
BÖLÜM 5- PARAMETRELER 

Asansör ve kontrol sistemi ayarlarına ve zamanlamalara dair tüm bilgiler sistem parametrelerinde 
saklanır. Bu parametreler kullanıcı kolaylığı açısından birkaç gruba ayrılmıştır. Bu gruplar şöyledir: 

P1-ANA PARAMETRELER: Bu parametreler Axx gibi “A” önekiyle simgelenir. Ana parametreler 
asansörün tipini ve temel işlevlerini tanımlar. Bu parametreler sadece asansör hareketsizken 
değiştirilebilir. 

P2-YARDIMCI PARAMETRELER: Bu parametreler Bxx gibi “B” önekiyle simgelenir. Asansörün 
çoğu işlevini yan parametreler tanımlar. Herhangi bir zamanda değiştirilebilirler. 

P3-ZAMAN PARAMETRELERİ: Bu parametreler Cxx gibi “C” önekiyle simgelenir. Kullanıcı 
tarafından tanımlanan tüm ayarlar bu parametrelerde saklanır. Herhangi bir zamanda 
değiştirilebilirler. 

P4-KAT AYARLARI: Kat ayarlarında ekranlar, hangi taraftaki kapıların açılacağı vb. gibi tüm 
katlarla ilgili ayarlar saklanır. 

P5-BAKIM ZAMANI: Bir sonraki bakım tarihi burada saklanır. 

P6-ÇIKIŞ TANIMI: Bu parametrelerde programlanabilir çıkış ayarları saklanır. 

P7-GİRİŞ TANIMI: Bu parametrelerde programlanabilir giriş ayarları saklanır. 

P8-TARİH / SAAT: Bu parametrelerde saat ve tarih ayarları saklanır. 

P9-SERVİSLER: Bu menüde kullanıcı için özel parametreler saklanır. 

P0-MAKSİMUM KALKIS: Bu parametrede bir sonraki bakıma kadar yapılacak maksimum kalkış 
sayısı saklanır. 

PA-ASANSÖR NO: Asansöre uzaktan erişim için kullanılan asansör numaraları burada saklanır. 

5.1) P1-ANA PARAMETRELER 

Ana parametrelerde yapılacak tüm değişiklikler için asansör sabit (hareketsiz) modda olmalıdır. 

[A01] DURAK SAYISI 

2…64 Bu parametrede asansörün durak sayısı saklanır. 
 

  



[A02] TRAFİK SİSTEMİ 

0 
Basit Kumanda  
Kabin ve kat çağrıları birlikte işleme alınır. Asansör yalnızca bir çağrıyı yerine getirir. Grup 
işlemine izin yoktur. Bu sistem genellikle yük asansörlerinde kullanılır. 

1 
Basit Toplama 
Kabin ve kat çağrıları birlikte işleme alınır. Kolektif işleme izin verilir, ancak kat ve kabin 
çağrıları arasında bir fark yoktur. Grup işlemine izin verilmez.  

2 

Aşağı Toplama 
Kabin ve kat çağrıları ayrı ayrı işleme alınır. Kabin çağrıları iki yöne de toplanırken kat çağrıları 
sadece aşağı yönlü olarak toplanır. Bu kurulum ana girişin zemin katta olduğu mesken 
binalarda kullanışlıdır. Grup işlemine izin verilir. 

3 

Yukarı Toplama 
Kabin ve kat çağrıları ayrı ayrı işleme alınır. Kabin çağrıları iki yöne de toplanırken kat çağrıları 
sadece yukarı yönlü olarak toplanır. Bu kurulum ana girişin en üst katta olduğu mesken 
binalarda kullanışlıdır. Grup işlemine izin verilir. 

4 
Çift Düğme Toplama 
Kabin çağrıları, yukarı yönlü ve aşağı yönlü çağrılar ayrı ayrı işleme alınır. Bu en gelişmiş 
komut sistemidir ve grup işlemleri için de en iyi seçimdir. 

 

[A03] ASANSÖR TÜRÜ 

1 Tek Hızlı Asansör  
2 Çift Hızlı Asansör 
3 Hidrolik Asansör 
4 AE-LIFT 
5 VVVF2  
6 FUJILIFT  

 

[A04] KAPI TÜRÜ    

1 Çarpma Kapı 
Yarı otomatik kat kapıları olan asansör 

2 Otomatik Kapı 
Tam otomatik kat kapıları olan asansör 

[A05] KAT SEÇİCİ  

0 
Sayıcı Mono 
Kabin konum tespiti için tek durumlu manyetik şalterler kullanılır. 

1 
Sayıcı Bi-stable 
Kabin konum tespiti için iki durumlu manyetik şalterler kullanılır. 

2 
Artımsal Enkoder 
Kabin konum tespiti için artımlı enkoder kullanılır. 

3 Mutlak Enkoder 
Kabin konum tespiti için mutlak enkoder kullanılır. 

 

  



 [A06] KÖPRÜLEME 

0 
Aktif Değil 
Otomatik seviyeleme ve erken kapı açma işlevlerinin ikisi de aktif değil. 

1 
Seviyelendirme 
Otomatik seviyeleme aktif.  Erken kapı açma aktif değil. 

2 
Erken Kapı Açma 
Otomatik seviyeleme aktif değil. Erken kapı açma aktif.  

3 Seviyelendirme + Erken Kapı Açma 
Hem otomatik seviye hem de erken kapı açma aktif. 

 

[A07] GRUP NUMARASI 

0 
Simplex 
Asansör tek yönlü olarak çalışır. 

1…8 Grup Numarası 
Asansör bir grup asansör dahilinde çalışır. Asansörün grup numarası A07’de belirlenir.  

 

[A08] KAPI SAYISI 

1 
1 Kapı  
Bir adet kabin kapısı vardır. 

2 

2 Kapı 
İki adet kabin kapısı vardır. 
Aşağıdaki menüden her kat için kapıların açılma yönü seçiminizi yapın.  
ana menu [ENT] -> M2-AYARLAR --> P4-KAT AYARLARI -> K2-KAPI 1 
 
ana menu [ENT] -> M2-AYARLAR --> P4-KAT AYARLARI -> K3-KAPI 2 

 

[A09] HABERLEŞME 

0 
Kabin Seri 
Kabin ve anakart arasındaki haberleşme seridir. 
Kat çağrıları ve sinyaller ALPK kartında paraleldir. 

1 
Full Seri  
Kabin ve kat butonyerleri seri haberleşmelidir.  

 

[A10] HEDEFE OLAN MESAFEYİ HESAPLAMA 

0 
Kat Numarası 
Hedefe olan mesafeyi hesaplamak için kat numaraları referans alınır. 
Bu yüzden her kat için sadece tek bir konum referansı vardır. 

1 

Mesafe 
Hedefe olan mesafeyi hesaplamak için enkoder palsları referans alınır. 
Bu sayede bir kata olan mesafeye dair mm hassaslığında birçok referans vardır. Daha detaylı 
bir açıklama için 8.4.3. numaralı kısma bakınız. 

 



[A11] YÜKSEK HIZ 

0 
Yok 
Yalnızca iki kullanım hızı mevcuttur. Bu hızlar HIZLI ve YAVAŞ’tır. 

1 

3. Hız Var  
Bu seçenek kabin hızının 1m/sn.nin üzerinde olduğu değişken hızlı asansörlerde (A03>3) 
kullanılır. Bu asansörlerde yavaş, hızlı ve yüksek hız (3.Hız) bulunur. Bu seçenek tercih 
edildiğinde HU anahtarı en üst kattan bir kat alta ve HD anahtarı da en alt kattan bir kat üste 
yerleştirilmelidir. Bu anahtarların amacı, asansörün kuyunun son katlarına 1m/sn. veya daha 
yüksek bir hızla girmesini önlemek için kabini yüksek hızdan (3.Hız) orta hıza (hızlı) 
yavaşlatmaktır. Eğer bu seçim HU ve HD bağlanmadan yapılırsa bir hata mesajı (21) 
raporlanır. 

2 

4. Hız Var 
Bu seçenek kabin hızının 1.6 m/sn.nin üzerinde olduğu değişken hızlı asansörlerde (A03>3) 
kullanılır. Bu asansörlerde yavaş, hızlı, yüksek (3.Hız) ve ultra (4.hız) hız bulunur. Bu seçenek 
tercih edildiğinde HU anahtarı en üst kattan bir kat alta ve HD anahtarı da en alt kattan bir kat 
üste yerleştirilmelidir. Bu anahtarların amacı, asansörün kuyunun son katlarına 1m/sn. veya 
daha yüksek bir hızla girmesini önlemek için kabini yüksek hızdan (3.Hız) orta hıza (hızlı) 
yavaşlatmaktır. Eğer bu seçim HU ve HD bağlanmadan yapılırsa bir hata mesajı (21) 
raporlanır. 

 

[A12] GİRİŞ KATI 

0…8 Bu parametrede, eğer varsa giriş katının altındaki kat (lar)ın sayısı saklanır. 

 

[A13] EV ASANSÖRÜ 

0 
Normal Asansör 
Asansör, EN81-20/50’i standardına uygun şekilde normal asansör olarak hizmet verir. 

1 

Ev Asansörü 
Asansör ev asansörü olarak çalışır. Bu durumda asansör basit tuş basma asansörü olarak işlev 
görür ve tüm seyahatler çağrı butonuna basılı tutulduğu sürece devam eder. 
Eğer çağrı butonu bırakılırsa hareket derhal durur. Ancak kat çağrıları için herhangi bir 
kısıtlama yoktur. 

 

[A14] EKSİK ALT KAT (GRUP ASANSÖR) 

0…5 

Bu parametre grup işlemleri için kullanılır. Eğer asansör, diğer asansörlerden farklı olarak 
alttaki tüm katlara gitmiyorsa, alt katların sayısındaki fark bu parametrede kaydedilmelidir. 
Bu şekilde grup haberleşmesindeki kat bilgisi normal hale getirilebilir. 8.1. numaralı kısma 
bakınız. 

 

  



[A15] EKSİK ÜST KAT (GRUP ASANSÖR) 

0…5 

Bu parametre grup işlemleri için kullanılır. Eğer asansör, diğer asansörlerden farklı olarak 
üstteki tüm katlara gitmiyorsa, üst katların sayısındaki fark bu parametrede kaydedilmelidir. 
Bu şekilde grup haberleşmesindeki kat bilgisi normal hale getirilebilir. 8.1. numaralı kısma 
bakınız. 

 

[A16] UCM ELEMANI 

0 
Mevcut Değil 
UCM cihazı yok. 

1 
Dişlisiz Makine 
Asansörde dişlisiz makinesi kullanıldığında seçilmelidir. Fren kontaktarının izlemesi 
yapılır. BR1 ve BR2 girişleri tanımlanmalı ve fren kontaklarına bağlanmalıdırlar. 

2 
Redüktörlü Makine 
Asansörde redüktörlü makine kullanıldığında seçilmelidir. UCM kontrolü hız 
regulatörü bobini üzerinden yapılır.  SGO ve SGC kontakları izlenir. 

3 
Aşağı Güvenlik Valfi 
Bu seçenek hidrolik asansörlerde aşağı yönde güvenlik valfi kullanıldığında 
seçilmelidir. 

4 
BUCHER i-Valve 
Bu seçenek hidrolik asansörlerde Bucher I-Valve kullanıldığında seçilmelidir. 

5 
OMAR HI-Valve 
Bu seçenek hidrolik asansörlerde OMAR HI-Valve kullanıldığında seçilmelidir. 

6 
GMV NGV-A3 
Bu seçenek hidrolik asansörlerde GMV NGV-A3 kullanıldığında seçilmelidir. 

7 
GMV3010/2CH+A3 
Bu seçenek hidrolik asansörlerde GMV3010/2CH+A3 kullanıldığında seçilmelidir. 

8 
OMAR-HEVOS Valve 
Bu seçenek hidrolik asansörlerde OMAR-HEVOS kullanıldığında seçilmelidir. 

 
[A17] SEVİYELEME KONTROLU  

0 
MKU ve MKD 
Seviyeleme hareketini başlatmak ve bitirmek için MKU ve MKD şalterleri kullanılır.  

1 
ENKODER 
Seviyeleme hareketini başlatmak ve bitirmek için enkoder palsları kullanılır. 

 
[A18] KABİN CAN KANALI 

0 CAN0  Kabin ve ALSK / ALPK haberleşmesi için CAN0 kullanılır.  
1 CAN1  Kabin ve ALSK / ALPK haberleşmesi için CAN1 kullanılır. 
2 CAN2 Kabin ve ALSK / ALPK haberleşmesi için CAN2 kullanılır. 

 
[A19] KAT CAN KANALI 

0 CAN0  Kat panel haberleşmesi için CAN0 kullanılır. 
1 CAN1  Kat panel haberleşmesi için CAN1 kullanılır. 
2 CAN2  Kat panel haberleşmesi için CAN2 kullanılır. 

 



[A20] GRUP CAN KANALLARI 
Sadece grup için seçilen CAN-portu üzerinden grup haberleşmesi mümkündür. Grup haberleşmesinin 
tanımlandığı port üzerinden diğer cihazlarla haberleşme tanımlanamaz. Bu sınırlama sadece grup 
haberleşmesi içindir. Grup haberleşmesinin olmadığı ve asansörün simplex olduğu durumda A20=3 
seçiniz. 

1 CAN1  Grup haberleşmesi için CAN1 kullanılır. 
2 CAN2  Grup haberleşmesi için CAN2 kullanılır. 
3 AKTİF DEĞİL  Grup işlemi yok 

 

[A21] ENKODER CAN KANALI 
Kabin pozisyon bilgisi için mutlak enkoder kullanıldığında A21 bu enkoderin bağlı olduğu CAN kanalını 
tanımlar.  

0 CAN0   Mutlak enkoder haberleşmesi için CAN0 kullanılır. 
1 CAN1   Mutlak enkoder haberleşmesi için CAN1 kullanılır. 
2 CAN2   Mutlak enkoder haberleşmesi için CAN2 kullanılır. 
3 AKTİF DEĞİL Enkoder haberleşmesi kullanılmıyor. 

 
[A22] DCP-KANALI 
Bu sürümde kullanılmamaktadır. 
 
[A23] KUYU DİBİ KARTI 

0 YOK   Kuyu dibi fonksiyonları paralel çalıştırılıyor 
1 VAR   Seri haberleşmeli Kuyu Dibi kartı kullanılıyor. 

 
[A24] PAWL CİHAZI 

0 PASİF   PAWL cihazı kullanılmıyor. 
1 PAWL NS 40/50   PAWL NS 40/50 model PAWL cihazı kullanılıyor. 
2 PAWL NS 70/100   PAWL 70/100 model PAWL cihazı kullanılıyor. 

  
[A25] MECHANICAL CAM 

0 YOK 

1 AKTİF 
Çarpma kapılar için mekanik lir kullanılmaktadır. 

 

  



5.2) P2-YARDIMCI PARAMETRELER 
 
[B01] KİLİT HATASINDA 

0 
Devam 
Herhangi bir kitlenme hatasından sonra sistem çalışmaya devam eder. 

1 
Aynı Hata Bloke 
Belirli bir sayıda tekrarlanan kitlenme hatasından sonra sistem bloke olur. Bu sayı [B12] 
parametresinde belirlenen değerdir. 

2 
Kayıtları Sil 
Herhangi bir kitlenme hatasından sonra tüm çağrı kayıtları temizlenir.  

3 

Bloke + Tekrar Dene 
Belirli bir sayıda tekrarlanan kitlenme hatasından sonra sistem bloke olur. Bu sayı [B12] 
parametresinde belirlenen değerdir. Sistem 5 dakika sonra otomatik olarak normal moda 
döner. 

 
[B02] HATADA DEVAM 

0 Yok 
Sistem tüm hatalardan sonra durur. 

1 
Var 
Güvenlik devresiyle veya kabin hareketiyle ilgili olmayan bazı basit hatalardan sonra sistem 
çalışmaya devam eder. 

 
[B03] PARK TANIMI 

0 Park Durağı Yok   Tanımlanmış bir park katı yok. 

1 

Park Katı Var, Kapı Kapalı 
Kabin ışığı söndükten sonra [C25] te belirlenen süre içinde hiçbir çağrı gelmezse, asansör 
[B04] parametresinde belirlenmiş olan park katına gider.  
Kabin park katında [B04] kapılar kapalı şekilde bekler. 

2 

Park Katı Var, Kapı Açık 
Kabin ışığı söndükten sonra [C25] te belirlenen süre içinde hiçbir çağrı gelmezse, asansör 
[B04] parametresinde belirlenmiş olan park katına gider.  
Kabin park katında [B04] kapılar açık şekilde bekler. 
Uyarı: Bu seçenek EN81-20/50 ile uyumlu değildir. 

3 

Park Katı Var, Kapılar Kapalı, PIN Giriş Kontrollü  
Kabin ışığı söndükten sonra [C25] parametresinde tanımlanan süre içerisinde hiçbir çağrı 
alınmadıysa, PIN girişi(84) aktif olduğunda asansör, [B04] parametresinde tanımlanan park 
katına gider. Kabin kapıları kapalı olarak park katında [B04] bekler. 

4 

Park Katı Var, Kapılar Açık, PIN Giriş Kontrollü  
Kabin ışıkları söndükten sonra [C25] parametresinde tanımlanan süre içerisinde hiçbir çağrı 
alınmadıysa, PIN girişi(84) aktif olduğunda, asansör [B04] parametresinde tanımlanan park 
katına gider. Kabin kapıları açık olarak park katında [B04] bekler. 
Uyarı: Bu seçenek EN81-20/50 ile uyumlu değildir. 

 
[B04] PARK KATI 

0…63 Bu parametre kabinin park halinde bekleyeceği kat numarasını belirler.  
 
  



[B05] YANGIN KATI 1 
0…63 Yangın girişi 1 aktif hale getirildiğinde kabin derhal bu parametrede belirlenen kata gider. 

 
[B06] MAKSİMUM İÇ KAYIT 

1…64 
Bu parametre herhangi bir zamanda kabul edilecek maksimum çağrı sayısını belirler. Kabin 
çağrı butonlarından gelen çağrı istekleri [B06]’da belirlenen sayının üzerine çıktığında yeni 
çağrılar işleme konmayacaktır. 

 
[B07] SERVİS KODU 

0 Bu parametre yalnızca servis amaçlı kullanılır. Daima 0 olarak bırakınız. 
 
[B08] KAPI BUTONLARI 

0 
Ayrı Ayrı 
İki adet kabin kapısı olan sistemlerde, kapı açma ve kapı kapama butonları her kapı için ayrı 
ayrı çalışır. Kabinde iki adet kabin kaseti olmalıdır. 

1 
Beraber 
İki adet kabin kapısı olan sistemlerde, kapı açma ve kapı kapama butonları her kapı için 
birlikte çalışır. Kabinde sadece bir tane kabin kaseti vardır. 

 
[B09] KAPI AÇIK BEKLEME 

0 
Kapı Kapalı Bekleme 
Kabin kat seviyesinde kapıları kapalı şekilde bekler. 

1 
Kapı Açık Bekleme 
Kabin kat seviyesinde kapıları açık şekilde bekler. 
Uyarı: Bu seçenek EN81-20/50 ile uyumlu değildir. 

[B10] UZAK RAPORLAMA 
0 Aktif Değil 
1 PC HABERLEŞMESİ 

2 
GSM SMS 
Bir hata sonrası sistem belirlenen telefon numarasına bir SMS gönderir. 

3 
GSM ARAMA 
Bir hata sonrası sistem belirlenen numarayı arar ve 5 saniye sonra çağrıyı sonlandırır. 

4 
HATA> ARA ALR> SMS 
Sistem bir hata durumunda belirlenen numarayı arar ve Alarm üzerine bir SMS gönderir. 

5 
HATA> SMS ALR> ARA 
Sistem bir hata durumunda belirlenen numaraya bir SMS gönderir ve Alarm üzerine telefonu 
arar. 

 
  



[B11] LİSAN/LANGUAGE 
Bu parametre LCD ekrandaki menülerde kullanılan dilleri gösterir. 

0 Turkish / Türkçe 
1 English / İngilizce 
2 German / Deutsch 
3 Greek /Ellhnika 
4 Russian / Россия 
5 French / Francais 
6 Spanish / Espanol 

 
[B12] MAKSİMUM HATA SAYISI 

1…100 
6, 12, 13, 27, 61, 62, 70, 28, 44, 38, 88, 89, 91, 41, 65, 82, 66,67, 50, 73, 74 ve 75 hata 
kodlarından birine sahip hata meydana geldiğinde ve bu parametrede belirlenen sayı kadar 
tekrarlandığında sistem bloke olur. 

 
[B13] SP1-SERİ PORT 1  
[B14] SP2-SERİ PORT 1  
Bu parametrelerde seri bağlantı noktası SP1 ve SP2’nin hangi amaçla kullanılacağı belirlenir. 

0 SERBEST   Kullanılmıyor. 

1 
PC HABERLEŞMESİ 
Ethernet veya USB ara yüzü ile bir bilgisayara bilgi iletmek için kullanılıyor. 

2 reserve 
3 GSM MODEM   SP1’e GSM modem bağlı.  

 
[B15] ELLE KUMANDA HIZ SEÇİMİ 

0 
REV-JOG PASİF 
Çıkıs No: 33    Elle Kumanda Hareket modunda aktif olmaz.  
Çıkış No:105 ile Ellle kumanda modunda harici hız sürülebilir. 

1 
REV-JOG AKTİF    
Çıkış No.33 Elle Kumanda Hareket modunda aktif olur.  
Elle kumanda hareket hızı Revizyon hızı ile aynıdır. 

 
[B16] BUTON ARIZA KONTROLÜ 

0 PASİF 
Bu işlev etkin değil. 

1 

AKTİF 
Paralel bağlantılı sistemde herhangi bir kat tuşu 5 dakikadan daha uzun süre basılı tutulursa, 
sistem onun bağlı olduğu girişi iptal eder ve bir daha okumaz. Asansör revizyon moduna 
alındığında veya tekrar başlatıldığında iptal işlemi kaldırılır ve sistem bu tuşu yeniden 
okumaya başlar. 

 
[B17] DIŞ KUMANDA İPTAL 

0 Dış Kumanda Açık   Kat çağrılarına izin verilir. 
1 Dış Kumanda İptal   Kat çağrıları iptal edilir. 

 
  



[B18] İKİ KAPI SEÇİMİ 

0 
YOK   İki adet kabin kapısı olduğunda her kapı için açılma katları Kat Parametreleri kısmında 
(K1 ve K2) belirlenmiştir. Her kapı kat parametrelerindeki ayarlara göre açılır. 

1 

GİRİŞLERDEN   Her katta hangi kapının açılacağı, kat parametrelerinin ayarlarına göre değil, 
DOA ve DOB programlanabilir girişlerinin durumlarına göre belirlenir. Eğer DOA girişi aktif ise 
kabin A kapısı açılacaktır. Benzer şekilde eğer DOB girişi aktif ise, kabin B kapısı da aktif 
olacaktır. DOA ve DOB eşzamanlı olarak aktif (AÇIK) olamazlar.  

 
[B19] UCM HATA BLOKE 

0 BLOKE OLABİLİR 
UCM hataları (64, 68, 69 ve 72 hata numaralı hatalar) asansörü bloke edecektir. 

1 

BLOKE OLAMAZ 
UCM hataları (64, 68, 69 ve 72 hata numaralı hatalar) asansörü bloke etmeyecektir. 
Uyarı: bu seçenek sadece kurulum, tamir ve bakım amaçları için kullanılabilir. Mevcut 
asansör standartlarına göre bu parametre normal kullanım için 0’a ayarlanamaz. 

 
[B20] REVİZYON HIZI 

0 
Hızlı (Hidrolik) 
Bu seçenek sadece hidrolik asansörlerde ayarlanabilir. Revizyon modu hızı, hızlı olarak seçilir. 

1 Yavaş   Revizyon modunda hız, yavaş hız olarak seçilir. 

2 
Sadece Yön   Revizyon modunda bir hareket komutu verildiğinde sadece hareket yönü 
komutuyla ilgili çıkış ayarlanır, hızlı veya yavaş hız aktif hale gelmez. 

 
[B21] TERMOMETRE 
Bu parametre makine odası sıcaklığı bilgisinin nasıl alınacağını belirler.  

0 
Isı Kontrolü Yok 
Makine odası sıcaklığı takip edilmeyecektir. 

1 

Kart Üzerinden 
Makine odası sıcaklığı bilgisini edinmek için ALC anakartı üzerindeki sıcaklık detektörü 
kullanılacaktır. İzin verilen makine odası sıcaklık aralığı, B42 minimum sıcaklığı B43 ise 
maksimum sıcaklığı tanımlayacak şekilde B42 ve B43 parametrelerinde belirlenir. Ölçülen 
sıcaklık izin verilen aralığın dışındaysa her türlü hareket isteği yasaklanır. 

2 

THR Girişinden 
Makine odası sıcaklığını ölçmek için harici bir sıcaklık detektörü kullanılır. THR işlevine atanan 
giriş terminalindeki her türlü aktif durum (AÇIK) makine odası için izin verilen sıcaklık 
sınırlarının dışına çıkıldığını gösterir ve böylece tüm hareketler yaşanır. 

[B22] YÖN OKLARI 
0 Yön Okları      Kat kasetlerindeki oklar asansörün hareket yönünü gösterir. 

1 
SONRAKİ HAREKET     Kat kasetlerindeki oklar asansörün asansörün bir sonraki hareket 
yönünü gösterir. 

 
[B23] PTC KONTROLÜ 

0 PTC Kontrolü Yok   Motor termistör kontrolü aktif değil. 
1 PTC Kontrolü Var    Motor termistör kontrolü aktif. 

 
  



[B24] FAZ KONTROLÜ 
Bu parametrede 3-fazlı hat girişlerinin nasıl işleme konması gerektiği belirlenir. 

0 FAZ KONTROLÜ YOK 
3-fazlı hat girişleri için kontrol yürütülmeyecektir. 

1 
Kart Üzerinden 
3-faz kontrolünü yürütmek için ALC anakartı üzerindeki L1/R, L2/S ve L3/T girişleri kullanılır.   

2 
FKI Girişinden 
3-faz kontrolünü yürütmek için FKI giriş işlevine atanan giriş terminaline bağlanacak bir harici 
faz detektörü kullanılır. 

3 
Tek Faz Kontrol 
L1/R, L2/S ve L3/T terminallerinin iki tanesinin gerilimi 220-240V AC ise sistem çalışır, aksi 
halde bir faz hatası oluşturulur ve sitem durur. 

4 
Sıra Kontrolü Yok 
3-faz kontrolünü yürütmek için L1/R, L2/S ve L3/T girişleri kullanılır. Bu seçenek sadece 
asansör tipi (A03) için 3’ten büyük bir değer seçildiğinde tercih edilebilir. 

 
[B25] HİDROLİK DURUŞ STİLİ  

0 
Valf-Motor Gecikmesi 
Hidrolik asansör kullanımında bir durma komutu işleme alındığında valfler derhal devre dışı 
bırakılır. Motor ise [C20] parametresinde belirlenen bir zaman sonrasında durdurulur. 

1 
Motor-Valf Gecikmesi 
Hidrolik asansör kullanımında bir durma komutu işleme alındığında motor derhal devre dışı 
bırakılır. Valfler ise [C18] parametresinde belirlenen bir zaman sonrasında durdurulur. 

 
[B26] STOP YOKKEN KAPI  

0 
Kapılar Pasif 
Kapı sinyalleri pasif duruma geçer. Kapı kartına aç/kapa sinyalleri gitmez.  

1 
Kapılar Açık 
Kapı sinyalleri aktif durumdadır. 

 
[B27] EKRAN AYDINLATMA 

0 
Otomatik Kapama 
Enerji tasarruf modu. ALC ana kartındaki LCD ekranın arka ışık aydınlatması kullanılmadığı 
zaman kapatılır. 

1 
Sürekli Açık 
ALC anakartı üzerindeki LCD ekranın arka ışık aydınlatması daima AÇIK’tır. 

2 
Sürekli Kapalı 
ALC anakartı üzerindeki LCD ekranın arka ışık aydınlatması daima KAPALI’dır. 

 
[B28] KURTARMA HIZI 
Bu parametrede, kurtarma modunda bir hareket komutu yerine getirilirken motor sürücüsü için hız 
çıkışlarının durumları belirlenir. 

0 Hızlı + Revizyon   Hem hızlı hem de revizyon çıkışları aktif haldedir. 
1 Hızlı    Sadece hızlı çıkışı aktiftir. 
2 Yavaş   Sadece yavaş çıkışı aktiftir. 
3 Yavaş + Revizyon   Hem yavaş hem de revizyon çıkışları aktif haldedir. 



[B29] KAT ANONS 
0 Var   AFM kartı var. Kat anonsu var 
1 Yok   Kat anonsu yok 

  
[B30] SIFIRLAMAYA GİT 

0 Pasif   Sistem yeniden başlatıldıktan sonra kat bilgisini sıfırlamak için hareket etmez. 
1 Aktif   Sistem ilk açıldığında kat bilgisini sıfırlamak için en alt ya da en üst kadar gider. Bu 

parametre kat seçici [A05<3] mutlak enkoder seçilmesi halinde aktif değildir. 
  
[B31] ERİŞİM KONTROLÜ 
Bu parametrede Kimlik kontrol sisteminin nasıl işleyeceği belirlenir. Kimlik kontrol sistemini etkin hale 
getirmek için bu parametre değerinin sıfırdan farklı olması gerekir. Kimlik kontrol sistemi 8.3. 
numaralı kısımda detaylı olarak açıklanmaktadır. 
Bu parametre öncelik kontrolü işlemi sırasında sıfır olmalıdır. Ne var ki öncelik kontrolü durumunda 
bile, öncelikli seyahatte kullanılacak anahtarların sisteme tanıtılması için bir kereliğine sıfırdan büyük 
bir değer sisteme girilmelidir.  

0 
Yok 
Kimlik kontrol sistemi aktif değil. Kimlik kartları sistem tarafından okunamaz. 

1 
Kabin 
Kimlik kontrol sistemi aktif değil. Kimlik kartları sadece kabinde okutulabilir. 

2 
Kabin + Tablo 
Kimlik kontrol sistemi aktif değil. Kimlik kartları sadece kabinde ve kontrol kartından 
okutulabilir. 

3 
Kabin+Tablo+RS232 
Kimlik kontrol sistemi aktif değil. Kimlik kartları herhangi bir yerden okutulabilir. 

4 
PWS Girişi 
Giriş tanımlarından PAS terminali (kabin izin) aktif edildiğinde, kabinden sınırlandırılmış 
katların erişimini açar.           

 
[B32] GONG SEÇİMİ 
Bu parametre Gong sinyalinin nasıl uygulanacağını belirler. 

0 Duruşta Gong   Gong sinyali asansör durduğunda aktif hale gelir. 
1 Yavaş Hızda Gong   Gong sinyali asansör yavaşlamaya başladığında aktif hale gelir. 
2 Kabin Gong Yok   Gong sinyali yoktur. 

 
[B33] 1. VİP KATI 

0…63 

VP1 giriş işlevine atanan giriş terminali aktif hale geldiğinde asansör derhal bu parametrede 
belirlenen kata doğru hareket eder. VİP sisteminde VP1 en yüksek önceliğe sahiptir ve VP2 
ondan sonra gelir. Eğer VP1 aktif haldeyken VP2 veya VP3 de aktif ise VP1 seçilir ve VP2 ve 
VP3 göz ardı edilir. 

 

[B34] 2. VİP KATI 

0…63 

VP2 giriş işlevine atanan giriş terminali aktif hale geldiğinde asansör derhal bu parametrede 
belirlenen kata doğru hareket eder. VİP sisteminde VP1 en yüksek ve VP3 en düşük önceliğe 
sahiptir. Eğer VP2 ve VP3 birlikte aktif ise VP2 seçilir ve VP3 göz ardı edilir. VP1 aktif ise bu kez 
VP2 göz ardı edilir. 

 

Açıklamalı [T1]:  

Açıklamalı [T2]:  



[B35] 3. VİP KATI 

0…63 
VP3 giriş işlevine atanan giriş terminali aktif hale geldiğinde asansör derhal bu parametrede 
belirlenen kata doğru hareket eder. VP3 en düşük önceliğe sahiptir. Bu yüzden VP1 veya VP2 
aktif ise VP3 göz ardı edilir. 

 
[B36] VVVF SEVİYE HIZI 
Bu parametrede asansör tipi 3’ten yüksek asansörlerde SEVİYELEME hareketi için kullanılan hız 
belirlenir. 

0 Yavaş Hız   Seviyeleme hızı yavaş hızdır. 

1 

Özel Tanım 
Seviyeleme hareketi için sadece hareket yönü çıkışları (RU/RD) yürütülür. Buna paralel olarak 
hareket süresi boyunca çıkış işlevi 23 aktif hale getirilir. Seviyeleme hareketi için invertörde 
özel bir hız seçimini mümkün kılmak amacıyla herhangi bir çıkış terminali 23’e ayarlanabilir. 

 
[B37] UCM TEST ŞEKLİ 
Bu parametrede UCM cihazının kontrolünün periyodik olarak nasıl yürütüleceği belirlenir. 

1 Kalkış Sayısı        UCM cihazıı belirlenen sayıda kalkıştan sonra kontrol edilecektir. 
2 Günlük Kontrol   UCM cihazı belirlenen zamanda günlük olarak kontrol edilecektir. 

 
[B38] KABİN DİSPLAY ÇIKIŞI 
Bu parametrede kabin kumanda kartı (SCB) üzerine takılan SDE kartının dijital çıkışların sürüş şekli 
belirlenir. 

0 
7 Segment 
Dijital çıkışlar 7 segmentli ekran bilgisi şeklindedir. 

1 
Gray Kod 
SCB kart üzerindeki dijital ekran çıkışları, G basamağı G0’ı, F basamağı G1’i, E basamağı G2’yi 
ve D basamağı da G3’ü temsil edecek şekilde Gray Kodu çıkışı verir. 

2 
Binary Kod 
SCB kart üzerindeki dijital ekran çıkışları, G basamağı B0’ı, F basamağı B1’i, E basamağı B2’yi 
ve D basamağı da B3’ü temsil edecek şekilde Binary Kod çıkışı verir. 

3 
7 Segment + Ok 
Dijital çıkışlar 7 segmentli ekran bilgisi ve hareket yönü okları şeklindedir. 

 
[B39] KAT DİSPLAY ÇIKIŞI 

0 7 Segment 
Dijital çıkışlar 7 segmentli ekran bilgisi şeklindedir. 

1 
Gray Kod 
ALPK kartı üzerindeki dijital ekran çıkışları, G basamağı G0’ı, F basamağı G1’i, E basamağı 
G2’yi ve D basamağı da G3’ü temsil edecek şekilde Gray Kodu çıkışı verir. 

2 
Binary Kod 
ALPK kartı üzerindeki dijital ekran çıkışları, G basamağı B0’ı, F basamağı B1’i, E basamağı B2’yi 
ve D basamağı da B3’ü temsil edecek şekilde Binary Kod çıkışı verir. 

3 

Katta Işığı 
ALPK kartı üzerindeki dijital ekran çıkışları, A-701, B-702, …, G-707, 2G-708, 2BC-709 gibi kat 
numarası çıkışları verir. Örneğin kabin 2.katta ise, sadece B segmenti (702) bir çıkış verirken 
diğer segmentler aktif olmayacaktır. 

 



[B40] YANGIN KATI 2 

0…63 
Yangın 2 giriş işlevine atanan giriş terminali aktif olduğunda kabin derhal bu parametrede 
belirlenen kata hareket eder. 

 
[B41] ÖNCELİK SİSTEMİ 

0 Pasif   Öncelik sistemi aktif değil. 
1 Aktif   Öncelik sistemi aktif. 

 
[B42] MAKİNA ODASI MİNİMUM SICAKLIĞI 

0…9 Bu parametrede belirlenen değer, kabinin çalışmaya devam etmesi için gerekli minimum 
sıcaklığı tanımlar. 

 
[B43] MAKİNA ODASI MAKSİMUM SICAKLIĞI 

30…60 
Bu parametrede belirlenen değer, kabinin çalışmaya devam etmesi için gerekli maksimum 
sıcaklığı tanımlar. 

 
[B44] MK GECİKMESİ 

0…90 

Bu parametrede, durdurma manyetik şalteri sistem tarafından okunduktan sonra durma 
sürecindeki gecikmeyi tanımlar. Bu parametredeki bir birim 30 milisaniyelik bir gecikmeye 
karşılık gelir. Parametre birimi 30 milisaniyedir. Parametre 0’a ayarlandığında bu işlev devre 
dışı kalır. Maksimum değer olan 90 ise 2.7 saniyelik bir gecikme sağlar. 

 
[B45] EKS MK GECİKMESİ 

0…120 

Bu parametrede, durdurma manyetik şalteri sistem tarafından okunduktan sonra durma 
sürecindeki gecikmeyi tanımlar. Bu parametredeki bir birim 30 milisaniyelik bir gecikmeye 
karşılık gelir. Parametre birimi 30 milisaniyedir. Parametre 0’a ayarlandığında bu işlev devre 
dışı kalır.  

 
[B46] YANGIN STANDARDI 

0 
EN81-73 
Bir yangın sinyali alındığında sistem EN81-73 Yangın Standardına uygun olarak işlev görür. 

1 
EN81-72 
Bir yangın sinyali alındığında sistem EN81-72 Yangın Standardına uygun olarak işlev görür. 
Kabin panelindeki anahtarlı işlemler dahil edilmez. 

2 
EN81-72 Kabin Anahtarı 
Bir yangın sinyali alındığında sistem EN81-72 Yangın Standardına uygun olarak işlev görür. 
Kabin panelindeki anahtarlı işlemler dahil edilir. 

3 
EN81-72 Rusya Standardı 

Bir yangın sinyali alındığında sistem Rus Standardı değişiklikleri de dahil EN81-72 Yangın 
Standardına uygun olarak işlev görür. Kabin panelindeki anahtarlı işlemler dahil edilir. 

4 

EN81-73 Bloke 
Bir yangın sinyali alındığında sistem EN81-73 Yangın Standardına uygun olarak işlev görür. 
Yangın girişi devre dışı olunca (yangın yok) asansör bloke olur ve manuel olarak sıfırlanmadan 
normal moda geçmez. Manuel sıfırlama için revizyon moduna geçilebilir veya güç 
kapatılabilir. 

 
  



[B47] SIFIRLAMA ANAHTARI 
Bu parametre, eğer mecburi yavaşlama bölgesinde birden fazla kat bulunuyorsa, 871 ve 872 
konumlarındaki sıfırlama şalterleri varlığını tanımlar. 

0 
Pasif   A05’in 3’ten düşük olduğu durumlarda tüm kat seçici türlerinde sıfırlama şalterleri 
olarak 817 ve 818 kullanılır. 

1 
Aktif   817/KSR1’in altında veya 818/KSR2’nin üstünde bir kattan fazla varsa sistem alt 
sıfırlama şalteri için giriş işlevi 917’yi ve üst sıfırlama şalteri için ise 918’i kullanır. 817 ve 818 
hız sınırı şalterleri olarak hizmet vermeye devam ederler. 

 
[B48] LCD 2. HARF SETİ 

0 Latin Harf Seti      (Standart) LCD ekran Latin harflerine sahiptir.  
1 Rus Harf Seti (Kiril)   LCD ekran Kiril harflerine sahiptir.   

 
[B49] SEVİYELEME MOTORU 
Bu parametre yalnızca hidrolik asansörlerde kullanılır, ekstra bir seviyeleme motorunun varlığını 
tanımlar. 

0 Yok   Seviyeleme motoru yoktur. 
1 Var   Seviyeleme motoru vardır. Sadece seviye hareketi durumunda aktif hale gelecektir. 

 
[B50] CNT DENETİMİ 
Bu parametrede kontaktörlerin kontrol edilme şekli tanımlanır. 

0 
Denetleme Yok   Kontaktör kontrolü yapılmaz. 
Uyarı: bu seçenek sadece kurulum, tamir ve bakım amaçları için kullanılabilir. Mevcut 
asansör standartlarına göre bu parametre normal kullanım için 0’a ayarlanamaz. 

1 Denetleme Var   Kontaktör kontrolü sürekli olarak yerine getirilir. 

2 
Aşağı Pasif   Kontaktör kontrolü sadece yukarı yönlü harekette uygulanır. Bu seçenek yalnızca 
hidrolik asansörlerde tercih edilebilir. 

 
[B51] FOTOSEL BAYPAS 

0 Pasif   Fotosel baypas işlemi gerçekleştirilmez. 

1 
AKTİF-1/KK Yok   Fotosel baypas işlemi gerçekleştirilir. Fotosel baypas işleminde kapı 
operatörü için sadece YAVAŞ KAPAMA çıkış işlevi mevcuttur. Aynı zamanda zaman 
parametreleri için C07 ve C08’e bakınız. 

2 

AKTİF-2/KK Var 
Fotosel baypas işlemi gerçekleştirilir. Fotosel baypas işleminde kapı operatörünün kapıyı 
kapatması için YAVAŞ KAPAMA çıkış işleviyle beraber kapı kapama komutu da gönderilir. Aynı 
zamanda zaman parametreleri için C07 ve C08’e bakınız. 

 
[B52] YAVAS MOTOR SÜRESİ 

0 Bloke Olabilir   C06 kat geçme süresi aşıldığında sistem bloke olur. 
1 Bloke Olamaz   C06 kat geçme süresi aşıldığında sistem bloke olmaz. 

 
[B53] PANİK KATI 

0…64 PNB girişi aktif olduğunda asansör bu parametrede tanımlanan kata gider. 
 
  



[B54] KURULUM MODU  
Bu parametre sistemin ilk kurlumunu kolaylaştırmak için uygulanmıştır. Bu modu aktif etmek için 
system revizyon modunda olmaludur. Bu mod aktif olduğunda bazı girişleri engeller. Kumanda kartı 
normal moda geçtiğinde veya tekrar enerjilendirildiğinde bu parametre otomatik olarka [B54=0] olur. 

 
[B55] REVİZYON HAREKETİ 
Bu parameter revizyonda hareketin kuyu sınırlarında nerede durdurulacağını belirler. 

0 
817 / 818 e Kadar Git   Revizyon hareketi aşağı yönde 817, yukarı yönde ise 818 
şalterlerinde sonlandırılır. 

1 
Son Kata Git   Revizyon hareketi aşağı yönde en alt kat, yukarı yönde ise en üst kat 
seviyesine kadar sürdürülür. 

 
[B56] KAPI AÇ DENETİMİ 
Bu parametre kapı açıldığında kapı açma testinin ne şekilde yapılacağını belirler. 

0 Sürekli Denetle 
Kapıların açılıp açılmadığı her açma komutundan sonra sürekli olarak denetlenir.  

1 

İlk Açmada Denetle 
Kapıların açılıp açılmadığı sadece asansör o kata ilk kez geldiğinde denetlenir. Eğer bu 
denetlemede kapı kontakları açılırsa o katta bir daha açma denetimi yapılmaz. Eğer 
açılmazsa system bloke edilir. 

2 
Denetim Yapma 
Kapıların açılıp açılmadığı denetlenmez.  
EN81-20/50 Standardına uygun değildir! 

 
[B57] EKS ÇIKIŞ KATI 
Bu parametre kurtarıcı modundaki iken asansörün hangi kata gideceğini belirler. 

0 Uygun Kat    
 Asansör ağırlık dengesine görekalkışı daha uygun olan bir alt veya üst kata gider. 

1 
En Alt Kat     Asansör kurtarma modunda en alt kata gider. Uyarı: Bu uygulamanın 
elektrikli asansörde çalışabilmesi için Asansör boş kabin ile aşağı yönde kuyu 
boyunca hareket ettirebilecek enerjiye sahip bir güç kaynağı kullanılmak zorundadır. 

 
[B58] AMI-100 CİHAZI 
Bu parametre EN81-21 uygulmalarında AMI-100 cihazının kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. 

0 Kullanılmıyor   AMI-100 cihazı kullanılmıyor. 

1 Kullanılıyor   AMI-100 cihazı kullanılıyor. 
 
[B59] KÖPRÜLEME BLOKE 
Bu parametre 45 nolu hata çıktığında sistemin bloke olup olmayacağını kontrol eder. 

0 Bloke Olabilir   Sistem 45 no’lu hatada bloke olup servis dışına geçer. 
1 Bloke Olamaz   Sistem 45 no’lu hatayı kayıt eder fakat bloke olmaz. 

 
  

0 Pasif   Sistem normal modda çalışıyor. 

1 Aktif   Sistem revizyon modunda, kumanda kartı 871, DIK, BYP, KRR, DPM, SGO, KL1, KL2, K1C 
ve K2C girişlerine tepki vermez.  



[B60] SDE ÇIKIŞ 
Bu parametre SDE kartının çalışma tipini seçer. 

0 Çıkış E1-E7   SDE kartı programlanabilir output olarak çalışır. 

1 
7 Segment   SDE kartı 7 segment çıkışı O1-A, O2-B, O3-C, O4-D, O5-E, O6-F, O7-G, O8- 
2G şeklindedir. 

2 
Gray Kod   SDE kartı üzerindeki röle çıkışları, O1 çıkışı G0’ı, O2 çıkışı G1’i, O3 çıkışı G2’yi 
ve O3 çıkışı da G3’ü temsil edecek şekilde Gray Kodu çıkışı verir. 

3 
Binary Kod  SDE kartı üzerindeki röle çıkışları, O1 çıkışı B0’ı, O2 çıkışı B1’i, O3 çıkışı B2’yi 
ve O3 çıkışı da B3’ü temsil edecek şekilde Binary Kod çıkışı verir. 

4 
Katta Işığı  SDE kartı üzerindeki katta ışığı çıkışları, O1-701, O2-702, …, O7-707, O8-708 
gibi kat numarası çıkışları verir. Örneğin kabin 2.katta ise, sadece B segmenti (702) bir 
çıkış verirken diğer segmentler aktif olmayacaktır. 

 
[B61] YANGIN KAPI SAYISI 

1…2 Bu parameter, itfaiyeci asansöründe (EN81-72) kabindeki kapı sayısını belirtir. 
 
[B62] YANGIN ANAHTARI 
Bu parameter, normalde açık veya normalde kapalı olarak FR1…FR2 girişlerinin aktif durumunu 
belirtir. Aktif durum yangındaki durum anlamına gelir. 

0 
Normalde Kapalı 
Eğer FRx girişi pasif ise (1000’e bağlı değilse), yangın alarmı aktif hale gelir. 

1 
Normalde Açık 
FRx aktif ise (1000’e bağlı ise), yangın alarmı aktif olur. 

 
[B63] YANGINDA KAPILAR 
EN81-73 seçili ise [A46=0], bu parametre yangın durumunda kabin katında beklerken kapıların 
durumunu belirler.  

0 Asansör yangın çıkış katında kapıları açık bekler. 
1 Asansör yangın çıkış katında kapıları kapalı bekler. 

 
[B64] ACİL TELEFON BUTONU 
Bu parameter kabin kasedi üzerinde hangi butonun acil telefonla çağrıyı başlatacağını belirler. Bu 
özellik, hazır tesisat için kabin kumanda kartlı (PWL veya PWS) sistemlerde mevcuttur. 

0 Kabin kasedi üzerindeki INTERCOM butonuna basarak acil telefon çağrısı başlatılır. 
1 Kabin kasedi üzerindeki ALARM butonuna basarak acil telefon çağrısı başlatılır. 

 
[B65] KABİN ÇAĞRI İPTALİ 
Bu parameter kabin çağrı iptalini active eder. 
Bu özellik sadece hazır tesisatlı sistemlerde (PWL veya PWSC kabin kartlı) bulunur. 

0 Kabin çağrı iptal özelliği pasif 
1 Kabin çağrı iptal özelliği aktif. 

 
  



[B66] KAT KİMLİK KONTROLÜ 
Bu parameter kat çağrıları için erişim kontrol kartının kullanım şeklini belirler. 

0 Kat kimlik kontrolü pasif. 
1 Kat kimlik kontrolü kat çağrı butonu ile birlikte kullanılır. 

Kayıtlı kimlik kartı gösterilip ardından butona basıldığında yapılan çağrı kabul edilir. 
2 Kat kimlik kontrolü butonsuz kullanılır. Kayıtlı bir kimlik kartı göstermek kat çağrısı olarak 

kabul edilir. 
 
5.3) P3-ZAMAN PARAMETRELERİ  

Tüm C parametrelerinde (zamanlamalar) bir birim 0.1 saniyeye karşılık gelir.  
 
C01] MEŞGUL SÜRESİ 

30…3000 Kabin ışığının Meşgul çıkışının (12) aktif olduğu meşgul süresi. 
 
[C02] KAPI AÇIK BEKLEME SÜRESİ-1 

30…1000 
Kapı 1 kapama komutundan sonra kapının tekrar kapanmasından önceki bekleme süresi bu 
parametrede tanımlanır. 

 
[C03] KAPAMA ZAMANI-1 

30…1000 
Kapı 1 kapama komutu yerine getirildikten sonra sistem kapı 1’in kapanması için bu 
parametrede belirlenen süre kadar bekler. Eğer kapı 1 bu süre içinde kapanmazsa bir hata (8) 
sinyali oluşturulur. 

 
[C04] KAPI AÇ DENETİMİ-1 

5…100 
Bu parametrede kapı 1’in açılma süresi belirlenir. Kapı 1 açılma komutunun ardından sistem 
bu süre dahilinde kapının açılıp açılmadığını (veya daha doğrusu artık kapalı olmadığını) 
kontrol eder. 

 
[C05] K20 PERIYODU 

10…200 
K20 giriş işlevi açık olduğunda kapı 1 açılır. Daha sonra tekrar kapanmak için bu parametrede 
belirlenen süre kadar bekler. 

 
[C06] FOTOSEL SÜRESİ 1 

10…200 FOT giriş işlevi aktif hale getirildiğinde kapı 1 açılır. Daha sonra tekrar kapanmak için bu 
parametrede belirlenen süre kadar bekler. 

 
[C07] FOTOSEL BAYPAS SÜRESİ- 1 

50…3000 
FOT giriş işlevi bu parametrede belirlenen süre boyunca sürekli olarak aktif halde tutulursa, 
kapı 1 yavaş kapama-1 moduna geçer ve kapı 1 için yavaş kapama 1’i başlatır, ancak bunun 
için parametre B51’de 0 dışında bir değer seçilmiş olmalıdır. 

 
[C08] DTS BUTON GECİKMESİ 

0 Devre Dışı 

20…500 
Kata vardıktan sonra DTS (Kapı kapama tuşu) bu parametrede belirlenen süre boyunca 
kısıtlanır.  

 
  



[C09] KATTA BEKLEME SÜRESİ 

20…1000 
Bu parametrede, kolektif sistemlerde kabinin bir sonraki çağrı için hareket etmesinden önce 
bekleyeceği süre tanımlanır. 

 
[C10] KALKIŞTA GECİKME SÜRESİ 

1…100 
Güvenlik devresi kapandıktan sonra harekete başlamak için geçen bekleme süresi burada 
tanımlanır. 

 
[C11] KAPI GECİKMESİ 

0…100 
Bu parametrede, yeni bir kata gelindiğinde kapıların açılmaya başlamasından önceki gecikme 
süresi tanımlanır. 

 
[C12] FREN GECİKMESİ 

10…50 
Bu zaman parametresi VVVF sistemlerindeki fren gecikmesini tanımlar. Bir seyahatin sonunda 
hareket durunca, mekanik fren bu parametrede tanımlanan gecikme süresinin sonunda 
kapatılır. C12 gecikme programlanabilir çıkış işlevleri 25, 27 ve 51’i etkiler. 

 
[C13] KİLİT BEKLEME SÜRESİ 

0…500 Kapı kapandıktan sonra kontağın yerine oturma denetim süresi. Bu süre aşılırsa hata 40 
çıkar. 

 
[C14] MAKSİMUM MEŞGUL SÜRESİ  

0 Aktif değil 

1…3000 Eğer C16 süresi boyunca kapılar açık kalır veya kapatılamazsa, yeni bir çağrı gelene dek 
meşgul sinyali ve kabin ışıkları kapatılır. 

 
[C15] KAT GEÇME SÜRESİ 

50…3000 
Bu parametrede asansörün bir kattan sonraki kata gitmesi için maksimum zaman aralığı 
tanımlanır. Bu aralık aşılırsa  hata (6) oluşturulur. 

 
[C16] YAVAŞ HIZ MAKSİMUM SEYİR SÜRESİ 

50…1000 
Bu parametrede, kabin yavaş hızdayken izin verilen maksimum süre kaydedilir. Bu süre 
aşılırsa hata  (6) oluşturulur ve sistem bloke olur. 

 
[C17] HIZLI DEVAM SÜRESİ SEYAHAT 

0…60 İki durak arasındaki mesafenin çok kısa olduğu sistemler için tasarlanmıştır. Bu süre 
içinde asansör yüksek hızdan yavaş hıza geçmez. 

 
[C18] MOTOR VALFI GECİKME SÜRESİ  

1…50 
Bu parametrede, hidrolik asansörler başlatılırken motorun çalışmaya başlaması ile valflerin 
aktif hale gelme zamanı arasındaki gecikme süresi belirlenir. Bu parametre sadece hidrolik 
asansörler için kullanılır. 

 
[C19] YILDIZ-ÜÇGEN GEÇİŞ SÜRESİ 

0…50 
Bu parametrede, hidrolik asansörler başlatılırken motorun üçgen bağlantıya geçmeden önce 
yıldız bağlantıda çalışma süresi belirlenir. Bu parametre sadece hidrolik asansörler için 
kullanılır. 



[C20] VALF MOTORU GECİKME SÜRESİ 

0…50 
Bu parametre sadece hidrolik asansörlerde kullanılır ve bir durdurma komutu sonrası valfler 
ile motor (veya tam tersi) arasındaki gecikme süresini belirler. Zamanlamalar için parametre 
B25’e bakınız. 

 
[C21] KONTAKTOR GECİKMESİ 

0…10 
Bir hareket komutu yerine getirildiğinde bu parametrede tanımlanan süre içinde RUN (10) 
giriş işlevine atanan giriş terminalinde hiçbir aktif sinyal olmazsa, sistem durdurulacaktır. 
Eğer RUN giriş işlevi hiçbir giriş terminalinde tanımlı değilse bu zamanlayıcı aktif değildir.  

 
[C22] GÜVENLİK VALFİ START 

0…30 

Bu parametre, başlangıçta aşağı yön güvenlik valfi ve aşağı yön valfi arasındaki gecikmeyi 
kontrol eder. Hidrolik asansör çalışmaya başladığında ilk önce aşağı yön güvenlik valfi açılır. 
Valf açılınca C22 sayacı geri saymaya başlar. Bu zamanlayıcının sayımının sonunda aşağı yön 
valfi açılır. 

 
[C23] GÜVENLİK VALFiNi DURDURMA 

3…30 

Bu parametre, durdurma sırasında aşağı yönlü valf ve aşağı yönlü güvenlik valfi arasındaki 
gecikmeyi kontrol eder. Hidrolik asansör katta durduğunda ilk önce aşağı yön valfi açılır. 
Aşağı yön valfi açılınca C23 sayacı geri saymaya başlar. Bu zamanlayıcının sayımının sonunda 
aşağı yön güvenlik valfi açılır. 

 
[C24] 2CH/S VALF GECİKMESİ 

0…30 
Bu parametrede bir durdurma komutu sonrası GMV 3010 2CH/S valfleri için gecikme süresi 
tanımlanır. Hidrolik asansör katta durduğunda ilk önce motor durur. Motor kapandığında 
C24 sayacı geri saymaya başlar. Bu zamanlayıcının sayımının sonunda 2CH/S valfi açılır. 

 
[C25] PARK BEKLEME SÜRESİ 

50…10000 
Eğer park süresi B03 parametresinde (1 veya 2) tanımlanmışsa, son seyahatin ardından bu 
parametrede belirlenen süre boyunca hiçbir çağrı alınmadığında asansör B04 
parametresinde belirlenen park katına doğru hareket eder. 

 
[C26] I-Valve START SMA-OFF 

1,2…70 
Bucher i-Valve üniteli hidrolik sistemde start anında sma sinyalinin off olmasının denetlenme 
zamanı. Kart bu girişi RDY input girişi ile denetler. Start anında bu parametrede ayarlanan 
süre içerisinde RDY sinyali off olmalı. 

 
[C27] I-Valve STOP SMA-ON 

1,2…70 
Bucher i-Valve üniteli hidrolik sistemde stop anında sma sinyalinin on olmasının denetlenme 
zamanı. Kart bu girişi RDY input girişi ile denetler. Stop anında bu parametrede ayarlanan 
süre içerisinde RDY sinyali on olmalı.  

 
[C28] YÖN GECİKME ZAMANI 

20…300 
Asansör yeni bir kata ulaştığında durmasından önceki son hareket yönü bu parametrede 
tanımlanan süre boyunca değiştirilmeden saklanır. 

 
  



[C29] ENKODER KONTROLÜ 

20…100 
Kabin pozisyonu belirlemek için artımlı enkoder kullanıldığında [A05=2] bu parametrede 
tanımlanan süre boyunca hiçbir enkoder palsi alınamazsa hata (3) oluşturulur ve hareket 
durdurulur. 

 
[C30] GRUP KAPI BEKLEME SÜRESİ 

100…1000 

Asansör grup olarak çalıştığında, bu parametre asansörün kapıları zorla açık tutulurken kat 
çağrılarını hedef olarak tutmaya devam edeceği maksimum süreyi tanımlar. Bu süre 
aşıldığında kat çağrısı serbest kalacak ve grubun herhangi bir başka üyesi hedefi olarak bu 
çağrıyı alabilecektir. 

 
[C31] YÜKLEME SÜRESİ 

100…5000 
LDB giriş işlevi (yükleme butonuna) bir giriş terminaline atandığında LDB butonuna 
basmak kapıları bu parametrede tanımlanan süre boyunca açık tutar. Kapı yeni bir çağrı 
yüzünden kapanmaz. Sadece DTS ve DT2 butonları (kapı kapama) bu işlevi sonlandırabilir. 

 
[C32]  KAPI AÇIK BEKLEME-2 

30…1000 
Kapı 2 açma komutundan sonra kapı tekrar kapanmadan önce bu parametrede tanımlanan 
süre boyunca bekler. 

 
[C33] KAPAMA ZAMANI-2 

30…1000 
Kapı 2 kapama komutu yerine getirildikten sonra sistem kapı 2’in kapanması için bu 
parametrede belirlenen süre kadar bekler. Eğer kapı 2 bu süre içinde kapanmazsa bir hata (8) 
sinyali oluşturulur. 

 
[C34] KAPI AÇ DENETİM SÜRESİ-2 

5…100 
Bu parametrede kapı 2’nin açılma süresi belirlenir. Kapı 2 açılma komutunun ardından sistem 
bu süre dahilinde kapının açılıp açılmadığını (veya daha doğrusu artık kapalı olmadığını) 
kontrol eder. 

 
[C35] K22 AÇ BUTONU-2 

10…200 
K22 giriş işlevi açık olduğunda kapı 2 açılır. Daha sonra tekrar kapanmak için bu parametrede 
belirlenen süre kadar bekler. 

 
[C36] FOTOSEL SÜRESİ-2 

10…200 
FT2 giriş işlevi aktif hale getirildiğinde kapı 2 açılır. Daha sonra tekrar kapanmak için bu 
parametrede belirlenen süre kadar bekler. 

 
C37] FOTOSEL BAYPAS SÜRESİ-2 

50…3000 
FT2 giriş işlevi bu parametrede belirlenen süre boyunca sürekli olarak aktif halde tutulursa, 
kapı 2 yavaş kapama-2 moduna geçer ve kapı 2 için yavaş kapama 2’yi başlatır, ancak bunun 
için parametre B51’de 0 dışında bir değer seçilmiş olmalıdır. 

 
[C38] DT2 GECİKMESİ-2 

0 Devre Dışı 

20…500 
Kata vardıktan sonra DT2 (Kapı kapama tuşu) bu parametrede belirlenen süre boyunca 
kısıtlanır. 



[C39] EKS BAŞLANGIÇ SÜRESİ 
30…500 Güç kaybı veya faz hatası sonrası kurtarma işlemini başlatma gecikmesi. 

 
[C40] EKS HAREKET GECİKMESİ 

0…100 Bu parametre kurtarma modunda kullanılır ve invertörün kendi gelmesini beklemek için 
kurtarma modundaki ilk hareket komutunu geciktirir. 

 
[C41] MAKSİMUM EKS SÜRESİ 

300…5000 
Bu parametrede acil durum kurtarma işlemi için izin verilen maksimum süreyi tanımlar. Eğer 
bu süre içinde kurtarma işlemi tamamlanmamışsa sistem tarafından sonlandırılır. 

 
[C42] REVİZYON ÇIKIŞ SÜRESİ 

10…200 Revizyon modundan çıktıktan sonra hareketi başlatma süresi 
 
[C43] ÖNCELİK SÜRESİ 

200…3000 
Öncelik bekleme süresi. Asansör bir öncelik anahtarı ile çağrıldığında bu parametrede 
belirlenen süre boyunca yeni bir çağrı gelmemişse öncelik kullanımı sonlandırılır.  

 
[C44] MAKSİMUM AÇIK KALMA SÜRESİ 

150…3000 
Bu parametrede çıkışın aktif hale gelmesi için kapının maksimum açık durma süresi 
tanımlanır. Eğer bir kapı kapama komutundan sonra kapılar bu parametrede tanımlanan süre 
boyunca açık kalırsa çıkış işlevi 88 ayarlanacaktır. 

 
[C45] KAPAMA GECİKMESİ 

2…30 Bu parametre yarı otomatik kapılar için kullanılır ve kat kapısı kapandıktan sonra kapı açma 
magnetlerinin aktif hale gelme gecikme süresini tanımlar. 

 
[C46] PAWL YUKARI HAREKETİ 

0…50 
Bu parametrede, asansör herhangi bir yönde hareket başladığındaki özel yukarı tutucu 
hareketinin süresi belirlenir.  

 
[C47] PAWL BEKLEMESİ 

0…50 
PAWL cihazına enerji verildikten sonra SKN’nin AÇIK olarak okunmasına kadar maksimum 
bekleme süresi. 

 
[C48] PAWL BASINÇ BEKLEMESİ 

0…50 
Asansörün başlangıç fazında özel PAWL hareketinin başlatılmasından sonra KNB’nin 
okunmasına kadarki maksimum süre. 

 
 


