
 

MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖRLER İÇİN KURTARMA TALİMATI 

• Bu asansör elektrik kesintisinde otomatik acil durum kurtarma sistemi ile donatılmıştır.   

• Elektrik kesintisi oluştuğunda, kabin kat seviyesi dışında ise asansör otomatik hareket edecek ve kabini en yakın kata getirip kapıları 
açacaktır.  

• Sistemin herhangi bir sebepten dolayı çalışmaması ve yolcuların kabin içerisinde mahsur kalması durumunda yolcuları kurtarmak 
için, aşağıda açıklanan işlemleri dikkatlice uygulayın.  

• Kurtarma işlemine başlamadan önce kabinde mahsur kalan yolcular ile iletişim kurun ve panik yapmamaları konusunda uyarın. 
 

  

 

1) PROSEDÜR-1:  Elektrikli Elle Hareket Kumandası ile Kurtarma 
 Cihaz normal şekilde çalışıyorsa öncelikle bu yöntemi deneyiniz.  

 

2)  PROSEDÜR-2:  Manuel Fren Açma Butonları ile Kurtarma 
      Cihaz normal şekilde çalışmıyor ise bu yöntemi deneyiniz. 

1.1   Cihazın RBM kartı üzerindeki Katta ledi yanıyorsa (beyaz) veya LCD gösterge 
kartı üzerindeki FL ledi (kırmızı) yanıyorsa kabin kat hizasındadır.  Madde 1.4’e 
geçin. 
1.2   Elektrikli elle kumanda anahtarını 1-REVİZYON konumuna getirin. 
1.3  Elektrikli elle kumanda üzerinde bulunan YUKARI (↑) veya AŞAĞI (↓) 
butonlarına basarak kabini hareket ettirin.  
LCD göstergedeki hareket yön okları (ᴧ ᴠ) ile bastığınız yön butonu ters yönü 
gösteriyorsa, hareketi hemen durdurun. Yetkili bakım firması ile irtibata geçin. 
Butonlar basılı iken kullanıcı gösterge paneli üzerindeki hareket yön oku hiç 
yanmıyorsa, butonları bırakın ve Prosedür-2’ye geçin. 
Kabin, komut verdiğiniz yönde hareket ediyorsa, LCD gösterge kartı üzerindeki FL 
ledi yanana kadar butonlara basılı tutun. FL ledi yandığında butonları bırakın.  
1.4  LCD gösterge kartı üzerindeki FL ledi yandığında kabin, kat kapısı kilit açma 
bölgesindedir. Kabinin bulunduğu katı dijital göstergeden görebilirsiniz. Kabinin 
bulunduğu kata giderek kapı kilit açma (Üçgen anahtar) anahtarı kullanarak kat ve 
kabin kapılarını manuel olarak açın. 
1.5  Kabin tam kat hizasında olmayabilir. Seviye farkına dikkat ederek yolcuları 
dikkatli şekilde kabinden tahliye edip kapıları tekrar kapatın. Kurtarma işleminden 
sonra asansörü kesinlikle kendi imkanlarınızla devreye almaya çalışmayın. Yetkili 
bakım firması ile irtibata geçin. 

Acil durum kurtarma işlemi sadece yetkili kişilerce yapılmalıdır!                  

 

2.1   LCD gösterge kartı üzerindeki FL ledi yanıyorsa (kırmızı) veya RBM kartı üzerindeki Katta ledi (beyaz) yanıyorsa madde 2.5’e 
geçin. 

2.2   Elektrikli elle kumanda anahtarını 1-REVİZYON konumuna getirin.Elektrikli elle (geri alma) kumanda paneli üzerindeki STOP 
(Kırmızı Buton)    butonuna basın. 
2.3   Test-Deney kullanıcı paneli üzerindeki BS anahtarını 1-MANUEL konumuna alın. BB1 ve BB2 fren açma butonlarına aynı anda 
basın. Bu andan itibaren makinenin frenleri açılacaktır! Kabin hareketinin sadece sizin butonlara basmanız ile kontol edildiği 
bilincinde olarak işleme devam edin. 
2.4   Kabin hareket ettiğinde, LCD gösterge üzerinde hareket yönünü  (ᴧ  ᴠ ikonları) ve kabin hızını görebilirsiniz. 

• Fren açma butonlarına (BB1 ve BB2), RBM kartı üzerindeki Katta ledi yanana kadar kabini aşırı hızlandırmayacak şekilde basıp 
bırakarak kabini hareket ettirmeye devam edin. 

• Bu işlem esnasında kabin hareket etmezse BB1-BB2 butonlarını bırakın ve Yetkili Bakım Firması ile irtibata geçin. 

• Kurtarma işlemi esnasında motor hızı 0,30m/s’yi aşarsa, kullanıcı gösterge panelinde HATA NO:71 mesajı ve sesli alarm aktif 
olur. Bu durumda fren açma butonlarını derhal bırakın. Sesli ikaz kesildikten 3~5sn sonra fren açma butonlarını ile kabini 
hareket ettirmeye devam edin. KATTA LEDİ ya da FL LEDİ yandığı anda butonları bırakın. 

• 2.5  Kabin, kat kapısı kilit açma bölgesine gelmiştir. Kabinin bulunduğu kata giderek kapı kilit açma (Üçgen anahtar) anahtarı 
kullanarak kat ve kabin kapılarını manuel olarak açın. 
2.6   Kabin tam kat hizasında olmayabilir! Yolcuları dikkatli şekilde kabinden tahliye edip kapıları tekrar kapatın. 
2.7   Test deney kullanıcı panelinden BS anahtarını 0-NORMAL konumuna alın. Kurtarma işleminden sonra asansörü kesinlikle kendi 

imkanlarınızla devreye almaya çalışmayın. Yetkili Bakım Firması ile irtibata geçin. 

 

 


