
 

 

 

 

 

 

 

ALC Hata Kodları 

KOD HATA AÇIKLAMA 

1 STOP KESİNTİSİ  STOP devresi-120 (Hız regülatörü, paraşüt kontağı, STOP butonları…) açık. 

2 120-125 YOK Kapı Kontak devresi-125-130 hareket sırasında açıldı. 

3 140 YOK Kapı Kilit devresi-140 hareket sırasında açıldı. 

6 KAT GEÇME SÜRESİ 

1-Hızlı harekette sistem [C08] parametresinde belirlenen süre içerisinde 

yeni kat bilgisi alınamadı. 

2-Yavaş harekette sistem [C09] parametresinde belirlenen süre içerisinde 

yeni kat bilgisi alınamadı. 

7 KAPI AÇILMADI 

Kapı açma komutunu gönderildikten sonra A kapısı için [C04] ve B kapısı 

için [C34]’te tanımlanan süre içinde Kapı Kilit veya Kapı Kontak sinyalleri 

kesilmedi. 

8 KAPI KAPANMADI 

Kapı kapama komutunu gönderdikten sonra A kapısı için [C03] ve B kapısı 

için [C33]’te tanımlanan süre içinde Kapı Kilit veya Kapı Kontak sinyalleri 

kapanmadı (KL1=0, KL2=0). 

9 817- 818 YOK Yukarı ve aşağı yön limit şalterleri (817 ve 818) aynı anda açık devreler. 

11 SAYICI HATASI 

Kat göstergesindeki numara ile kabin pozisyonu tutarsız.  Kabin en üstte 

katta olmasına rağmen (817=0, 818=1) kat bilgisi en üst kat değil veya 

kabin en alt katta iken (818=0, 818=1) kat bilgisi 0 değil. 

12 ENKODER YÖN HATASI 
Kabin hareket yönü ve enkoder dönme yönü aynı değil. Arttırımsal 

enkoder girişinde A ve B yi yer değiştirin (ENA ve ENB). 

13 ENKODER SİNYALİ YOK 

Kabin hareket halindeyken [C29] parametresinde tanımlanmış olan süre 

içinde hiç enkoder palsı alınmadı. Enkoder elektrik devresini ve enkoderin 

mekanik bağlantısını kontrol ediniz. 

14 BYPASS HATASI 
Bypass girişi aktif [BTP=0] ve asansör normal modda ise bu hata çıkar. 

Bypass anahtarı normalde kapalı olmalıdır. 

15 PARK DURAĞI HATALI 
[B04]’te tanımlanmış olan park katı maksimum durak sayısından [A01]  

büyük. [B04] en fazla ([A01]-1) olabilir. 

16 YANGIN DURAĞI 
[B05]’te tanımlanan yangın katı maksimum durak sayısından [A01] fazla. 

[B05] en fazla ([A01]-1) olabilir. 



18 KABİN CEVAP HATASI 

Kabin ünitesinde bulunan seri haberleşme kartı ile haberleşme yok. Kabin 

ile anakart arasındaki haberleşme durumunu BE ve LE ledlerinden kontrol 

ediniz. Kabin CAN sürücüleri önündeki bu ledler yanık ise ya kabin seri 

haberleşme devresinde bir yanlış vardır ya da CAN-ünitelerinin 

sonlandırma direnç değerleri hatalıdır. Kabin CAN portu [A18] 

parametresinde tanımlanmıştır. Kabin seri haberleşme devresinin [A18] de 

belirlenmiş CAN-portuna bağlı olduğunu kontrol ediniz. 

19 KAT HABERLE. HATASI 

Kat ünitesinde bulunan seri haberleşme kartı ile haberleşme yok. Kat 

üniteleri ile anakart arasındaki haberleşme durumunu BE ve LE ledlerinden 

kontrol ediniz. Kat CAN sürücüleri önündeki bu ledler yanık ise ya kat seri 

haberleşme devresinde bir yanlış vardır ya da CAN-ünitelerinin 

sonlandırma direnç değerleri hatalıdır. Kat CAN portu [A19] 

parametresinde tanımlanmıştır. Kabin seri haberleşme devresinin [A19] de 

belirlenmiş CAN-portuna bağlı olduğunu kontrol ediniz. 

20 PTC-TERMİSTÖR YOK 
Motor termistör devresi açık [PTC=0]. Motor aşırı ısındığından dolayı 

termistör açık devre olmuştur veya PTC devresi bağlı değildir.  

21 HU-HD YOK! 

 Kabin hızı 1m/s üzerinde ise 3. Hızı kullanılmalıdır [A11>0]. Bu takdirde HU 

ve HD herhangi iki girişe tanımlanmalıdır. HU ve HD aynı anda açık is bu 

hata ortaya çıkar. HU ve HD manyetik anahtarlarını, terminalleri, tanımları 

ve ilgili kablolamaları kontrol edin. 

22 KAPI ISI HATASI 
Otomatik kapı motorunda yüksek sıcaklık tespit edilirse veya DTP girişi 

bağlanmamışsa [DTP=0] bu hata çıkar. 

23 SIFIRLAMA PASİF 
Sıfırlama hareketi [B30=0] parametresi tarafından engellenirse bu uyarı 

mesajı ekranda görünür. 

24 KUYU ÖĞRENME YOK 

Kat seçici olarak artırımsal enkoder seçildiğinde [A05=2], kuyu öğrenme 

henüz başarılı olarak tamamlanmamış ise bu ekranda bu mesaj belirir. 

Asansörü normal modda kullanabilmek için önce kuyu öğrenme 

yapılmalıdır. Bu bir uyarı mesajıdır. 

25 ENKODER VERİ HATASI 
M8->E4->KAT PALSLARI menüsündeki Pals verileri eksik veya hatalı. Kuyu 

öğrenme yapılmalı. 

26 
MAKİNE DAİRESİ 

SICAKLIĞI 

Bu hata mesajı Makine dairesi sıcaklığı ayarlanan değerlerin dışında 

olduğunda ekrana çıkar ve kalkışı engeller. 

[B21=0] ise makine dairesi ısı kontrolü yapılmaz. 

[B21=1] ise ALC anakartı üzerindeki ısı algılayıcı kullanılarak makine dairesi 

sıcaklık kontrolü yapılır. Kartın bulunduğu yerdeki ortam sıcaklığı [B42] 

deki değerden küçük veya [B43] deki değerden büyük ise bu hata mesajı 

çıkar. Parametredeki değerlerin uygunluğunu ve pano içinde anakartın 

çevresindeki ısıyı kontrol edin. 

[B21=2] ise THR girişi kullanılarak ısı kontrolü yapılır. THR girişi açık devre 

olduğunda hata mesajı verilir. THR girişin bağlı olup olmadığını ve buraya 

bağlanmış olan ısı ölçer cihazın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. 



27 SÜRÜCÜ HATASI 

Sistem hidrolik üniteden veya hız kontrol (inverter) ünitesinden DER girişi 

üzerinden hata sinyali alıyor. Sürücü cihazın hata durumunu ve DER girişini 

kontrol edin. 

29 KONTAKTÖR YAPIŞIK 

Kontaktörler çekili olmamasına rağmen CNT terminalinde sinyal yok. CNT 

giriş terminalini, tanımını, kontaktörlerin kapalı yardımcı kontaklarının CNT 

girişine doğru olarak bağlanmış olduğunu kontrol edin. 

30 GSM MODEM HATASI 
GSM modeme erişilemiyor. GSM modemin bağlantısını ve ayarlarını 

kontrol edin. 

31 FAZ SIRA HATASI Faz sıralamasında hata var. İki şebeke fazının birbiriyle yerlerini değiştirin. 

32 HARİCİ FKK HATASI Harici faz koruma cihazından FKI giriş üzerinden faz hatası algındı. 

33 ML2 KATTA AÇIK 

Kabin katta duruken, kapı açma bölgesi içerisinde, ML2 girişi pasif duruma 

geçerse [ML2=0] bu hata çıkar. Kapılar açık iken bu hatanın çıkması UCM 

hatası oluşturur ve sistem bloke edilir. ML1, ML2 şalterleri, karşılarında 

mıknatısların durumu ve ML1, ML2 şalterlerinin bağlantılarını kontrol 

ediniz.  

34 ML2 KISA DEVRE 

Kabinin kat bölgesinden ayrılmasına rağmen ML2 girişi hala aktif ise 

[ML2=1] bu hata belirir. ML2 manyetik şalteri, karşı mıknatıs yeri ve ML2 

elektriksel bağlantılarını kontrol edin. 

35 L1/R-FAZI YOK L1/R fazı kesik. Şebeke bağlantılarını kontrol edin. 

36 L2/R-FAZI YOK  L2/S fazı kesik. Şebeke bağlantılarını kontrol edin. 

37 L3/R-FAZI YOK  L3/T fazı kesik. Şebeke bağlantılarını kontrol edin. 

39 GRUP NO HATASI 

Asansör grubunda  [A13]’te tanımlanmış olan  grup numarasına sahip 

birden fazla asansör var. Tüm asansörlerdeki [A13] parametrelerini kontrol 

edin. Her numara sadece bir asansörde bulunabilir. 

40 KAPI KONT. HATASI 
Kapının fiziki olarak kapanmasına rağmen kapı kontakları açık durumda. 

Kapının fiziki durmu KL1 ve KL2 girişleri ile kontrol edilir. 

41 SEVİYELEME ZAMANI 

Seviyeleme süresi [C16] parametresinde belirtilen süreden daha uzun 

sürdüğünde hareket durduruldu. [C16] süresi çok kısa ayarlanmış olabilir. 

Asansör hareket ediyorsa seviyeleme hızı ve [C16] süresini kontrol edin, 

hareket etmiyorsa hareketi engelleyen unsuru araştırın. 

44 KL1 – KL2 YOK 
Sistem Bypass modunda iken kapılar gerçekten kapanmamış yani KL1 ve 

KL2 girişleri aktif değil. Kapı kontaklarını ve KL1, KL2 girişleri kontrol edin. 

45 SDB KÖPRÜ HATASI 
SDB kartı güvenlik hattını köprüleyemiyor. 140, ML1 ve ML2 girişlerini ve 

karşı mıknatıslarını kontrol edin. 

49 EKS KAPI AÇILMADI 

Acil durum kurtarma işlemi sırasında, kapı [C29] parametresinde 

belirlenmiş olan zaman içerisinde açılamadı. Kapı besleme gerilimini ve 

kapı sinyallerini kontrol edin.  

50 EKS KAPI KAPANMADI 

Acil durum kurtarma işleminde kapı sistem tarafından belirlenmiş süre 

zarfında kapanmadı. Kapı besleme gerilimini ve kapı sinyallerini kontrol 

edin.  

52 EKS MAKS. SÜRE 
Acil durum kurtarma işleminde geçen süre, zaman parametresi [C41]’te 

kayıtlı süreyi aştı. [C41] süresini kontrol edin. 



53 ML1 KATTA AÇIK 

Kabin katta duruken, kapı açma bölgesi içerisinde, ML1 girişi pasif duruma 

geçerse [ML1=0] bu hata çıkar. Kapılar açık iken bu hatanın çıkması UCM 

hatası oluşturur ve sistem bloke edilir. ML1, ML2 şalterleri, karşılarında 

mıknatısların durumu ve ML1, ML2 şalterlerinin bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

54 ML1 KISA DEVRE 

Kabinin kat bölgesinden ayrılmasına rağmen ML1 girişi hala aktif ise 

[ML1=1] bu hata belirir. ML1 manyetik şalteri, karşı mıknatıs yeri ve ML1 

elektriksel bağlantılarını kontrol edin. 

55 PİSTON ÜST STOP 
Hidrolik asansörlerde kabin kuyu üst sınır stop seviyenin üzerine çıktığında 

bu hata rapor edilir. Bu hata kalıcıdır ve mutlaka el ile silinmesi gerekir. 

56 YANGIN RESET 

Yangın durumundan sonra, FR1 veya FR2 girişlerinden yangın alarmı 

kalkınca, [FR1=1] [FR2=1], eğer B46 parametresi 4 ise [B46=4] sistem 

hemen normale dönmez, bloke olur. Bloke ancak revizyon durumuna girip 

çıkma ile veya sistemin yeniden açılması ile ortadan kalkar. Sistem bloke 

olduğu sürece bu hata mesajı ekranda gösterilir. 

57 KAT BUTONU BASILI 

Katlar paralel haberleşmeli sistemde kat butonu 300 saniyeden fazla bir 

süre basılı okunursa sistem o kat butıonunu arızalı kabul eder ve bir deha 

okunmaz. Bu kontrol sadece [B16=1] ise yapılır. Basılı buton olduğu sürece 

bu hata rapor edilir. Revizyona girilmesi bu hatayı siler. 

58 DEPREM İKAZI 
Deprem girişinden aktif sinyal ağılandı [DPM=0]. Asansör deprem 

senaryosuna geçer. 

59 HAREKET İZNİ YOK-1 
GMV NGV-A3 Tipi Hidrolik ünitede kullanıldığında [A16=6], RDY ve RUN 

girişlerinin ikisi de aynı anda açık, [RDY=0] ve [RUN=0]. 

60 HAREKET İZNİ YOK-2 
GMV NGV-A3 Tipi Hidrolik ünitede kullanıldığında [A16=6], RDY ve RUN 

girişlerinin ikisi de aynı anda kapalı, [RDY=1] ve [RUN=1]. 

61 NGV SİNY.HATASI-1 

GMV NGV-A3 Tipi Hidrolik ünitede kullanıldığında [A16=6], RDY ve RUN 

girişlerinin durumları KALKIŞta değişmezse bu hata çıkar  [RDY=0] 

[RUN=1]. 

62 NGV SİNY.HATASI-2 

GMV NGV-A3 Tipi Hidrolik ünitede kullanıldığında [A16=6], RDY, RUN 

girişlerinin durumları DURUŞta değişmezse bu hata çıkar. [RDY=1], 

[RUN=0] 

63 HARİCİ UCM HATASI UCM girişinden (harici UCM cihazı) aktif sinyal alındı [UCM=1] . 

64 FREN AÇIK KALDI 

Fren bobinine enerji verilmemesine rağmen fren geri bildirim kontağından 

sinyal alınmadı. BR1 ve BR2 terminallerini kontrol edin. Bu hata sadece 

parametre A16 dişlisiz makineye göre ayarlanmış ise çıkar, [A16=1]. 

65 FREN AÇILMADI 

Fren bobinine enerji verilmesine rağmen fren izleme kontağından sinyal 

alındı. BR1 ve BR2 terminallerini kontrol edin. Bu hata sadece parametre 

A16 dişlisiz makineye göre ayarlanmış ise çıkar, [A16=1]. 

66 SGC HATASI-1 

SGD kartı RSG çıkışı ile aktif edilmemesine rağmen SGC girişi pasif [SGC=0]. 

Bu hata sadece parametre A16 redüktörlü makineye göre ayarlanmış ise 

çıkar, [A16=2].  RSG çıkışı ve SGC girişi ile ilgili terminali, tanımlar ve 

kablolamayı kontrol edin. SGD kartının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol 



edin. SGD kartındaki RSG girişini söktüğünüzde SGC hala o ise SGD 

kartında arıza vardır. 

67 SGC HATASI-2  

Start anında SGD kartı RSG çıkışı ile aktif edilmesine rağmen [SGC=1] 

kalmaya devam ediyor. Bu hata sadece parametre A16 redüktörlü 

makineye göre ayarlanmış ise çıkar, [A16=2]. SGD çıkışı ve SGC girişi ile 

ilgili terminali, tanımlar ve kablolamayı kontrol edin. SGD kartının doğru 

çalışıp çalışmadığını kontrol edin.  

68 GÜV. VALFİ HATALI 

Hidrolik asansörlerde periyodik test sırasında güvenlik valfi hatalı 

çalıştığında bu hata ortaya çıkar ve sistem bloke edilir. Valfin hem 

elektriksel bağlantılarının hem de mekanik fonksiyonunun mutlaka 

kontrolü gerekir. 

69 AŞAĞI VALF HATALI  

Hidrolik asansörlerde periyodik test sırasında aşağı yön valfi hatalı 

çalıştığında bu hata ortaya çıkar ve sistem bloke edilir. Valfin hem 

elektriksel bağlantılarının hem de mekanik fonksiyonunun mutlaka 

kontrolü gerekir. 

70 REG. KONT. HATA-3 

Hareket başlamış ve hız regülatör bobinine enerjilendirilmiş olmasına 

rağmen SGO girişi aktif olursa [SGO=1] bu hata çıkar.  

Regülatör bobininin enerjisinin kesilmediğinden emin olun. SGO 

kontağının bağlantısını kontrol edin 

72 UCM HATASI 

Kabin katta kapıları açıkken kat bölgesi dışına çıkarsa UCM hatası oluşur. 

Bu kontrol A16 sıfırdan büyükse yapılır [A16>0]. Bu hata kalıcıdır ve el ile 

menüden silinmesi gerekir. ML1 ve ML2 şalterlerini ve karşı mıknatıslarını 

kontrol ediniz. UCM kontrolü yaptığınız cihazın ayar ve bağlantılarını 

kontrol ediniz. 

73 REG. KONT. HATA-1 

Stop durmunda SGD kartı pasif edilmesine rağmen belirlenen sürede 

SGO=0 durumda. Regülatör üzerindeki A3 bobininin pasif olduğundan 

emin olun. Kontağın bağlantısını kontrol edin.  

74 REG. KONT. HATA-2 

Start anında SGD kartı aktif edilmesine rağmen belirlenen sürede SGO=1 

kalmaya devam ediyor. Regülatör üzerindeki A3 bobininin aktif 

olduğundan emin. Kontağın bağlantısını kontrol ediln. 

75 i-Valf Hatası 

Hidrolik asansör tahrik sistemi i-Valf seçildiğinde [A16=4] RDY girişinden 

üzerinde bir hata sinyali alındı. RDY girişi, tanımı ve bağlantılarını kontrol 

edin. 

76 SON KAT ŞALTER HATASI 

Özel sonkat sıfırlama anahtarları (917, 918) kullanıldığında [B47=1] ve 917 

ile 918 girişleri aynı anda açık devre, [917=0], [918=0] olursa bu hata çıkar. 

917 ve 918 girişlerini, tanımlarını ve B47 parametresini kontrol ediniz. 



77 HD/HU HATASI 

Eğer 817/KSR1 girişi aktif değilken HD girişi aktif olursa veya 
818/KSR2 girişi aktif değilken HU girişi aktif olursa sistem bu hatayı 
verir.  
Eğer yüksek hız limit şalterleri (HU, HD) kullanılıyorsa, [A11=1] 

Eğer HD girişi aktifken [HD=1]  817 pasif [817=0] ise,  
Eğer HU girişi aktifken [HU=1]  818 pasif [818=0] ise, 
Bu hata çıkar. 

- HD and HU şalterlerini, terminallerini, mıknatıslarını, giriş 
tanımlarını ve bağlantıları control ediniz. 

- HD 817 nin üzerinde ve HU da  818 in altında olmalıdır. Kuyu 
posizyonlarını control ediniz. 

- Parameter A11 i control ediniz. 

78 
ENK.HABERLEŞME 
HATASI 

Kat seçici olarak CAN mutlak enkoder kullanıldığında [A05=3]sistem 
CAN enkoder ile haberleşemzse bu hata çıkar. Enkoder bağlantılarını 
ve A05 parametresini kontrol ediniz. 

  



79 
ENK.ÖĞRENME 
HATASI 

Kat seçici olarak arttırımsal enkoder kullanıldığında [A05=2], 
enkoder kuyu öğrenme işlemini doğru olarak tamamlayamadığında 
bu mesaj gösterilir. Durak sayısının yanlış girilmesi veya öğrenme 
anında alt ve üst limit şalterleri okunamazsa bu hata meydana gelir. 
Enkoder bağlantılarını ve ML1, ML2, 817,818 şalterlerini kontrol 
ediniz. 

82 CNT KISA DEVRE 

Asansör hareket halinde olmasına rağmen [CNT=0] pasif olmuyor. 
Kontaktörlerin çektiğinden ve yardımcı kontaklarının doğru 
çalıştığından emin olun. CNT bağlantısının kısa devre edilmediğini 
kontrol edin. 

84 ALSK/ALPK YOK 

Eğer ALSK veya ALPK terminal kartı yoksa veya kabin CAN hattına 
bağlanmamışsa veya haberleşme yok ise bu hata çıkar. Terminal 
kartını, CAN-bus kablolarını ve 24V kaynağı (100-1000) kontrol 
ediniz. 

85 SDB 141 HATASI 
Kapı bölgesi belirleme şalterleri (ML1, ML2) aktif olmasına rağmen 
SDB kartı güvenlik röleleri hatalı çalıştı. 
ML1, ML2 bağlantısını kontrol edin. 24V DC seviyesini kontrol edin. 

87 KUYU REV. RESET 

Kuyu dibi muayene anahtarı 871 bir kez aktif edildikten [871=0] 
sonra sistemin normal moda dönmesi için muayene anahtarının 
normal duruma getirilmesi [871=1] yeterli değildir. Bunun için kuyu 
dibi reset anahtarı KRR nin bir kez olsun el ile çevrilmesi gerekir. 
Sistem revizyon modundan çıktıktan sonra KRR çevrilinceye kadar 
ekranda bu mesaj çıkar. KRR kapılar kapalı iken anahtarlanmalıdır. 

88 KL1 KISA DEVRE 
A kapısı kapama limit girişi kapı açılsa da sürekli aktif [KL1=1]. KL1 
bağlantıları, tanımı ve kontağını kontrol edin. 

89 KL2 KISA DEVRE 
B kapısı kapama limit girişi kapı açılsa da sürekli aktif [KL2=1]. KL2 
bağlantıları, tanımı ve kontağını kontrol edin. 

90 GRUP CAN PORT 
Grup CAN kanalı, Kat veya Kabin can kanalları ile aynı portta 
tanımlanmış. [A18], [A19], [A20] can port parametrelerini kontrol 
edin. 

91 LİRPOMP ZAMANI 
Yarım otomatik kapıda Lirpomp enerjilendikten sonra kat kilit 
kontakları (125-130) belirlenen süre içerisinde kapanmadı. 

92 KUYU DİBİ HAB. YOK 
Kuyu dibinde bulunan SPB kartı ile haberleşme yok. CAN kuyu 
bağlantılarını, A19 ve A23 parametrelerini kontrol edin. 
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