobu přijímání vnějších voleb při normální jízdě pro stranu dveří 2

Uhrenfahrt: Öffnung - Türe 2 Außenruf
Časová jízda - otvírání dveří 2 pro vnější volbu:

Určení způsobu přijímání vnějších voleb při časové jízdě pro stranu dveří 2

Příklad:
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Zařízení s 8 patry, 2 strany dveří a selektivní řízeni dveří zevnitř nemá mít v čase od 18 h do 6 h
možnost jezdit podle vnitřních voleb do pater 7 a 8.

Řešení:
− Parametr „Uhrenfahrt -Beginn  (začátek časové jízdy)“ = 18 (nastavuje se v sadě 0010*)
− Parametr „Uhrenfahrt -Ende  (konec časové jízdy)“ = 6 (nastavuje se v sadě 0010*)
− Par. „Nornalfahrt -Öffnung -Türe1 Innenruf (norm. jízda - otvírání dveří 1- vnitřní volba)“ =

11111111
− Par. „Uhrenfahrt -Öffnung -Türe1 Innenruf (čas. jízda - otvírání dveří 1- vnitřní volba)“= 11111100
− Par. „Nornalfahrt -Öffnung -Türe2 Innenruf (norm. jízda - otvírání dveří 2- vnitřní volba)“ =

11111111
− Par. „Uhrenfahrt -Öffnung -Türe2 Innenruf (čas. jízda - otvírání dveří 2- vnitřní volba)“= 11111100
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3.2.9Hodnoty seřizovací jízdy: (vyvolání z klávesnice LiSA kódem 009*)
Pomocí sady parametrů ‘Hodnoty seřizovací jízdy’ je možné při seřizovací jízdě stanovit vzdálenosti
pater a při impulsní metodě také kontrolovat impulsní konstantu. Tato kontrola je důležitá především
při impulsní metodě. V případě pochybností, když není při ruce oscilograf, umožňuje učinit závěr, zda
impulsy ze snímače, které řídicí jednotka přijímá, neobsahují rušení a zda mohou či nemohou být
v hardware LiSA bezpečně zpracovány. 
Možnosti kontroly při impulsní metodě:
− Při jízdě dojížděcí rychlostí (nouzová jízda ) musí blikat světelný sloupec „Zimp“ na desce LiSA
− Dělicí poměr (s možností nastavení pomocí jumperů (nástrčných můstků)) musí být nastaven tak,

aby hodnota impulsní konstanty byla mezi 1000 a 2000 impulsů/m. Při impulsním snímači s
1024 impulsů/ot., poháněném motorem výtahového stroje, je třeba impulsy dělit 16. Pro snímač
LiSA není nutné žádné dělení. 

− Když se seřizovací jízda přeruší v nejvyšším patře resetem, pak LiSA neprovádí žádné zpracování
impulsů.

− určené vzdálenosti pater se nemají lišit od skutečných hodnot více než o 3%, Při větších
odchylkách kontrolujte, zda je při délce praporku 200 mm v parametru nastavena délka 193 mm.

− Když se hodnoty seřizovací jízdy nezdají být přijatelné, poznamenejte si je a proveďte další
seřizovací jízdu. Hodnoty z obou seřizovacích jízd se smějí lišit jen nepodstatně (větší nebo menší
max. o 15 mm, ale všechny směrem do + nebo -). 

Abstand zwischen 1 <−> 2 mm
Vzdálenost mezi 1 <-> 2 (mm)

Indikování vzdálenosti mezi podlažími 1 a 2, změřené při seřizovací jízdě.
Při použití časové metody není možné tuto vzdálenost načíst „naučit“. Prosíme, zadejte zde
hodnotu, která je zcela bezpečně větší než skutečná (např. 10 000 když skutečná hodnota je
4 000 mm). Při dálkové jízdě do nejnižšího podlaží je zpomalování v každém případě vyvoláno až
dolním korekčním spínačem. Při jízdě mezi patry se vzdálenost mezi podlažími  stejně
neuvažuje. 

Abstand zwischen 2 <−> 3 mm
Vzdálenost mezi 2 <-> 3 (mm)

Indikování vzdálenosti mezi podlažími 2 a 3, změřené při seřizovací jízdě.

Abstand zwischen vorletzter Etage  <−> letzter Etage
Vzdálenost mezi předposledním <-> posledním podlažím (mm)

Indikování vzdálenosti mezi předposledním a posledním podlažím, změřené při seřizovací jízdě.
Při použití časové metody postupujte stejně jako při vzdálenosti mezi podlažími 1 a 2. 
Při dálkové jízdě do nejvyššího podlaží je zpomalování v každém případě vyvoláno až horním
korekčním spínačem.

Výstup při impulsní metodě: 

Impulskonstante (Impulse/m)
Impulsní konstanta (impulsy / m)

Indikování impulsní konstanty, určené při seřizovací jízdě.
Impulsní konstanta má mít hodnotu mezi 1000 a 2000 impulsy / m.
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3.2.10Speciální parametry: (vyvolání z klávesnice LiSA kódem 0010*)
V sadě speciálních parametrů jsou obsaženy následující funkce: 
− funkce, které mají souvislost s integrovanými hodinami reálného času LiSA,
− funkce pro nastavení systému dálkového přenosu dat a nouzového volání LiSA.

Hodiny reálného času se nastavují pomocí následujících parametrů:

Datum - Jahr
Datum – rok:

Datum - Monat
Datum - měsíc:

Datum - Tag
Datum - den:

Uhrzeit - Stunden
Čas - hodiny:

Uhrzeit - Minuten
Čas - minuty:

Pomocí následujících parametrů se nastavuje trvání časové jízdy:

Beginn - Uhrenfahrt
Začátek časové jízdy

Při změně provozního stavu na stav časové jízdy jsou aktivovány následující parametry:
− Časová jízda: otvírání dveří 1 při vnitřní volbě
− Časová jízda: otvírání dveří 2 při vnitřní volbě
− Časová jízda: otvírání dveří 1 při vnějšní volbě
− Časová jízda: otvírání dveří 2 při vnějšní volbě
Provozní stav časové jízdy je na indikačním poli LiSA indikován znakem „u“.

Ende - Uhrenfahrt
Konec časové jízdy

Pomocí vestavěných hodin není možné provádět obsluhu o sobotách, nedělích a svátcích jinak
než v normálních pracovních dnech. Jestliže to je potřebné, musejí se pro tento účel použít vnější
spínací hodiny, které zapínají časovou jízdu pomocí vstupu ‚Časová jízda‘. 

Následující parametry jsou potřebné pro dálkový přenos dat a nouzové volání LiSA. 

Telefon# -Leitwarte 1
Číslo telefonu – dozorna 1 

Telefon# -Leitwarte 2
Číslo telefonu – dozorna 2 

Anlagen#
Číslo zařízení 

Čtyřmístné číslo, pod kterým je zařízení registrováno na dozorně (dozornách).
Číslo zařízení zadává dozorna a je třeba si ho vyžádat před instalací.

Amtsholung (Keine/0/00) (0/1/2)
Předvolba (žádná / 0 / 00):

Výběr předvolby.
Ø (0):   bez předvolby
Ø (1):   předvolba „0“ (LiSA je připojena na pobočkovou ústřednu)
Ø (2):   předvolba „00“
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Wählverfahren
Způsob volby: 

Volba způsobu, kterým má být prováděna telefonní volba dozorny.
Ø (0):   impulsní volba (jen u starších telefonních ústředen) 
Ø (0):   tónová volba (u digitálních ústředen). 

Gruppe (Single/Gru/DFUE-Gru/Fremd-Gru)
Skupina 

Výběr, zda se u zařízení jedná o jednotlivý výtah, nebo o jakou konfiguraci se jedná u několika
zařízení
Ø (0):   jednotlivý výtah 
Ø (1):   „pravá skupina“ zařízení pracují ve skupinovém provozu a jsou proto propojeny datovým

vedením.
Ø (2):   „skupina DFUE (pro dálkový přenos dat)“ – zařízení nepracují ve skupinovém provozu,

jsou ale navzájem propojeny normálním skupinovým datovým vedením. Tímto způsobem lze
vystačit s jednou telefonní linkou.
Datový přenos je však omezen na hlášení stavu po telefonní lince. 
− V sadě parametrů 000* (Všeobecné parametry zařízení) se musejí zadat oba parametry,

počet kabin a číslo kabiny ve skupině. 
− Když je např. výtah 3 v poruše, nebo někdo v kabině spustil nouzové volání, pak řídicí

jednotka tohoto zařízení vyžádá připojení na telefonní linku přes datovou linku skupiny
nebo skupiny DFUE. Když jednotka řízení, která má spojení na telefonní síť, udělí
povolení, vytvoří zařízení 3 spojení s dozornou. Po navázání spojení se na dozornu vyšlou
parametry zařízení, status zařízení a obsah paměti poruch. 
Když došlo k nouzovému volání, vytvoří se pak z dozorny hlasové spojení s kabinou.
Hlasové spojení se udržuje 90 vteřin.

Ø  (3):   „Fremd-Gru (cizí skupina)“ – jedna nebo více cizích řídicích jednotek (max. 4)je spojeno
se systémem, založeným na řízení LiSA, který funguje jen jako systém pro nouzové volání.
Od toho odlišně může LiSA fungovat jako normální řízení výtahu s funkcí nouzového volání a
navíc provádět funkci nouzového volání pro 3 cizí řídicí jednotky. 

Leitwarte 1 (nurSPV/nurDFUE/SPV+DFUE/Telenot-DFUE)
Dozorna 1 

Rozsah funkcí dozorny 1.
Dozorna 1 se volí vždy jako první,.nechť dozorna 1 má jen hlasové spojení a vyskytla se jen
porucha zařízení (bez nouzového volání.
Po 3 neúspěšných pokusů o spojení s dozornou 1 je volána dozorna 2. Když ta také není
k dosažení (3 pokusy), začíná postup znovu od začátku. Při poruše se po provedení těchto dvou
cyklů neprovádějí další pokusy. Jinak je tomu při nouzovém volání. Pokud je nouzové volání
oprávněné (např. kabina stojí mezi patry), provádějí se další pokusy o dosažení dozorny. 
Ø (0):   nurSPV – dozorna 1 je vybavena jen jedním telefonem.

Při výskytu poruchy na zařízení není tato dozorny volána, ale ihned se provádí pokus
o dosažení dozorny 2. 
Jestliže se jedná o nouzové volání, provede se nejprve telefonní volba dozorny 1
v hlasovém režimu (Voice-Betrieb). 
Bezprostředně po zvednutí telefonu je na straně dozorny slyšet text pro uklidnění
nebo pro identifikaci zařízení. Hlasové spojení se udržuje 90 vteřin. 
Pozor: Požadavek TRA, podle kterého se musejí nouzová volání protokolovat, je
splněn, protože každé zařízení má vlastní identifikační text. 

Ø (1):   NurDFUE (jen dálkový přenos dat) – mezi dozornou a výtahovým zařízení 
je vybudována jen linka pro přenos dat. 
Na straně řízení je instalován modem s napájením ze sítě (zástrčkový adaptér).
V případe poruchy naváže LiSA spojení. Telefonní volba se provádí v datovém modu. 
Po navázání spojení (Conect) jsou vyslány parametry, status a paměť poruch a pak je
spojení ukončeno zavěšením. 
V opačném směru může dozorna kdykoliv volat do kabiny (okamžité vytvoření
hlasového spojení s kabinou) nebo nejprve navázat datové spojení a pak přepnout na
hlasový provoz. Datové spojení lze udržovat libovolně dlouho. 
Předpokladem pro vytvoření hlasového spojení bez předchozího vysílání dat je použití
telefonu, který může vysílat tóny MFV (např. Handy).
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Ø (2):   SpV+DFUE – z hlediska funkce není rozdíl od nastavení nurDFUE.
Na straně řízení je však instalován systém nouzového volání LiSA.(hlavní stanice
nouzového volání nebo podřízená stanice). Napájení je však provedeno z jednotky
řízení, která je při výpadku sítě napájeny z vlastního akumulátoru.

Ø (2):   Telenot+DFUE – z hlediska funkce není rozdíl od nastavení nurDFUE, s výjimkou, že
LiSA zvedá zásadně až po druhém zazvonění. 

Na straně řízení je instalován jen jeden modem (s přímým napájením ze sítě).
Nouzové volání se provádí pomocí běžně dodávaného systému nouzového volání
(npř. Telenot).
Poruchy jsou vždy hlášeny na dozornu LiSA. 
Při volání výtahového zařízení zvedá LiSA až po druhém zazvonění. Do zásuvky TAE
přednostně zapojený „Telenot-Systém“ zvedá jen tehdy, když v průběhu doby cca
jedné hodiny bylo na dozornu Telenot hlášeno nouzové volání a nebylo potvrzeno ani
z dozorny, ani montérem v místě.

Leitwarte 2 (nurSPV/nurDFUE/SPV+DFUE/Telenot-DFUE)
Dozorna 2 

Rozsah funkcí dozorny 2.
Funkce tohoto parametru jsou obdobné jako u parametru „Dozorna 1“

Alarm-Mißbrauch-Verhinderung
Znemožnění zneužití poplachu (0/1)

Určení, zda má být nouzové volání vysláno vždy, nebo jen když je oprávněné.
Ø (0):   Nouzové volání je vysláno vždy
Ø (0):   Po stisknutí tlačítka nouzového volání není nouzové volání uskutečněno, když:

kabina je v jízdě a je uzavřen bezpečnostní okruh (indikován SK4) TRA 106 2.1.1.,
nebo
u zařízení s otočnými dveřmi je kabina v zóně odjištění a bezpečnostní okruh kontaktů
otočných dveří není uzavřen (není indikován SK2)- ) TRA 106 2.1.2.1., nebo
u zařízení bez otočných dveří je kabina v zóně odjištění a bezpečnostní okruh
kontaktu zachycení není uzavřen - TRA 106 2.1.2.2.
Pro přezkoušení systému nouzového volání je možné uskutečnit nouzové volání i
v situaci, kdy je volání neoprávněné, a to dodatečným stisknutím tlačítka otevření
dveří spolu s tlačítkem nouzového volání. Rovněž tak se spustí nouzové volání
zadáním čísla „201“ na klávesnici LiSA (číslo „202“ nouzové volání okamžitě ukončí).

1. Eingang - Haustechnik
1. Vstup – Technické vybavení domu

Obsazená oblast vstupů/výstupů (IO): 8 IO, začíná 1. Vstupem technického vybavení.
Význam těchto vstupů je různý:
LiSA jako systém nouzového volání pro cizí zařízení: (parametr „Gruppe = Fremd-Gru“ v sadě
parametrů 0010*). První 4 IO jsou vyhrazeny pro nouzové volání 4 zařízení, tzn. že na první
vstup technického vybavení je připojen signál nouzového volání (poplachové tlačítko) prvního
výtahu, na následující totéž od druhého atd.
Následující 4 IO jsou připraveny pro souhrnné hlášení poruch těchto 4 zařízení, opět ve stejném
pořadí. 
Bez systému nouzového volání LiSA pro cizí zařízení: Na dozornu se hlásí pomocí dálkového
přenosu dat 8 hlášení technického vybavení domu (např. funkce topení). Význam hlášení je
určen na dozorně.
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3.3 Skupinové funkce
Zatím nepřeloženo

3.4 LiSA-DFÜ
Ve zpracování.

3.5 LiSA-Nouzové volání (Notrufsystem)

3.5.1 Úvod
Zatím nepřeloženo

3.5.2 LiSA-Nozový systém s nozovou funkcí a dálkovým datovým přenosem.
Zatím nepřeloženo

3.5.3 LiSA Nouzový systém s nozovou funkcí pro cizí řízení.
Zatím nepřeloženo

3.5.4 LiSA-Nozový systém s nozovou funkcí telefoní dozorny.
???

3.5.5 Servisní funkce u zařízení pro dálkový zběr dat.
???
Zatím nepřeloženo

3.5.6 Uvedení do provozu (Nastavení desky LiSA pro provoz z modemem)
Zatím nepřeloženo

3.5.7 Parametry pro LiSA-nouzový systém.
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4 Uživatelská příručka.

4.1 Zkratky funkcí pro obsazené IO u řízení LiSA (verze SW od
5.9.97)

Zobrazení obsazení IO se vyvolá stisknutím (*) na řídicí desce LiSA. Dalším zmáčknutím se zobrazí
stav IO na kabině. Opětovným stiskem se zobrazení vrátí do výchozího stavu.
Aktivované signály jsou znázorněny velkými písmeny
funkce zkr. LiSA Kab počet obsazených IO
vnitřní volby i ∗ ∗ počet zast. nebo počet zast. *2 při selekt. řízení vnitřní volby
vnějšní volby a ∗ 1 tlač.: počet zast. nebo počet zast. *2 při selektivním řízení

vnější volby
2 tlač.: (počet zast. –1)*2 nebo (počet zast. –1)*4 při
selektivním řízení vnější volby

volba kabiny i ∗ počet zast.
jízda s řidičem a ∗ analogicky s vnějšími volbami
poloha kabiny – Grayův kód c ∗ ∗ 5
poloha kabiny – binární kód c ∗ ∗ 5
poloha kabiny – lineární kód p ∗ ∗ počet zast.
segmentový displej v kabině q ∗ 3
výstupy etážových a ∗ ∗ počet zast. * 2  (*4 u prouchozích výtahů)

indikace směru další jízdy w ∗ (počet zast. –1)*2
gong při příjezdu v zastávkách g ∗ počet zast.
gong při příjezdu v kabině g ∗ ∗ 1
akustický signál g ∗ ∗ 1
technické vybavení domu h ∗ 8
kontrola prostoru před dveřmi l ∗ počet zast. nebo počet zast. *2 při selektivním řízení zvenčí
blokování vnitřních voleb m ∗ ∗ počet zast. nebo počet zast. *2 při selektivním řízení zevnitř
blokování vnějších voleb m ∗ ∗ počet zast.
zvl. jízda s klíčem .- vnější volba s ∗ počet zast. nebo 1, když zast. s klíčem <>0 n. při vnitřním klíči
předn. jízda s klíčem - vnější volba v ∗ počet zast. nebo 1, když zast. s klíčem <>0 n. při vnitřním klíči
nouzová jízda s klíčem - vnější volba n ∗ počet zast. nebo 1, když zast. s klíčem <>0 n. při vnitřním klíči
požární jízda s klíčem f ∗ 1
požární jízda s klíčem - vnitřní volba f ∗ ∗ 1
klíč pro vypnutí venkovní x ∗ ∗ 1
klíč pro vypnutí vnitřní x ∗ ∗ 1
vstup – časová jízda u ∗ ∗ 1
vstup – oddělovací dveře t ∗ 1
vstup – evakuace e ∗ 1
vstup – plné zatížení / přetížení y ∗ ∗ 1
vstup – brzda Dynatron r ∗ 1
vstup – brzdové čelisti r ∗ 1
vstup – hlídání stykačů r ∗ 1

Indikace: zvláštní jízda, mimo
provoz, přetížení, plné zatížení,
evakuace, zvláštní jízda zvenčí,
kabina v zóně, jízda, směr nahoru,
směr dolů, obsazeno, provoz,
porucha souhrnně

k ∗ ∗ 1

výstup – překlenutí vypínače světla v
kabině

l ∗ ∗ 1
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vstup – tlačítko otevření dveří o ∗ ∗ 1
vstup – tlačítko zavření dveří z 1
vstup – tlačítko zastavení dveří j 1
vstup – tlačítko ventilátoru j 1

všechny ostatní IO b
dvojnásobně obsazené IO d
aktivované IO bez funkce ε
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4.2 Popis poruch v časovém sledu (vyvolání z klávesnice kódem
012*)

V následujícím textu je popis právě platných výstupů poruchových stavů a poruchových hlášení při
poruchách v časovém sledu. 
Při výskytu poruchy se do paměti poruch uloží stav zařízení, který byl bezprostředně před výskytem
poruchy a s ním datum, čas a počet jízd. 
Jako první je vždy zobrazena porucha, která se vyskytla jako poslední. 
Když je počet zápisů větší než 30, nejstarší zápis se smaže. 

Ukládají se následující výstupy poruchových stavů a poruchová hlášení:

q Reset:
význam: Informace o tom, že řízení LiSA spustilo program od začátku 

(není to porucha ve vlastním smyslu )
reakce: − Jsou deaktivovány všechny výstupy, to také znamená, že jsou vypnuty všechny

signály pro jízdu, což může vést k nouzovému zastavení.
− Potom jsou všechny vstupy/výstupy testovány (postupně se rozsvěcují diody na

desce IO) a pak jsou obnoveny vnitřní volby (vnější volby jsou smazány).
− Pokud se kabina nachází mimo zónu, provede se korekční jízda. 

příčiny: − Vnější poruchy (např. rušivá napětí, vzniklá o¨induktivní vazbou, poruchy na síti
atd.) vedou k chybnému zpracování programu. Jejich důsledkem je, že hlídací
obvod (Watchdog) na ústřední desce spustí reset.

odstranění: (pokud možno ve spolupráci s dodavatelem zařízení)
Zmenšení vnějších rušivých vlivů:
− Stínění závěsného kabelu spojit v rozvaděči s vodičem PE. 
− Brzdy, a zajišťovací magnety opatřit varistory, RC-členy nebo zpětnými diodami

(obvykle provádí dodavatel zařízení).
− Motory dveří 380V a zajišťovací motory opatřit blokem kondenzátorů fy. EL-VY

s.r.o. Chrudim
− Zkontrolovat uložení kabelů (vedení pro napájení motorů nesmí být položeno

v delších úsecích souběžně s vedením pro ovládání).
− Případná výměna ústřední elektroniky nebo napájecího dílu.
− Případná výměna software.

q SK1Unt:
význam: Přerušení bezpečnostního okruhu před vstupem SK1 (svorky 9/10).
reakce: Nouzové zastavení, když je zařízení v jízdě – přechod do stavu ‚mimo provoz‘.
příčiny: − Byl vypnut hlavní vypínač nebo vypadla pojistka řízení.

− Vypadl regulátor rychlosti nebo je výtah v zachycení. 
− Byl rozpojen jiný kontakt bezpečnostního okruhu před svorkou 10.

odstranění: − Viz příčiny.

NotOb?:
význam: Přerušení bezpečnostního okruhu před vstupem SK1 (svorky 9/10) spolu

s přítomným signálem horního korekčního spínače a chybějícím signálem horního
snímače.(Přejetí na horní hav. KV). Protože však je také možné, že stav způsobil
některý jiný kontakt bezpečnostního okruhu SK1, je u tohoto hlášení otazník.

reakce: Nouzové zastavení, když je zařízení v jízdě – přechod do stavu ‚mimo provoz‘.
Hydraulické výtahy potom spustí kabinu dolů, takže nouzový koncový spínač opět
sepne. Když je parametr „Norma (Norm)“ nastaven na TRA, přejde výtah opět do
provozu. Jinak (při EN81) se do paměti poruch uloží také zápis NotOb (bez otazníku),
výtah sjede do nejnižšího patra a tam zůstane stát ve stavu ‚mimo provoz‘.

příčiny: − Brzda byla ručně uvolněna a výtah dojel bez pohonu nahoru.
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− Hodnota parametru pro vzdálenost mezi posledním a předposledním patrem je
příliš velká a současně je příliš malá vzdálenost mezi horním korekčním
magnetem a koncovou zastávkou.

− Teplotně závislý hydraulický systém nezpomaluje správně.
− Nesprávně umístěný nouzový koncový spínač (spíná příliš brzy).
− Vadný střední snímač nebo horní korekční spínač.

odstranění: Magnet korekčního spínače umístit dále od koncové zastávky 
Zkontrolovat, zda střední snímač nebo horní korekční spínač skutečně spíná. 

q NotUn?:
význam: Přerušení bezpečnostního okruhu před vstupem SK1 (svorky 9/10) spolu

s přítomným signálem dolního korekčního spínače a chybějícím signálem dolního
snímače.(Přejetí na spodní hav. KV). Protože však je také možné, že stav způsobil
některý jiný kontakt bezpečnostního okruhu SK1, je u tohoto hlášení otazník.

reakce: Nouzové zastavení, když je zařízení v jízdě – přechod do stavu ‚mimo provoz‘.
příčiny: − Hodnota parametru pro vzdálenost mezi prvním a druhým patrem je příliš velká

a současně je příliš malá vzdálenost mezi horním korekčním magnetem a
koncovou zastávkou.

− Teplotně závislý hydraulický systém nezpomaluje správně.
− Přetížená kabina.
− Nesprávně umístěný nouzový koncový spínač.
− Vadný střední snímač nebo horní korekční spínač.

odstranění: Magnet korekčního spínače umístit dále od zastávky v prvním patře.
Zkontrolovat, zda střední snímač nebo horní korekční spínač skutečně spíná. 

q AbFehl: (kontrola odpadnutí stykačů)
význam: Programové hlídání, zda je signalizováno, že stykače jízdy v klidu odpadly, tzn. že na

vstupu hlídání stykačů není signál.
reakce: Zařízení přejde do stavu ‚mimo provoz‘ a zůstane v něm, dokud není provedena

změna provozního stavu.
příčiny: − Nejméně jeden stykač zůstal viset.
odstranění: − Výměna vadného stykače.

q Bremse:  (hlídání čelistí brzdy) 
význam: Programové hlídání, zda je signalizováno, že se mechanická brzda za jízdy

neotevřela 
reakce: Zařízení přejde do stavu ‚mimo provoz‘ a zůstane v něm, dokud není provedena

změna provozního stavu. (Zásah oprávněné osoby).
příčiny: − Nefunguje ovládání brzdy.
odstranění: − Viz příčiny

q Vo+Vu:  (signál Vo a Vu současně) 
význam: Oba korekční spínače, horní i dolní, jsou aktivní současně.
reakce: Zařízení přejde do stavu ‚mimo provoz‘ a zůstane v něm, dokud není provedena

změna provozního stavu. (Zásah oprávněné osoby).
příčiny: − Horní a dolní korekční spínač po uvolnění příslušného prostoru nepřepnou zpět .
odstranění: − Vyměnit vadný korekční spínač.

− Zkontrolovat stranovou polohu magnetu a korekčního spínače.

q SoZone:
význam: Při jízdě nahoru kabina přejela zónu, tzn. že horní snímač v cílovém patře opustil

zónu a kabina je nad úrovní přesného zastavení a vytvořil se stupeň. 
reakce: Zařízení spustí nouzové zastavení (Notstop) (= okamžité zastavení).
příčiny: − Parametr zpoždění brždění nahoru má příliš velkou hodnotu.
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− Parametr dráhy zpomalování nahoru má příliš malou hodnotu.
− Rychlost dojíždění je příliš velká.
− Praporek je nepřesně nastaven.
− Hydraulický systém je teplotně závislý.
− Horní snímač je umístěn příliš daleko od středního snímače (u praporku 20 cm má

poloha horního a dolního snímače přibližně souhlasit s hranou praporku).
odstranění: − Zmenšit hodnotu parametru zpoždění brždění nahoru

− Zvětšit hodnotu parametru dráhy zpomalování nahoru
− Zmenšit rychlost dojíždění

q SuZone:
význam: Při jízdě dolů kabina přejela zónu, tzn. že dolní snímač v cílovém patře opustil zónu

a kabina je pod úrovní přesného zastavení a vytvořil se stupeň. 
reakce: Zařízení spustí nouzové zastavení (Notstop) (= okamžité zastavení).
příčiny: − Parametr zpoždění brždění dolů má příliš velkou hodnotu.

− Parametr dráhy zpomalování dolů má příliš malou hodnotu.
− Rychlost dojíždění je příliš velká.
− Praporek je nepřesně nastaven.
− Hydraulický systém je teplotně závislý.
− Horní snímač je umístěn příliš daleko od středního snímače (u praporku 20 cm má

poloha horního a dolního snímače přibližně souhlasit s hranou praporku).
odstranění: − Zmenšit hodnotu parametru zpoždění brždění dolů

− Zvětšit hodnotu parametru dráhy zpomalování dolů
− Zmenšit rychlost dojíždění

q SmZone:
význam: Při jízdě nahoru nebo dolů  kabina přejela zónu, tzn. že střední snímač v cílové patře

přejel zónu a kabina je mimo úroveň přesného zastavení a vytvořil se stupeň
nejméně 10 cm. Tato porucha je obecně zapisována bezprostředně za poruchou
SoZone nebo SuZone.

reakce: Zařízení spustí nouzové zastavení (Notstop) (= okamžité zastavení).
příčiny: − Parametr zpoždění brždění nahoru nebo dolů má příliš velkou hodnotu.

− Parametr dráhy zpomalování nahoru nebo dolů má příliš malou hodnotu.
− Rychlost dojíždění je příliš velká.
− Podmínky zastavení (Dynatron –S, -F) byly řízením signalizovány příliš pozdě /

regulátor nebo měnič frekvence neakceptoval začátek brždění
− Praporek je nepřesně nastaven.
− Hydraulický systém je teplotně závislý.

odstranění: − Zmenšit hodnotu parametrů zpoždění brždění
− Zvětšit hodnotu parametrů dráhy zpomalování
− Zmenšit rychlost dojíždění

q Zuhoch:
význam: Kabina při jízdě dolů zastavila příliš brzy, tzn. že kabina řádně zastavila v cílové

zastávce, ale horní snímač ještě není v zóně. Porucha se vyskytuje jen při impulsní
metodě nebo zařízení s regulátorem Dynatron (přímý dojezd bez dráhy pro
doregulování) 

reakce: Řízení dorovná polohu, pokud je aktivováno dorovnání. 
příčiny: − parametr pro zpoždění brždění dolů má příliš malou hodnotu.

− korekce stupně při jízdě dolů je příliš malá
− Dynatron –S nebo –F: signál KBRD přišel příliš brzy, protože:

⇒ při pevně instalovaných magnetech pro začátek brždění je magnet umístěn
příliš vysoko, nebo

⇒ výtah zastavil přesně, ale praporek je příliš nízko, nebo 
⇒ parametr dráhy zpomalení dolů má příliš vysokou hodnotu. 
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odstranění: − zvětšit hodnotu parametru pro zpoždění brždění dolů
− zvětšit korekci stupně
− u regulátoru Dynatron: začátek brždění nastavit výše, posunout výše magnety

KBRU, nebo u digitálního kopírování šachty a signalizace pomocí relé KBR
zmenšit dráhu zpomalování nahoru 

− upravit polohu praporku

q Zutief:
význam: Kabina při jízdě nahoru zastavila příliš brzy, tzn. že kabina řádně zastavila v cílové

zastávce, ale dolní snímač ještě není v zóně. Porucha se vyskytuje jen při impulsní
metodě nebo zařízení s regulátorem Dynatron (přímý dojezd bez dráhy pro
dorovnání) 

reakce: Řízení dorovná polohu, pokud je aktivováno dorovnání. 
příčiny: − parametr pro zpoždění brždění nahoru má příliš malou hodnotu.

− korekce stupně při jízdě nahoru je příliš malá
− Dynatron –S nebo –F: signál KBRD přišel příliš brzy, protože:

⇒ při pevně instalovaných magnetech pro začátek brždění je magnet příliš vysoko,
nebo

⇒ výtah zastavil přesně, ale praporek je příliš vysoko, nebo 
⇒ parametr dráhy zpomalení nahoru má příliš vysokou hodnotu. 

odstranění: − zvětšit hodnotu parametru pro zpoždění brždění nahoru
− zvětšit korekci stupně
− u regulátoru Dynatron: začátek brždění nastavit výše, magnety KBRU posunout

dolů, nebo u digitálního kopírování šachty a signalizace pomocí relé KBR zmenšit
dráhu zpomalování nahoru 

− upravit polohu praporku

q SoZReg:
význam: Kabina přejela zónu při dorovnání při jízdě nahoru (dojíždění), tzn. že horní snímač

při dorovnání opustil zónu a kabina se zastavila nad úrovní přesného zastavení a
vytvořil se stupeň. 

reakce: Řízení spustí nouzové zastavení (Notstop) (= okamžité zastavení).
příčiny: − příliš velká hodnota parametru pro zpoždění brždění při dorovnání

− na regulátoru / měniči frekvence chybí signál pro volbu rychlosti pro dorovnání
− rychlost při dorovnání je příliš velká

odstranění: − zmenšit hodnotu parametru zpoždění brždění při dorovnání
− zkontrolovat, zda je naprogramováno relé pro Vn a je v pořádku propojení
− zmenšit rychlost při dorovnání

q SuZReg:
význam: Kabina přejela zónu při dorovnání při jízdě dolů (jemné spouštění), tzn. že dolní

snímač při dorovnání opustil zónu a kabina se zastavila pod úrovní přesného
zastavení a vytvořil se stupeň. 

reakce: viz SoZReg
příčiny: viz SoZReg
odstranění: viz SoZReg

Poznámky k následujícím záznamům poruch Smfehlt a SmZuoft:
Při počítání impulsů (inkrementálního snímače) je možné provádět kontrolu hodnověrnosti vzhledem
k správné funkci středního snímače (SGM).
Příklad:
Po opuštění zóny v patře X směrem nahoru vychází řízení LiSA z toho, že nejpozději po projetí dráhy,
která odpovídá vzdálenosti mezi patrem X a patrem X+1 (vzdálenost pater byla určena při seřizovací
jízdě) se musí poloha kabiny zvýšit o jednu. Když tomu tak není, může být příčina v tom, že vůbec
nedošlo k přičtení jedničky, potom se do paměti poruch uloží „Smfehlt“, nebo se poloha kabiny zvýšila
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více než o jednu, tzn. přičítání bylo příliš časté („SmZuoft“). V obou případech se poloha kabiny
patřičně koriguje a chybná funkce není při normálním provozu zřejmá. 

q Smfehlt:
význam: viz předchozí poznámku
reakce: viz předchozí poznámku
příčiny: − chybná funkce středního snímače

− porucha hardware LiSA, obecně nejde o závadu na desce APO
− vadný kontakt konektoru na signálové cestě: kopírblok – APO – závěsný kabel –

centrální elektronika.
− indukované poruchové signály

odstranění: viz příčiny

q SmZuoft:
význam: viz předchozí poznámku
reakce: viz předchozí poznámku
příčiny: − chybná funkce středního snímače

− porucha hardware LiSA, obecně nejde o závadu na desce APO
− vadný kontakt konektoru na signálové cestě: kopírblok – APO – závěsný kabel –

centrální elektronika.
− indukované poruchové signály

odstranění: viz příčiny. Kromě toho zkontrolujte, zda je stínění závěsného kabelu v rozvaděči
připojeno na vodič PE. U nestíněného závěsného kabelu je někdy potřebné nahradit
ho kabelem stíněným.

q Zfehler:
význam: Při dosažení horního korekčního magnetu při jízdě nahoru má řízení aktuální polohu

kabiny, která se liší od parametru „korekční poloha horní“.
Totéž platí pro jízdu dolů a dosažení dolního korekčního magnetu. 

reakce: Řízení opraví polohu kabiny na hodnotu, danou parametrem „korekční poloha horní“
nebo .“ – dolní“

příčiny: − střední snímač sporadicky nepracuje správně nebo je vadný
− v parametru „korekční poloha“ je nesprávná hodnota
− střední snímač v průběhu jízdy následkem přerušení bezpečnostního okruhu

(přerušil kontakt dveří /kontakt zajištění / konec jízdy při inspekci nebo vyproštění /
reset) najel do zóny nebo ji opustil

odstranění: − když je zjištěno, že nedošlo k přerušení bezpečnostního okruhu, nahradit střední
snímač novým – pokud není právě po ruce, zaměnit se snímačem vnějším. To
platí především, když se jedná o mechanický snímač (pozná se podle dvou
přívodních drátů) typu Secatec.

q FZUeb:
význam: Překročení kontrolního času jízdy

Při jízdě mezi dvěma sousedními zastávkami byl překročen čas, zadaný v parametru
„kontrolní čas jízdy“.
Pozor: Při přerušení bezpečnostního okruhu je kontrolní čas jízdy spouštěn stále
znovu a proto nevede k poruše FZUeb.

reakce: Řízení provede nouzové zastavení (Notstop) a přejde do stavu ‚mimo provoz‘. Když
je parametr „Norma (Norm)“ nastaven na TRA, provede se nový pokus jízdy. Když je
i při něm překročen kontrolní čas jízdy, přejde zařízení trvale do stavu ‚mimo provoz‘.

příčiny: − střední snímač občas nepracuje správně nebo je vadný. 
− kabina zůstala stát, protože u hydraulických výtahů nepracují ventily správně
− kabina zůstala stát, protože u regulovaných výtahů regulátor nespustil motor
− zaskočila mechanická brzda

odstranění: − při poruše středního snímače viz Zfehler
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− zkontrolovat, zda regulátor neindikuje poruchu. Kontrolovat, zda se řídicí signály
z ústřední jednotky dostávají správně na vstupy regulátoru (úrovně signálů!).

− zkontrolovat, proč se neotevře brzda

q SZUeb:
význam: Překročení kontrolního času rozjezdu.

Při rozjíždění střední snímač neopustil do 30 vteřin zónu. 
Pozor: Při přerušení bezpečnostního okruhu je kontrolní čas rozjezdu spouštěn stále
znovu a proto nevede k poruše SZUeb.

reakce: viz překročení času jízdy.
Protože kabina je v zóně, dveře se otevřou.

příčiny: viz FZUeb
odstranění: viz FZUeb

q EZUeb: (možné jen u brždění s impulsy)
význam: Překročení kontrolního času jízdy při najetí do zóny.

K poruše dojde, když při regulérní jízdě byl překročen kontrolní čas jízdy 30 vteřin,
spuštěný najetím středního snímače do zóny, aniž by čítač pro dráhu zpomalování
brzdou dopočítal do nuly.

reakce: Řízení provede nouzové zastavení (Notstop) a přejde do stavu ‚mimo provoz‘. Když
je parametr „Norma (Norm)“ nastaven na TRA, provede se nový pokus jízdy. Když je
i při něm překročen kontrolní čas jízdy, přejde zařízení trvale do stavu ‚mimo provoz‘.

příčiny: − Regulátor zastaví příliš brzy, tz. Že mechanická brzda (spínaná regulátorem) se
sevře příliš brzy. 

− kabina zůstala stát, protože u hydraulických výtahů nepracují ventily správně
− kabina zůstala stát, protože u regulovaných výtahů regulátor nespustil motor
− předčasné zabrždění mechanické brzdy

odstranění: − při poruše středního snímače viz Zfehler
− zkontrolovat, zda regulátor neindikuje poruchu. Kontrolovat, zda se řídicí signály

z ústřední jednotky dostávají správně na vstupy regulátoru (úrovně signálů!).
− zkontrolovat funkci brzdy (nedostatečný krok)

q RZUeb:
význam: Překročení kontrolního času při dorovnání.

K poruše dojde, když při dorovnání a při použití časové metody horní nebo dolní
snímač nenajede na praporek během 30 vteřin, nebo při brždění s impulsy čítač pro
zpomalování bržděním nedopočítá výše uvedený čas do nuly.

reakce: − viz EZUeb
příčiny: − viz EZUeb

− na regulátoru /měniči frekvence chybí signál pro volbu rychlosti dorovnání
odstranění: − viz EZUeb a příčiny

q Regstoe:
význam: Regulátor (regulátor napětí / měnič frekvence) signalizoval poruchu řídicí jednotce na 

vstupu Max/Reg desky centrální elektroniky.
reakce: Řízení provede nouzové zastavení (Notstop) a přejde do stavu ‚mimo provoz‘. 

Po 10 vteřinách se provede nový pokus jízdy, za předpokladu, že regulátor poruchový
signál vypnul. Když je i při této jízdě hlášena porucha, přejde zařízení trvale do stavu
‚mimo provoz‘. Při revizní nebo nouzové jízdě je možné tento 
stav zrušit vypnutím a novým zapnutím spínače revizní jízdy nebo spínače nouzové
jízdy.

příčiny: viz popis poruch výrobce regulátoru
odstranění: viz popis poruch výrobce regulátoru

q Maxdru:
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význam: Hydraulický agregát signalizoval řídicí jednotce na vstupu Max/Reg ústřední desky
překročení maximálně přípustného provozního tlaku – u systému Beringer se může
jednat také o poruchové hlášení regulační elektroniky. 

reakce: Řízení provede nouzové zastavení (Notstop) a přejde do stavu ‚mimo provoz‘. 
Po 10 vteřinách se provede nový pokus jízdy, za předpokladu, že regulátor poruchový
signál vypnul. Když je i při následující jízdě hlášena stejná porucha, přejde zařízení
trvale do stavu ‚mimo provoz‘.

příčiny: viz popis poruch výrobce hydrauliky
odstranění: viz popis poruch výrobce hydrauliky

q Mindru:
význam: Hydraulický agregát signalizoval řídicí jednotce na vstupu Min desky centrální

elektroniky nedosažení minimálního provozního tlaku nebo aktivování
bezpečnostního ventilu hydrauliky (prasknutí potrubí).

reakce: viz Maxdru, ale bez omezení pokusů o jízdu.
příčiny: viz popis poruch výrobce hydrauliky
odstranění: viz popis poruch výrobce hydrauliky

q Uetem2:
význam: Pozistor v motoru pohonu nebo v motoru čerpadla hydraulického agregátu

signalizoval řídicí jednotce na vstupu U2 ústřední desky, že byla překročena
maximální přípustná teplota (cca 140°C) tohoto provozního prostředku.

reakce: Když je kabina v jízdě, zkusí řízení zastavit v nejbližším patře, jestliže to je možné do
10 vteřin. Jinak provede nouzové zastavení (Nothalt). Po vychladnutí přejde zařízení
opět do provozu. 

příčiny: − příliš vysoký počet jízd, příliš vysoká teplota okolí, vadný motor, brzda neotevírá
nebo dře.

− nefunguje nebo není zapnut ventilátor motoru
odstranění: − viz příčiny

q Uetem1:
význam: Pozistor v motoru pohonu nebo v nádrži hydraulického oleje signalizoval řídicí

jednotce na vstupu U1 ústřední desky, že byla překročena maximální přípustná
teplota (cca 60°C) tohoto provozního prostředku.

reakce: Když je hydraulický výtah v jízdě, zkusí řízení zastavit v nejbližším patře, jestliže to je
možné do 10 vteřin. Jinak provede nouzové zastavení (Nothalt). Po vychladnutí
přejde zařízení opět do provozu.
U lanových výtahů ze zapne ventilátor motoru, jestliže byla naprogramována
příslušná funkce relé.

příčiny: − příliš vysoký počet jízd, příliš vysoká teplota okolí, vadný motor, brzda neotevírá
nebo dře.

− nefunguje nebo není zapnut ventilátor motoru
odstranění: − viz příčiny

q Sicher:
význam: Po dojetí kabiny do cílové zastávky rozezná řízení poruchu v obvodu bezpečnostního

spínání, když programem hlídané relé během jízdy nezměnilo svůj stav. 
reakce: Zařízení přejde mimo provoz. Lanové výtahy zůstanou stát v zastávce, ve které

skončila poslední jízda. Hydraulické výtahy se spustí do nejnižšího patra, ale pokud
při této jízdě byla zjištěna řádná funkce zabezpečovacího zapojení, přejde výtah opět
do provozu.

příčiny: Porucha hardware – zabezpečovací relé nepracují v předepsaném pořadí nebo jsou 
vadná.

odstranění: − vyměnit komponenty bezpečnostního spínání
− zkontrolovat snímače
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q Tstoer:   (viz také paměť pro poruchy dveří – vyvolání zadáním 011*)
význam: Po pěti marných pokusech o zavření dveří byla zjištěna porucha dveří. 
reakce: − Jsou smazány všechny vnitřní volby, u samostatných výtahů také vnější volby

− Při vnitřní nebo vnější volbě přejde zařízení opět do provozu, ale při trvání poruchy
přejde do stavu poruchy dveří už po dvou marných pokusech. U skupinových
zařízeních se tento postup opakuje až pětkrát, než zařízení přejde trvale do stavu
mimo provoz, ovšem s tím, že další vnější volby pro patro, ve kterém se nachází
výtah s poruchou budou přebírány jinou kabinou.
U samostatných výtahů se provoz zastaví až po 20 poruchách dveří za sebou.
V paměti poruch se uloží jen jeden záznam, tzn. je hlášena jen jedna porucha.

příčiny: − kontakt dveřní uzávěry nebo dveřní kontakt kabinových dveří
− řízení dveří nereaguje na signál pro zavření dveří
− vypnul jistič motoru dveří
− relé zavírání dveří je vybuzeno, ale nepřitáhne, protože se rozpojil koncový spínač

zavření dveří. 
odstranění: − zkontrolovat správnou funkci odkláněcí křivky,seřídit mechanismus dveří

− zkontrolovat řízení dveří – po případě provést seřizovací jízdu řídící jednotky dveří
− vypnul jistič motoru dveří – byl nastaven na nízkou hodnotu, byla zvolena

nesprávná velikost, při řízení bez stykačů dveří mohou být opálené kontakty
(zkrat, protože nebyly instalovány RC členy).

− RC členy nejsou zapojeny proti střednímu bodu hvězdy u motoru dveří, ale proti
nulovému nebo ochrannému vodiči.

q Trennt:   nejde o poruchu – záznam pouze pro informaci !
význam: Hlášení, že se rozpojil kontakt oddělovacích dveří

Záznam se provádí jen v klidovém stavu zařízení, tzn. že při výskytu za jízdy se
zapisuje až po skončení jízdy.

reakce: Smazání všech voleb.
příčiny: − záměrné otevření oddělovacích dveří

− kontakt oddělovacích dveří je špatný, nebo má tak velký přechodový odpor, že
řízení nezjistí platný signál

odstranění: − vyměnit nebo seřídit kontakt
− případně spínat kontaktem oddělovacích dveří další relé a přes jeho kontakt

přivést signál na řídicí vstup.

q SK3Auf   nejde o poruchu, jen hlášení 
(viz také paměť pro poruchy dveří – vyvolání pomocí 011*)

význam: Přerušení bezpečnostního okruhu při rychlé jízdě, přičemž byl bezpečnostní okruh
uzavřen až na dveřní doteky šachetních dveří (svorka 95). 
Přerušení je také způsobeno kontaktem dveří kabiny.

reakce: Všechny stykače jízdy odpadnou. U regulovaných zařízení odpojí řízení také všechny
signály jízdy – jinak by regulace přešla do stavu poruchy.

příčiny: − špatně spínající dveřní kontakty
− u pohonů dveří s elektronickým řízením (AT20, Sematic, Fermator atd.) poruchy

na vedení signálu pro zavírání dveří
odstranění: viz příčiny

q SK4Auf:   nejde o poruchu, jen hlášení
(viz také paměť pro poruchy dveří – vyvolání pomocí 011*)

význam: Přerušení bezpečnostního okruhu při jízdě, přičemž byl bezpečnostní okruh uzavřen
až za kontakt dveří kabiny (svorka 11). 
Přerušení je také způsobeno kontaktem dveřní uzávěry.

reakce: Všechny stykače jízdy odpadnou. U regulovaných zařízení odpojí řízení také všechny
signály jízdy – jinak by regulace přešla do stavu poruchy.

příčiny: − špatně spínající kontakt dveřní uzávěry
− meč kabinových dveří se při jízdě zónou dotýká kladek otvíracího mechanizmu
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šachetních dveří 
odstranění: viz příčiny

q LS1/SB1:
význam: Hlášení, že přerušení světelné závory nebo omezovače zavírací síly při zavírání bylo

delší než 10 minut.
reakce: Dveře se nezavírají – výtah nejezdí.
příčiny: − vadná světelná závora, špatně seřízená nebo nesprávně nastavený parametr

„Signál světelné závory aktivní – rozpojený“
− vadný kontakt omezovače síly při zavírání, špatně seřízený nebo nesprávně

nastavený parametr „Signál omezovače síly aktivní – rozpojený“
odstranění: − viz příčiny

− pomocí parametrů pro signál světelné závory nebo omezovače zavírací síly je
možné nastavit aktivní stav příslušného kontaktu – 0 znamená, že signál je aktivní
při rozpojeném kontaktu.

q LS2/SB2:  jako LS1/SB1, ale pro stranu dveří 2
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4.3 Popis desky řízení LiSA

- 104 -

EP
RO

M
H 

EP
RO

M
L 



Manuál řídicího systému LiSA, verze 4/2002                                                                                 APO - 5  

4.4 APO – 5   Propojovací deska na kabině.
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4.5 APE-1   Deska přídavných vstupů-výstupů na kabině.

Deska slouží k přidání dalších 16 vstupů-výstupů na kabině. Při jejím použití se musí přendat jumper
na desce APO-5 z pozice S na druhou stranu (doprava).
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4.6 Popis rozmístění clonek a magnetů v šachtě.

Rozmístění platí pro časovou a mpulzní metodu.

- 107 -



Manuál řídicího systému LiSA, verze 4/2002                                                     stručný přehled parametrů  

4.7 Provozní stavy a příkazy
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4.8 Zobrazování na displeji
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4.9 Stručný přehled parametrů

4.9.0Sada parametrů 000*: 
Allgemeine Anlageparameter Všeobecné parametry zařízení Pův. Nové
Aufzugstyp(Seil/Hydro/Gereg.)(0.2)= Typ výtahu (lanový / hydraulický / regulovaný)
Direktenfahrt (0/1) = Přímá jízda 0
Nachlauf(keiner/Ventil/Motor/ALGI-AZRV/
Ber.+VVVF)=

Doběh (žádný/Ventil/Motor/pro ALGI-AZRV/
Ber.+VVVF)

Beringer-Liftregelventil  (0/1)= Výtahový regulační ventil Beringer (ne/ano) 0
Regelung(Alle/Dyn/Si/LoFU/LM/Die/Yask)= Typ regulátoru

(ostatní/Dyn/Si/LoFU/LM/Die/Yask)(0..6)
0

Anhalten mit mittl. Signalg.(0/1) = Zastavení podle středního snímače (ne/ano)
Verzoegern(Zeit/Fix/Impuls)(0..2) = Zpomalení (Časovou met./Pevné body/Poč. impulsů)
Bremsen   (Zeit/Fix/Impuls)(0..2) = Zastavení (Časovou met./Pevné body/Poč. impulsů)
Etagenzahln  = Počet podlaží
Fahrkorbzahl= Počet kabin ve skupině
Fahrkorb in Gruppe = Číslo kabiny ve skupině
Unterste Etage = Nejnižší zastávka
Oberste Etage = Nejvyšší zastávka
Tueroeffnung nicht gleichzeitige bei Gruppe
(0/1)=

Otevírání dveří není součástí skupiny

Zugangszahl 1/2 = Počet vstupů do kabiny (1/2) (počet dveří)
Druckerzahl in Etage 1/2 = Počet tlačítek v zastávce (1/2)
Haupthalt  = Hlavní zastávka
Zwangshalt = Nucená zastávka 0
Parkmod. (Nein/FixEt./Zone/VarEt./HHalt)= Způsob parkování (Bez/Pevné p./Zóna/Hlavní z.)
Parkhalt bei Normalfahrt = Parkovací podlaží při normální jízdě
1. Parkzone bis Etage = 1. parkovací zóna do zastávky
2. Parkzone bis Etage = 2. parkovací zóna do zastávky
3. Parkzone bis Etage = 3. parkovací zóna do zastávky
4. Parkzone bis Etage = 4. parkovací zóna do zastávky
5. Parkzone bis Etage = 5. parkovací zóna do zastávky
6. Parkzone bis Etage = 6. parkovací zóna do zastávky
1. Parketage = 1. Parkovací podlaží
2. Parketage = 2. Parkovací podlaží
3. Parketage = 3. Parkovací podlaží
4. Parketage = 4. Parkovací podlaží
5. Parketage = 5. Parkovací podlaží
6. Parketage = 6. Parkovací podlaží
Parkhalt bei Uhrenfahrt = Parkovací podlaží při časové jízdě
Korrekturposition-Unten= Korekční poloha dolní
Korrekturposition-Oben = Korekční poloha horní
Drehtueren (0/1) = Otočné dveře (ne/ano)
Richtungsabh. Rufloe.(0/1)= Směrově závislé mazání voleb (ne/ano)
Gegenrufloeschung bei Innenruf (0/1) = K rušení vnitřních voleb
Druckknopfsteuerung (0/1)= Tlačítkové řízení (ne/ano) 0
Regulieren (0/1) = Dorovnávání polohy (ne/ano)
Regulieren v. Fahrt verhind.(0/1)= Zamezit dorovnávání polohy před jízdou (ne/ano)
Korrektur naechs. Halt (0/Auf/Ab)= Korekce v následující zastávce (0/nahoru/dolů)
Einf. m. off. Tuere (Nein/Ja/jaMitVTest) = Dojíždění s otevřenými dveřmi (ne/ano/ano s testem)
Max. Geschwind. Bei Tueroeffnung (mm/Sek)
=

Maximální rychlost při otevírání dveří

Selekt. Tuersteuerung–Aussen(0/1) = Selektivní řízení dveří – vnější (ne/ano)
Selektive Tuersteuerung – Innen (0/1) = Selektivní řízení dveří – vnitřní (ne/ano)
Speziallift(norm./Aut/US/Schraeg)= Speciální výtah (normální/pro auta/US-Bahn/šikmý) 0
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Automatischer Innenruf bei Autoaufzug (0/1) = Automatická vnitřní volba při autovýtahu
Schutzraum zu klein
(nein/Oben/Unten/Oben+Unten) =

Ochranný prostor příliš malý
(není/nahoře/dole/nahoře i dole)

Sicherheits-Lichtvorhang (0/1) = Bezpečnostní světelná závora (ne/ano)
Tuerparkstellung(Offen/Geschl./Offen+Verr/
Geschl.+Verr) (0..3 =

Poloha dveří při parkování (otevřené/zavřené/?/?)

Tuermotor-Aus(Nein/Zu/Auf/ZU+Auf)= Vypnutí motoru dveří (nevypínat/po zavření/po
otevření/v obouch polohách)

Inspektionsgeschwind. (V0/Vi/V2) = Rychlost revizní jízdy (0..2)
Fahnenlaenge = Délka clonky v mm
Etagenfahrten mit VE/V1 = Jízda mezi zastávkami rychlostí VE/V1

Max. Anzahl Innenrufe = Maximální počet vnitřních voleb
Aussenrufe ignorieren bei X Innenrufen: X = Vnější volby ignorovat při X vnitřních volbách
Einseitige Zugangsberecht. (0/1) = Jednostranné oprávnění k vstupu (ne/ano)
Lichtschranken-Ausgang aktiv-
(geschl./offen)(0/1)=

Výstup světelné závory aktivní (sepnutý /rozepnutý)  
(ne/ano)

Schliesskraftbegr.-Kontakt aktiv-
(geschl./offen)(0/1) =

Kontakt omezovače zavírací síly aktivní (sepnutý
/rozpojený)

Norm (EN81/TRA/AndereEN81/China)   (0..3)
=

Norma (EN81/TRA/jiné než EN81/Čína) 1

Tueroeffnung durch Aussenruf auch bei
Innenruf (0/1) =

Dveře otevři s vnější též i s vnitřní volbou

Aussenrufe nicht an Gruppe (0/1) Vnější volby nepředávat do skup.
(předávat/nepředávat.)

Tueren gegensei. Verriegeln(0/1) Dveře navzájem blokovány (ne/ano)
Riegel zwischen den Etagen ausschalten (0/1)
=

Závoru mezi poschodími vypínat (ne/ano)

Fahrten bis naechste Wartung / 100= Počet jízd do následující údržby /100
Umrichter ueber DCP (No/DCP1/DCP3) Měnič přes DCP

4.9.1Sada parametrů 001*: 
Allgemeine Anlagezeiten Všeobecné časy zařízení Pův. Nové
Standzeit(bei Innenruf)  Sek = Čas zastavení při vnitřní volbě
Standzeitbei Aussenruf  Sek = Čas zastavení při vnější volbě
Tueroeffnugs-Kontrollz. Sek = Kontrolní čas otevírání dveří
Tuerschliess-Kontrollz.  Sek = Kontrolní čas zavírání dveří
Fahr-Kontrollzeit  Sek = Kontrolní čas jízdy
Tuerstopzeit       Sek = Čas zastavení dveří
Ventilatornachlauf Sek = Čas doběhu ventilátoru
Parkzeit           Sek = Čas parkování
Lichtabschaltzeit  Sek = Čas pro vypnutí světla
Abschltverzoegerung ms= Zpoždění vypnutí měniče
Hydro-Absenkzeit   Sek = Čas pro sjezd hydraulických výtahů
Nachlauf-Ventil/Pumpe ms= Doběh s ventilem nebo čerpadlem
Stern-Dreieck-Zeit  ms = Čas přepnutí hvězda-trojúhelník
Nachlauf-Motorluefter Sek= Doběh ventilátoru motoru
Anfahrverzoegerung/Multifunktionsparam.2  ms
=

Zpoždění rozjezdu a multifunkční parametr 2 200

Warnsig. vor Tuer-Zu-KomSek = Výstražný signál před příkazem pro zavření dveří
Fk. aus Gruppe, wenn in Etage festgehalten
nach Sek. =

Kabinu (výtah) vyjmout ze skupiny, když je
zablokována ve stanici

Tuer-Umschaltpause/ Multifunktionsparam.1
ms/Sek. =

Prodleva mezi přepnutím dveří / multifunkční
parametr 1 (ms / s)

100

vorzeitige Oeffn. Tuerverriegelung ms = Předčasné odjištění dveří
Riegelschaltverzoegerung = Zpoždění odpadání odkláněcí křivky
Max. Wartezeit fuer Aussenruf Sek = Maximální čas čekání na vnější volbu 0
Einschaltverz. f. Direktionsf.Sek = Zpoždění zapnutí „řiditelské jízdy“.
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Reservier.nach Vorzugsf.-Aussen Sek = Rezervace pro přednostní jízdu vnější

4.9.2Sada parametrů 002*: 
Fahrzeiten / Impulse Časy jízdy / impulsy Pův. Nové
Bremsverz.- Auf mm/ms = Zpoždění brždění – nahoru
Bremsverz.- Ab  mm/ms = Zpoždění brždění – dolů
Bremsverzoegerung beim Regulieren mm/ms = Zpoždění brždění při dorovnání
Verz.weg-Auf bei Vnenn mm = Dráha zpomalení nahoru při Vnenn
Verz.weg-Ab  bei Vnenn mm = Dráha zpomalení dolů při Vnenn
Zielabstandsgrenze bei Vz2 mm = Hranice vzdálenosti cílové zastávky pro Vz2
Zielabstandsgrenze bei Vz1 mm = Hranice vzdálenosti cílové zastávky pro Vz1
Verzoegerunsweg-Auf bei Vz2 mm = Dráha zpomalování nahoru při Vz2
Verzoegerunsweg-Ab  bei Vz2 mm = Dráha zpomalování dolů při Vz2
Verzoegerunsweg-Auf bei Vz1 mm = Dráha zpomalování nahoru při Vz1
Verzoegerunsweg-Ab  bei Vz1 mm = Dráha zpomalování dolů při Vz1
Schaltschwelle f. Rel.-Grenzgeschwind.
mm/Sek =

Maximální rychlost pro nouzové zastavení

Korrektur bei Etagenfahrt     % / mm = Korekce při jízdě mezi zastávkami
Korrektur kurze Fernfahrt-Auf % / mm = Korekce krátké dálkové jízdy nahoru
Korrektur kurze Fernfahrt-Ab  % / mm = Korekce krátké dálkové jízdy dolů
Korrektur bei vermind. Ueberf.-Auf mm= Korekce při snížené časové jízdě nahoru
Korrektur bei vermind. Ueberf.-Ab mm= Korekce při snížené časové jízdě dolů
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 1  <−>   2 = Rychlá jízda mezi zastávkami 1<−> 2
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 2  <−>   3 = Rychlá jízda mezi zastávkami 2<−> 3
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 3  <−>   4 = Rychlá jízda mezi zastávkami 3<−> 4
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 4  <−>   5 = Rychlá jízda mezi zastávkami 4<−> 5
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 5  <−>   6 = Rychlá jízda mezi zastávkami 5<−> 6
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 6  <−>   7 = Rychlá jízda mezi zastávkami 6<−> 7
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 7  <−>   8 = Rychlá jízda mezi zastávkami 7<−> 8
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 8  <−>   9 = Rychlá jízda mezi zastávkami 8<−> 9
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 9  <−>   10 = Rychlá jízda mezi zastávkami 9<−> 10
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 10  <−>   11 = Rychlá jízda mezi zastávkami 10<−> 11
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 11  <−>   12 = Rychlá jízda mezi zastávkami 11<−> 12
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 12  <−>   13 = Rychlá jízda mezi zastávkami 12<−> 13
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 13  <−>   14 = Rychlá jízda mezi zastávkami 13<−> 14
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 14  <−>   15 = Rychlá jízda mezi zastávkami 14<−> 15
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 15  <−>   16 = Rychlá jízda mezi zastávkami 15<−> 16
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 16  <−>   17 = Rychlá jízda mezi zastávkami 16<−> 17
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 17  <−>   18 = Rychlá jízda mezi zastávkami 17<−> 18
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 18  <−>   19 = Rychlá jízda mezi zastávkami 18<−> 19
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 19  <−>   20 = Rychlá jízda mezi zastávkami 19<−> 20
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 20  <−>   21 = Rychlá jízda mezi zastávkami 20<−> 21
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 21  <−>   22 = Rychlá jízda mezi zastávkami 21<−> 22
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 22  <−>   23 = Rychlá jízda mezi zastávkami 22<−> 23
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 23  <−>   24 = Rychlá jízda mezi zastávkami 23<−> 24
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 24  <−>   25 = Rychlá jízda mezi zastávkami 24<−> 25
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 25  <−>   26 = Rychlá jízda mezi zastávkami 25<−> 26
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 26  <−>   27 = Rychlá jízda mezi zastávkami 26<−> 27
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 27  <−>   28 = Rychlá jízda mezi zastávkami 27<−> 28
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 28  <−>   29 = Rychlá jízda mezi zastávkami 28<−> 29
Schnelle Etagenfahrt ms / mm 29  <−>   30 = Rychlá jízda mezi zastávkami 29<−> 30
Stufenkorrektur-Auf in Etage  2  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 2
Stufenkorrektur-Auf in Etage  3  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 3
Stufenkorrektur-Auf in Etage  4  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 4
Stufenkorrektur-Auf in Etage  5  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 5
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Stufenkorrektur-Auf in Etage  6  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 6
Stufenkorrektur-Auf in Etage  7  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 7
Stufenkorrektur-Auf in Etage  8  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 8
Stufenkorrektur-Auf in Etage  9  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 9
Stufenkorrektur-Auf in Etage  10  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 10
Stufenkorrektur-Auf in Etage  11  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 11
Stufenkorrektur-Auf in Etage  12  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 12
Stufenkorrektur-Auf in Etage  13  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 13
Stufenkorrektur-Auf in Etage  14  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 14
Stufenkorrektur-Auf in Etage  15  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 15
Stufenkorrektur-Auf in Etage  16  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 16
Stufenkorrektur-Auf in Etage  17  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 17
Stufenkorrektur-Auf in Etage  18  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 18
Stufenkorrektur-Auf in Etage  19  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 19
Stufenkorrektur-Auf in Etage  20  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 20
Stufenkorrektur-Auf in Etage  21  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 21
Stufenkorrektur-Auf in Etage  22  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 22
Stufenkorrektur-Auf in Etage  23  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 23
Stufenkorrektur-Auf in Etage  24  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 24
Stufenkorrektur-Auf in Etage  25  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 25
Stufenkorrektur-Auf in Etage  26  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 26
Stufenkorrektur-Auf in Etage  27  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 27
Stufenkorrektur-Auf in Etage  28  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 28
Stufenkorrektur-Auf in Etage  29  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 29
Stufenkorrektur-Auf in Etage  30  = Korekce nepřesného zastavení – nahoru v zast. 30
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 1  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 1
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 2  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 2
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 3  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 3
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 4  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 4
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 5  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 5
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 6  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 6
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 7  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 7
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 8  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 8
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 9  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 9
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 10  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 10
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 11  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 11
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 12  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 12
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 13  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 13
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 14  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 14
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 15  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 15
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 16  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 16
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 17  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 17
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 18  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 18
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 19  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 19
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 20  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 20
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 21  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 21
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 22  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 22
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 23  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 23
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 24  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 24
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 25  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 25
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 26  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 26
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 27  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 27
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 28  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 28
Stufenkorrektur-Ab  in Etage 29  = Korekce nepřesného zastavení - dolů v zastávce 29
Verzoegerungs- /Einfahrkontrolle Kontrola zpoždění / dojíždění

4.9.3Sada parametrů 003*: 
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Eingangsadressen Vstupní adresy Pův. Nové
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1. Innenruf-Druecker Tuerseite-1= 1. tlačítko vnitřní volby na straně dveří 1
2. Innenruf-druecker  = 2. tlačítko vnitřní volby
1. Innenruf-druecker Tuerseite-2= 1. tlačítko vnitřní volby na straně dveří 2
1. Aussenruf-druecker Tuerseite-1= 1. tlačítko vnější volby na straně dveří 1
1. Aussenruf-druecker Tuerseite-2= 1. tlačítko vnější volby na straně dveří 2
Tuerseite-1-Lichtschranke = Vstup - světelná závora na straně dveří 1
Tuerseite-1-Schlisskraft-Begrenz.= Vstup - omezovač zavírací síly na straně dveří 1
Tuerseite-2-Lichtschranke = Vstup - světelná závora na straně dveří 2
Tuerseite-2-Schlisskraft-Begrenz.= Vstup - omezovač zavírací síly na straně dveří 2
Eing.Tuerstop-Druecker = Vstup - tlačítko zastavení dveří
Tuerseite-1-Auf-Druecker= Strana dveří 1 - tlačítko otevření
Tuerseite-1-Zu-Druecker = Strana dveří 1 - tlačítko zavření
Tuerseite-2-Auf-Druecker= Strana dveří 2 - tlačítko otevření
Tuerseite-2-Zu-Druecker = Strana dveří 2 - tlačítko zavření
Eing.Trenntuere = Vstup - oddělovací dveře
Eing.Fahrkorb-Reservierung = Vstup - rezervování kabiny
Eing.Anwesenh.Sensor im Fk.= Vstup čidla přítomnosti v kabině
Eing.Ventilator-Druecker.= Tlačítko ventilátoru
Eing.Uhrenfahrt = Vstup - časová jízda
Eing.Evakuieren/Notstrom = Vstup - evakuace / nouzové napájení
Eing.Evakuieren-Freigabe = Vstup - povolení evakuace
Evakuierungsverzoegerung Sek = Čas zpoždění evakuace
Frei nach Notstrom-Evakuier.(0/1)= Povolení po evakuaci s nouzovým napájením
Etage-Evakuierung/Notstrom = Zastávka pro evakuaci s nouzovým napájením
Rel.-Evakuieren-Ende (Meld.) = Relé – konec evakuace
Ausg.-Evakuieren-Ende (Meld.) = Výstup - konec evakuace
Ausg.Evakuierungs/Notsromf.(Meld.)= Výstup - evakuační jízda s nouzovým napájením
Eing. Freigabe nach Evakuierungsfahrt = Vstup - uvolnění po evakuaci
Eing.Vollast   = Vstup - plné zatížení
Eing.Ueberlast = Vstup - přetížení
Eing.Nullast   = Vstup - nulové zatížení
Eing. Halblast = Vstup -  poloviční zatížení
Eing.Tueren bleiben zu = Vstup - dveře zůstávají zavřené
Eing.Aussensteuerung-Aus = Vstup - vypnutí vnějšího ovládání
Eing.Bremse  = Vstup - brzda
Eing.Nothalt = Vstup - nouzové zastavení
Eing.Softhalt= Vstup - jemné zastavení
Eing.Verriegeln = Vstup - zajištění (zamknutí)
Eing.Starten   = Vstup - spuštění (startování)
1. Eing.Fahrkorb-Auswahl = 1. vstup - volba kabiny
1. Eing. Vorfeldkontrolle = 1. vstup - kontrola prostoru přede dveřmi na

zastávce
1. Eing. Innenruf abschalten= 1. vstup - vypnutí vnitřní volby
1. Eing.Etage abschalten = 1. vstup - vypnutí zastávky
1. Eing. Brandmelder = 1. vstup – požární hlásič
1. Eing. Innenruf freigeben = 1. vstup - povolení vnitřní volby
1. Eing.Etage freigeben = 1. vstup - povolení zastávky
Zusaetzl.-Abruf im Haupthalt = Vstup - dodatečná volba dolů v hlavní zastávce
Eing.Bremsbacken = Vstup - brzdové čelisti
Eing.Kontrolle-Schuetze  = Vstup - kontrola stykačů
Eing.OP-Druecker = Vstup - tlačítko OP
Eing.gegens. Anlaufblock.= Vstup - vzájemné blokování rozjezdu
Eing.Inspektion-Schnell  = Vstup - revizní jízda -  rychle
Eing.Tuerparkst. invert. = Vstup - invertování parkovací polohy dveří
Eing. v < 0,3 m/sec      = Vstup - rychlost menší než 0,3 m/s
Eing. Tuerauf-Endsch. 1  = Vstup - koncový spínač otevření dveří 1
Eing. Tuerauf-Endsch. 2  = Vstup - koncový spínač otevření dveří 2
Eing. Evak.-Brandfallet.verraucht = Vstup - evakuační zastávka / podlaží s požárem
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Eing. Absenken bei Spannungsausfall= Vstup - sjetí výtahu při výpadku napětí
Eing. Loeschen-Doppeldruecker = Vstup mazání dvojitého tlačítka
Eing. Rettungsfahrt = Vstup vyprošťovací jízdy
Eing. Absenken(Dynahyd) = Vstup zpomaleni od regulátoru Dynahyd
Eing. Nachregulieren(Dynahyd) = Vstup dodatečné regulace od reg. Dynahyd
Eing. Sonderdruecker-Innen    = Vstup zvláštního vnitřního tlačítka
Eing. Sonderdruecker-Aussen   = Vstup zvláštního vnějšího tlačítka
Eing. Sonderdruecker1 = Vstup 1 zvláštního tlačítka
Eing. Sonderdruecker2 = Vstup 2 zvláštního tlačítka
Eing. Sonderdruecker3 = Vstup 3 zvláštního tlačítka
Eing. Ueberw.-Sicherheitsschalt.= Vstup kontroly bezpečnostních spínačů
Eing. Zwangshalt = Vstup nuceného zastavení
Eing. Ueberw.-max. Maschinenraumtemp.= Vstup kontroly maximální teploty ve strojovně
Eing. Uhrenfahrt 2 = Vstup časová jízda 2
Eing. Gefahrengut-Transport = Vstup transport bez nebezpečí
Eing. Test Schachttuer-Verriegelung = Vstup testu zajištění šachetních dveří 
Eing. Ueberw.-min. Maschinenraumtemp.= Vstup minimální teploty strojovny
Eing. Fahrkorblicht-Sensor = Vstup senzoru světla v kabině
Eing. V3-Zone = Vstup V3 - zóna
Eing. Wechsel Evakuierungsrichtung = Vstup změny evakuačního směru
Eing. Schalten auf einseitige Zugangsberech. = Vstup spínání jednostranného omezení přístupu
Eing. Brandmelder = Vstup hlásiče požáru
Eing. Aufsetzvorr. eingefahren = Vstup stavítka zasunuty
Eing. Aufsetzvorr. ausgefahren = Vstup stavítka vysunuty
Eing. Tuer-Zu-Endschalter Ture1 = Vstup koncového vypínače dveře 1 zavřít
Eing. Tuer-Zu-Endschalter Ture2 = Vstup koncového vypínače dveře 2 zavřít

4.9.4Sada parametrů 004*: 
Ausgangadressen Výstupní adresy Pův. Nové
Ausg.Sonderfahrt(Meld.)= Výstup - zvláštní jízda (hlášení)
Ausg.Vorzugsfahrt(Meld.)= Výstup - přednostní jízda (hlášení)
Ausg.Feuerwehrfahrt/Brandf. (Meld.)= Výstup - požární jízda / požár (hlášení)
Ausg.Ausser-Betrieb (Meld.)= Výstup - mimo provoz (hlášení)
Ausg.Ueberlast = Výstup – přetížení
Ausg.Vollast = Výstup - plné zatížení
Ausg.Fahrtrichtung-Auf i.Fk.= Výstup - směr jízdy nahoru v kabině
Ausg.Ankuftsgong im Fahrk. = Výstup - gong v kabině při příjezdu do zastávky
Ausg.Akustisches signal     = Výstup - akustický signál
Ausg.Text: 1.Fahrkorb-Posit.= Výstup - text: 1. poloha kabiny
Ausg.Text: Tueren-Schliessen= Výstup - text: Dveře se zavírají
Ausg.Text: Tueren-Oeffnen   = Výstup - text: Dveře se otvírají
Ausg.Text: Ueberlast = Výstup - text: Přetíženo
Ausg.Text: Brandfall – 1   = Výstup - text: Požár – 1
Ausg.Text: Brandfall – 2   = Výstup - text: Požár – 2
Ausg.Text: Brandfall – 3   = Výstup - text: Požár – 3
Ausg.Aufzug angefordert = Výstup – výtah je vyžádán
Ausg.Aufzug Verriegelt = Výstup – výtah je zajištěn (zamknut)

Ausg.Tuere(n)-Oeffen  (Meld.)= Výstup – dveře otevřeny (hlášení)
Ausg.zusaetz. Verrieg.Tuere1= Výstup – dodatečné zajištění dveří 1
Ausg.Tuere1-Oeffen (Meld.)   = Výstup – dveře 1 otevřeny (hlášení)
Ausg.zusaetz. Verrieg.Tuere2= Výstup – dodatečné zajištění dveří 2
Ausg.Tuere2-Oeffen (Meld.)   = Výstup – dveře 2 otevřeny (hlášení):
Ausg. Draengeln = Výstup -  pomalé zavírání dveří (vytlačování)
Ausg.Schluesselfahrt-Aussen = Výstup - indikace zvláštní jízdy vnější
Ausg.Schalten-Fahrkorbl.= Výstup -  spínání světla v kabině
Ausg.Ankunft-Tuerseite1 = Výstup - příjezd - strana dveří 1
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Ausg.Ankunft-Tuerseite2 = Výstup - příjezd - strana dveří 2
1. Ausg.Weiterfahrts-Richt. = 1. výstup - výstup dalšího směru jízdy
1. Ausg.Ankunftsgong in Eta.= 1. výstup - gong při příjezdu do zastávky
1. Ausg.Richtungsabh.-Ankunftgong in Eta.= 1. výstup - poloha kabiny v zastávce
1. Ausg. Fahrkorbposit in in E.= 1. výstup - poloha kabiny (výstupy do pater)
1. Ausg. Fahrkorbposit in in F.= 1. výstup - poloha kabiny (výstupy na kabině)
1. Ausg.Graycode in Etage   = 1. výstup - Grayův kód v zastávkách
1. Ausg.Graycode im Fahrkorb= 1. výstup - Grayův kód v kabině
1. Ausg.Binaercode in Etage = 1. výstup -  binární kód v zastávkách
1. Ausg.Binnaercode im Fahrk.= 1. výstup - binární kód v kabině
1. Ausg.Fuehrerbetrieb      = 1. výstup - jízda s řidičem
Ausg.Fahrk.-Licht Ueberbru.= Výstup - překlenutí vypínače světla v kabině
Ausg.Stoer.Lichtschr.(Meld)= Výstup - porucha světelné závory (hlášení)
Ausg.Stoer.Fahrzeit(Meld.) = Výstup - porucha kontrolního času jízdy
Ausg.Stoer.Mindruck (Meld) = Výstup - porucha - minimální tlak (hlášení)
Ausg.Stoer.Sicherheitskr.(Meld)= Výstup - porucha v bezpečnostním okruhu (hlášení)
1.Ausg.Regler/Umricht.-Sig.= 1. výstup - signály pro regulátor / měnič frekvence
Ausg. Schnell-Signal (bei Dietz) = Výstup signál rychle (při Dietz)
Ausg.Wartung/Inspektion    = Výstup - údržba / revize
1.Ausg.Siebensegment-Anzeige auf ZE= 1. výstup sedmi segmentový displej ve stanicích
1.Ausg. 1.Stelle Siebenseg.-Anz. im FK= 1. výstup 1.místo v sedmisegmentovém displeji

v kabině
1.Ausg. 2.Stelle Siebenseg.-Anz. im FK= 1. výstup 2.místo v sedmisegmentovém displeji

v kabině
Ausg.Fahrtrichtung-Auf i.Et.= Výstup směr jízdy nahoru ve stanicích
Ausg.QKS9-Bremse-Tuerseite 1= Výstup pro brzdu QKS9 na straně dveří 1
Ausg.QKS9-Bremse-Tuerseite 2= Výstup pro brzdu QKS9 na straně dveří 2
Gong bei Tueroeffnung(0/1) Gong při otevření dveří (ne/ano)
Ausg.Sammelstoer.(Meld)= Výstup – souhrnné poruchové hlášení
Ausg.Besetzt = Výstup – obsazeno
Ausg.Anlage in Betrieb (Meld)= Výstup – zařízení v provozu (hlášení)
Ausg.Aufzug in Zone  = Výstup – výtah v zóně
Ausg.Aufzug in Fahrt = Výstup – výtah v jízdě
Ausg.Uebertemp. (Meld.) = Výstup – přehřátí (hlášení)
Ausg.Tuerstoer. (Meld.) = Výstup – porucha dveří (hlášení)
Ausg.Umschalten auf 2. Kopierblock = Výstup přepnutí na druhý kopírblok
Ausg.Brandfall/Evakuierungs-Etage erreicht = Výstup pří požáru nebo evakuaci dosaženo zastávky
1.Ausg.Teleservice = 1. výstup „servisní telefon“
Ausg.Verzoegern auf V1 = Výstup zpomalení nahoru z V1
Ausg.Notrufunterdrueckung = Výstup nouzové volání při stisku tlačítka zvonku
Ausg.Nothalt aktiviert = Výstup nouzové zastavení aktivováno
1.Ausg. Anzeige Fahrkorb-IOs = 1. výstup displej kabina Ios
Ausg.Bremsbacken-Ueberwachung
angesprochen =

Výstup pro hlasovou kontrolu brzdových čelistí

Ausg.Feuerwehrhupe  = Výstup požární houkačka
Ausg. Parketage erreicht = Výstup parkovacího podlaží dosaženo
1.Ausg.OTIS-REM 1. výstup pro zařízení OTIS-REM
Ausg. V3Zone = Výstup V3 zóna
Ausg. WatchDog = Výstup hlídač (procesoru)
Ausg. Klappstuetze = Výstup sklopná podpěra

4.9.5Sada parametrů 005*: 
Schluesseladressen und –Etagen Adresy klíčů a pater Pův. Nové
Innenschluessel-Vorzugsfahrt = Vnitřní klíč - přednostní jízda
Innenschluessel-Sonderfahrt  = Vnitřní klíč - zvláštní jízda
Innenschluessel-Feuerwehrfa. = Vnitřní klíč - požární jízda
Feuerwehrf.-Innen moegl. ohne Feuerwehrf.- Vnitřní požární jízda možná jen po vnější požární
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Aussen (0/1) = jízdě
Innenschluessel-Abschalten   = Vnitřní klíč – vypnutí
Aussenschluessel-Vorzugsfahrt= Vnější klíč - přednostní jízda
Etage-Vorzugsfahrt = Zastávka – přednostní jízdy
Aussenschluessel-Sonderfahrt = Vnější klíč - zvláštní jízda
Etage-Sonderfahrt  = Zastávka – zvláštní jízdy
Aussenschluessel-Feuerwehrfa. Vnější klíč - požární jízda
Etage-Feuerwehrfahrt = Zastávka – vnější požární jízdy
Tueroeffn. in Feuerwehr-Etage (T1/T2/beide) = Otevření dveří v zastávce požární jízdy

(dveře1/2/oboje)
Totmannsteu. f. Tueren bei Feuerwehrfahrt
(0/1) =

??? dveře při požární jízdě

Aussenschluessel-Abschalten  = Vnější klíč – vypnutí
Etage-Abschalt/Reservierung = Zastávka – vypnutí / rezervace
Eing.Brandfall/Notfall   = Vstup - požár / nouzový stav
1. Eing. Brandmelder = 1. vstupu hlásiče požáru
Etage-Brandfall = Zastávka – požár
Eing. Brandfall/Brandmelder
(Schliess/Oeff)(0/1)

Vstup požáru nebo požárního hlásiče
(uzavřít/vyřadit)

Lichtschranke beruecksichtigen bei
Brandfall/Notfall

Vyřadit světelnou závoru při požáru nebo nouzové
jízdě

Tuer-ZU in Brandfalletage nach X Sek. Dveře zavřít při požáru patra do X sekund
Rufloesch. bei Schluesself.(N/Nach/Vor)= Smazání voleb při jízdě s klíčem (ne/po/před)(0..2)
Rufloesch. bei Uhrenfahrt (N/Nach/Vor) = Smazání voleb při časové jízdě (ne/po/před)(0..2)
Aussenschl.-Sonderf.-Tuerseite2 Vnější klíč - zvláštní jízda – dveře2
Innenrufe nur bei aktiv. Funktion (0/1)= Vnitřní volba jen při aktivní této funkci (ne/ano)
Brandmelderfunktion (0..) = Funkce hlásiče požáru

4.9.6Sada parametrů 006*: 
Relaisfunktionen Funkce relé Pův. Nové
Rel.-Fahrtrichtung-Auf = Relé směru jízdy nahoru
Rel.-Fahren mit V1 (Vz1) = Relé jízdy rychlostí V1 (Vz1):
Rel.-Fahren mit Vn (Nachreg.) = Relé jízdy rychlostí Vn (dojíždění, dorovnání )
Rel.-Fahrkorb-Ventilator = Relé ventilátoru v kabině
Rel.-Fahrkorb-Fahrkorb-Licht-Aus  = Relé vypnutí světla v kabině
Rel.-Inspektion - 1(Meld)= Relé revizní jízdy - 1 (hlášení)
Rel.-Riegelmagnet-Tuere1 = Relé magnetu odkláněcí křivky dveří 1
Rel.-Riegelmagnet-Tuere2 = Relé magnetu odkláněcí křivky dveří 2
Rel.-Ampel im Fahrkorb  = Relé semaforu v kabině
Rel.-Notrufunterdrueckung= Relé potlačení (autorizace) nouzového volání
Rel.-Nachlauf-Pumpe  = Relé doběhu čerpadlem
Rel.-Nachlauf-Motorlueft.= Relé doběhu ventilátoru motoru
Rel.-KBR(Bremseinsatz Auf/Ab)= Relé KBR  začátek brždění – nahoru / dolů
Rel.-Korrektur-Anhalten  = Relé korekce zastavení
Rel.-Richtung-Weiterfahrt-Auf= Relé směru další jízdy nahoru
Rel.-Besetz-Sirene (Meld.)= Relé obsazeno - siréna (hlášení)
Rel.-Tuer-Auf-Verriegelung= Relé odjištění otevřených dveří
Rel.-Inspektion - 2(Meld.)= Relé revizní jízdy 2 (hlášení)
Rel.-Rufe liegen an(Meld.)= Relé přítomnosti voleb (hlášení)
Rel.-Fahren m. Geschw. Vz2= Relé jízdy rychlosti Vz2
Rel.-Stufe (SoZone/SuZone)= Relé kabina nepřesně zastavila
Rel.-Ende Wartungsinterv. = Relé konce intervalu údržby
Rel.-Freigabe-Regelung    = Relé povolení dorovnávání
Rel.-Reset-Sicherheitslichtvorhang = Relé resetu světelné závory
Rel.-Grenzgeschwindigkeit = Relé mezní rychlosti
Rel.-Sammelsoer. (Meld)= Relé souhrnná porucha (hlášení)
Rel.-Anlage in Betrieb(Meld)= Relé zařízení v provozu (hlášení)
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Rel.-Besetz = Relé obsazeno
Rel.-Aufzug in Zone  = Relé výtah v zóně
Rel.-Aufzug in Fahrt = Relé výtah v jízdě
Rel.-Tuerstoer. (Meld.) = Relé porucha dveří (hlášení)
Rel.-Uebertemp. (Meld.) = Relé přehřátí (hlášení)

4.9.7Sada parametrů 007*: 
Anzeigefunktionen Indikační funkce Pův. Nové
Fahrk.-
Anzeige(No/8*8/16*8/16*8mitX/S35/S15/
S7/LCD/LCDmX/Mseg/PI2C/NI2C/NI2CmX) =

Displej v kabině (žádný/8*8/16*8/16*8 s X/S35/S15/
S7/Lcd-displej/Lcd-displej s X/M segment/…)

Fahrk.-Anzeigetyp(fest/wechseln/rollen/
nurPfeil) =

Způsob zobrazování v kabině (pevný /střídat /rolovat
/jen šipka)

Richt.-Pfeil in Fahrk.-Anz.(ohne/nurRi/nur
WRi/Ri+Wri)=

Směrová šipka v kabině ( bez/ jen směr jízdy/ jen
směr další jízdy/ obojí )

Etagen-.-
Anzeige(No/8*8/16*8/16*8mitX/S35/S15/
S7/LCD/LCDmX/Mseg/PI2C/NI2C/NI2CmX) =

Displej ve stanici (žádný/8*8/16*8/16*8 s X/S35/S15/
S7/Lcd-displej/Lcd-displej s X/M segment/…)

Etagen-Anzeigetyp(fest/wechseln/rollen/
NurPfeil)=

Způsob zobrazování ve stanici (pevný /střídat
/rolovat /jen šipka)

Richt.-Pfeil in Etgen.-Anz. .(ohne/nurRi/
NurWRi/Ri+Wri)=

Směrová šipka ve stanici ( bez/ jen směr jízdy/ jen
směr další jízdy/ obojí )

Anzeige-Rollen(entg.Ri/inRi/entg.mitPf
/inmitPf)=

Směr rolování indikace ( poloha proti směru jízdy /
poloha ve sm. j. /vše proti sm. j. /vše ve sm. j. )

Ausser-Betrieb/Folien-Anz.(ohne/X/A-B/Fk
Fol/Efol/Fk+Efol/EfolG/Fk+EFolG)=

Vnější Indikace „Mimo provoz“ (žádná/…)

Standanzeige im Innenrufdruecker (0/1)  = Indikace polohy blikáním tlačítka vnitřní volby
Fahrtrichtungsanz.mit Weiterricht.(0/1) = Indikace směru jízdy se směrem další jízdy (ne/ano)
Leuchtzeit fuer Weiterfahrtspfeile (Sek.) = Doba bliknutí šipky směru další jízdy
Anzeigebild in Etage    1 = Znak zobrazovaný pro podlaží 1
Anzeigebild in Etage    2 = Znak zobrazovaný pro podlaží 2
Anzeigebild in Etage    3 = Znak zobrazovaný pro podlaží 3
Anzeigebild in Etage    4 = Znak zobrazovaný pro podlaží 4
Anzeigebild in Etage    5 = Znak zobrazovaný pro podlaží 5
Anzeigebild in Etage    6 = Znak zobrazovaný pro podlaží 6
Anzeigebild in Etage    7 = Znak zobrazovaný pro podlaží 7
Anzeigebild in Etage    8 = Znak zobrazovaný pro podlaží 8
Anzeigebild in Etage    9 = Znak zobrazovaný pro podlaží 9
Anzeigebild in Etage    10 = Znak zobrazovaný pro podlaží 10
Anzeigebild in Etage    11 = Znak zobrazovaný pro podlaží 11
Anzeigebild in Etage    12 = Znak zobrazovaný pro podlaží 12
Anzeigebild in Etage    13 = Znak zobrazovaný pro podlaží 13
Anzeigebild in Etage    14 = Znak zobrazovaný pro podlaží 14
Anzeigebild in Etage    15 = Znak zobrazovaný pro podlaží 15
Anzeigebild in Etage    16 = Znak zobrazovaný pro podlaží 16
Anzeigebild in Etage    17 = Znak zobrazovaný pro podlaží 17
Anzeigebild in Etage    18 = Znak zobrazovaný pro podlaží 18
Anzeigebild in Etage    19 = Znak zobrazovaný pro podlaží 19
Anzeigebild in Etage    20 = Znak zobrazovaný pro podlaží 20
Anzeigebild in Etage    21 = Znak zobrazovaný pro podlaží 21
Anzeigebild in Etage    22 = Znak zobrazovaný pro podlaží 22
Anzeigebild in Etage    23 = Znak zobrazovaný pro podlaží 23
Anzeigebild in Etage    24 = Znak zobrazovaný pro podlaží 24
Anzeigebild in Etage    25 = Znak zobrazovaný pro podlaží 25
Anzeigebild in Etage    26 = Znak zobrazovaný pro podlaží 26
Anzeigebild in Etage    27 = Znak zobrazovaný pro podlaží 27
Anzeigebild in Etage    28 = Znak zobrazovaný pro podlaží 28
Anzeigebild in Etage    29 = Znak zobrazovaný pro podlaží 29
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Anzeigebild in Etage    30 = Znak zobrazovaný pro podlaží 30
Entstoerpause bei Segmentanzeige ms = Odrušovací pausa pro displej
Abschalten Standanz. nach ..  (Sek) Zhasnutí vnějších displejů po ..

Stručný přehled nejpoužívanějších kódů pro sedmi segmentové displeje

Kód Zobraz
í Kód Zobraz

í Kód Zobraz
í Kód Zobraz

í Kód Zobraz
í Kód Zobraz

í

1-25 1-25 31 0 32 E 37 -1 38 -2 39 -3

40 -4 45 F 47 P 51 A 68 ×(-1) 126 SU

4.9.8Sada parametrů 008*: 
Tueroeffnungsfunktionen Funkce otvírání dveří
(Původní nastavení) (Nové nastavení)
Normalf.: Oeffn.-Tuere1 Innenruf = Normální jízda – otvírání dveří 1 pří vnitřní volbě

Uhrenf.1: Oeffn.-Tuere1 Innenruf = Časová jízda 1 – otvírání dveří 1 pří vnitřní volbě

Schluesself.:Oeffn.-Tuere1 Innen = Jízda s klíčem – otvírání dveří 1 pří vnitřní volbě

Normalf.: Oeffn.-Tuere1 Aussenruf= Normální jízda – otvírání dveří 1 při vnější volbě

Uhrenf.1: Oeffn.-Tuere1 Aussenruf= Časová jízda 1 – otvírání dveří 1 při vnější volbě

Uhrenf.2: Oeffn.-Tuere1 Innenruf = Časová jízda 2 – otvírání dveří 1 pří vnitřní volbě

Uhrenf.2: Oeffn.-Tuere1 Aussenruf= Časová jízda 2 – otvírání dveří 1 při vnější volbě

Normalf.: Oeffn.-Tuere2 Innenruf = Normální jízda – otvírání dveří 2 pří vnitřní volbě

Uhrenf.1: Oeffn.-Tuere2 Innenruf = Časová jízda 1 – otvírání dveří 2 pří vnitřní volbě

Schluesself.:Oeffn.-Tuere2 Innen = Jízda s klíčem – otvírání dveří 2 pří vnitřní volbě

Normalf.: Oeffn.-Tuere2 Aussenruf= Normální jízda – otvírání dveří 2 při vnější volbě

Uhrenf.1: Oeffn.-Tuere2 Aussenruf= Časová jízda 1 – otvírání dveří 2 při vnější volbě

Uhrenf.2: Oeffn.-Tuere2 Innenruf = Časová jízda 2 – otvírání dveří 2 pří vnitřní volbě

Uhrenf.2: Oeffn.-Tuere2 Aussenruf= Časová jízda 2 – otvírání dveří 2 při vnější volbě

4.9.9Sada parametrů 009*: 
Lernfahrtwerte Hodnoty seřizovací jízdy Pův. Nové
Abstand zwischen Etage  1 <−> 2… mm = Vzdálenost mezi patry 1 <-> 2 v mm
Abstand zwischen Etage  2 <−> 3… mm = Vzdálenost mezi patry 2 <-> 3 v mm
Abstand zwischen Etage  3 <−> 4… mm = Vzdálenost mezi patry 3 <-> 4 v mm
Abstand zwischen Etage  4 <−> 5… mm = Vzdálenost mezi patry 4 <-> 5 v mm
Abstand zwischen Etage  5 <−> 6… mm = Vzdálenost mezi patry 5 <-> 6 v mm
Abstand zwischen Etage  6 <−> 7… mm = Vzdálenost mezi patry 6 <-> 7 v mm
Abstand zwischen Etage  7 <−> 8… mm = Vzdálenost mezi patry 7 <-> 8 v mm
Abstand zwischen Etage  8 <−> 9… mm = Vzdálenost mezi patry 8 <-> 9 v mm
Abstand zwischen Etage  9 <−> 10… mm = Vzdálenost mezi patry 9 <-> 10 v mm
Abstand zwischen Etage  10 <−> 11… mm = Vzdálenost mezi patry 10 <-> 11 v mm
Abstand zwischen Etage  11 <−> 12… mm = Vzdálenost mezi patry 11 <-> 12 v mm
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Abstand zwischen Etage  12 <−> 13… mm = Vzdálenost mezi patry 12 <-> 13 v mm
Abstand zwischen Etage  13 <−> 14… mm = Vzdálenost mezi patry 13 <-> 14 v mm
Abstand zwischen Etage  14 <−> 15… mm = Vzdálenost mezi patry 14 <-> 15 v mm
Abstand zwischen Etage  15 <−> 16… mm = Vzdálenost mezi patry 15 <-> 16 v mm
Abstand zwischen Etage  16 <−> 17… mm = Vzdálenost mezi patry 16 <-> 17 v mm
Abstand zwischen Etage  17 <−> 18… mm = Vzdálenost mezi patry 17 <-> 18 v mm
Abstand zwischen Etage  18 <−> 19… mm = Vzdálenost mezi patry 18 <-> 19 v mm
Abstand zwischen Etage  19 <−> 20… mm = Vzdálenost mezi patry 19 <-> 20 v mm
Abstand zwischen Etage  20 <−> 21… mm = Vzdálenost mezi patry 20 <-> 21 v mm
Abstand zwischen Etage  21 <−> 22… mm = Vzdálenost mezi patry 21 <-> 22 v mm
Abstand zwischen Etage  22 <−> 23… mm = Vzdálenost mezi patry 22 <-> 23 v mm
Abstand zwischen Etage  23 <−> 24… mm = Vzdálenost mezi patry 23 <-> 24 v mm
Abstand zwischen Etage  24 <−> 25… mm = Vzdálenost mezi patry 24 <-> 25 v mm
Abstand zwischen Etage  25 <−> 26… mm = Vzdálenost mezi patry 25 <-> 26 v mm
Abstand zwischen Etage  26 <−> 27… mm = Vzdálenost mezi patry 26 <-> 27 v mm
Abstand zwischen Etage  27 <−> 28… mm = Vzdálenost mezi patry 27 <-> 28 v mm
Abstand zwischen Etage  28 <−> 29… mm = Vzdálenost mezi patry 28 <-> 29 v mm
Abstand zwischen Etage  29 <−> 30… mm = Vzdálenost mezi patry 29 <-> 30 v mm
Impulskonstante Impulse/m = Impulsní konstanta v impulsech na metr
Nenngeschwindigkeit – Vnenn (mm/Sek) = Jmenovitá rychlost - Vnenn v mm/Sek

4.9.10Sada parametrů 0010*: 
Spezialparameter Speciální parametry Pův. Nové
Datum-Jahr       0..99 = Datum – rok (desetiletí)
Datum-Monat      1..12 = Datum – měsíc
Datum-Tag        1..31 = Datum – den
Uhrzeit-Stunden  0..23 = Čas – hodiny
Uhrzeit-Minuten  0..63 = Čas – minuty
Beginn-Uhrenfahrt 0..23 = Začátek časové jízdy
Ende-Uhrenfahrt 0..23 = Konec časové jízdy
Telefon#-Leitwarte1    = Číslo telefonu – dozorna 1
Telefon#-Leitwarte2    = Číslo telefonu – dozorna 2
Telefon#-Leitwarte3    = Číslo telefonu – dozorna 3
Telefon#-Leitwarte4    = Číslo telefonu – dozorna 4
Anlagennummer 100-9999 = Číslo zařízení
Amtsholung (keine/mit0/mit00/sonst) = Předvolba (žádná / 0 / 00 / jinak )
Waehlverfa. (Imp./Ton.)= Způsob volby impulsní nebo tónová
Gruppe(Single/Gru/DFUE-Gru/Fremd-Gru/
Gru1M/DFUE- Gru1M)=

Skupina (vlastní modem/ skupina výtahů s jedním m.
/pseudo skupina s jedním m./ cizí skupina/…)

Leitwarte1(nurSpV/nurDFUE/SpV+DFUE/
Telenot/Siemens-GLT)=

Dozorna 1 (s jedním tel./jen s dat.přenosem/…)

Leitwarte2 nurSpV/nurDFUE/SpV+DFUE/
Telenot/Siemens-GLT)=

Dozorna 2 (s jedním tel./jen s dat.přenosem/…)

Leitwarte3 nurSpV/nurDFUE/SpV+DFUE/
Telenot/Siemens-GLT)=

Dozorna 3 (s jedním tel./jen s dat.přenosem/…)

Leitwarte4 nurSpV/nurDFUE/SpV+DFUE/
Telenot/Siemens-GLT)=

Dozorna 4 (s jedním tel./jen s dat.přenosem/…)

Stoerung nicht an Leitwarte (0/1) = Poruchu nehlásit na dozornu
Abruch der Sprechverbindung nach …Sek.
(60..600)

Odpojit hlasové spojení po … Sek.

Alarm-Missbr.verhind.(0/1)= Znemožnění zneužití poplachu
1. Eingang Haustechnik = 1.Vstup – Technické vybavení domu (8 vstupů)
Modemtyp (Elsa32/Elsa56/Internet II) = Typ modemu (Elsa32kB nebo Elsa56kB/Internet II)
Routineanruf an Leitwarte alle X Tage = Program volání do dozorny každý X-tý den
Ausg.Test-Notruf = Test výstupu nouzového volání 
Meldung an Leitwarte bei Stufenhreufigkeiten > Hlášení do dozorny při nepřesném zastavení
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(.. %) =
Zentralsprechstelle (0/1) = Centrální hlasová stanice
Eing.-Notruf-Quitung v. Pfoertner = Vstup potvrzení nouzového volání z vrátnice
Ausg. Amtsuebernahme = Výstup úřední zkouška
Anwahl der Anlage nur durch Telefon/handy
(0/1) =

Volba pro zařízení jen přez telefon nebo mobil

Notrufbehandlung
(Normal/NRanMaster/NRanLW/
NranZpSt/NRanZSpSt+LW) =

Zpracování nouzového volání (normální/…)

Automatischer Notruf nach (0..) Sek. = Zpoždění automatického nouzového volání
Routineanruf in der Leitwarte (0/1) = Program volání do dozorny
Betriebsdatenerfass. mit Daisy(0/1) = Provozní záznamy ukládat s Daisy
Rel.-Modemumschaltung  = Relé přepínání modemu.
Rel.-Notruf = Relé nouzového volání
Ausgang-NotRuf = Výstup nouzového volání
Ausg.-Kabinentelefon = Výstup kabinový telefon
Eing.-Notruf = Vstup nouzové volání

Některé parametry mohou být vynechány. Záleží na verzi software a konkrétním nastavení výtahu.

5 Poslední stránka
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