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MENY/HANDHAVANDE

PARAMETERTRÄD SETUP MENY
För att nå setupmenyn, tryck samtidigt in vänster navigeringsknapp och Anrop/End.
I denna menyn görs gundläggande ändringar som kräver att hissen inte är i drift.
Setup meny
Parameter
Hissdata
		 Övre våning
		 Nedre våning
		 Typ av Hiss
		 Typ av Linhiss
		 CANopen mode
		 Typ av system
		 Typ av kollektiv
		 Typ av positionering
		 Säkerhetskrets (SMZ)
		 Nominell last
Terminaler
		 Processorterminaler
			 Ingångsterminaler
			 Utgångsterminaler
			 Anropsterminaler
			 Relä
			 RDT-Terminaler
		
		

CAN1 terminaler
CAN2 terminaler

Flagguppsättning
Dörrar
		 Dörrparametrar
		 Dörrtabell
		 Dörr A Parametrar
Interfaces
		 CAN-portar
		 Seriella Portar
		 USB-B (Enhet)
		 USB-A (Värd)
		 Nätverksanslutning
		 Modem
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Funktioner
Användargränssnitt
Styrning
		 Monitorering
		 Reservkraft
		 Brand
		 Brandservice
		 Nödutrymning
		 Förardriftservice
		 Tillträdeszoner
		 Gästanrop
		 Nyckelbrytare
		 Handikappstillgänglighet
		 Kemisk körning
		 Jordbävningsresa
		 Dockningsstyrning
		 Automobile Hiss
		 Specialfunktioner
Flagguppsättning
Drivsystem
		 Allmänt
		 Efterinställning
		 Nedfartsskydd
		 Klackenhet
Tripp/Driftmätare
Datum/Tid
Diverse
Koder
Nummer
Systemdata
		 Skriv ut systemdata
		 Menyträdsutskrift
		 Spara parametrar
		 Ladda parametrar
		 Ladda fabriks parametrar
		 Spara fabriksinställningar
		 Grundinställingar
BöPa Intern
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PARAMETERTRÄD SERVICE MENY
Servicemenyn innehåller alla finjusteringar av anläggningen t.ex. dörrtider.
Även underhålls- och testfunktioner samt all info finns här.
Service meny
Diagnos
Fel
Meddelanden
Minne
		 Fel-logg
		 Meddelande logg
		 Underhålls logg
		 Fel-lista
Signaler
		 Schaktsignaler
		 Port I/O
		 Anrop
		 Styrning
		 Våningsuppsättning
		 Drivsystem
		 Dörrar
		 Lastmätning
		 Kortläsare
Timer
Status
Interfaces
Nodlista
Testvärden
Inställningar
Funktioner
		 Användargränssnitt
		 Styrning
		 Drivsystem
		 Dörrar
		 Lastmätning
		 RDT-300
		 Transponder/Koder
Tider
		 Generella tider
		 Övervakningstider
		 Drivsystemstider
		 Dörrtider
		 Schema
Våning
		 Special våningar
		 Våningsnamn
		 Anrop blockerade
		 7-Segmentsdisplay
Temperatur
Schaktmätning
		 Parameter
		 Våningspositioner
		 Inställningsresa
			 Manuellt utförande
			 Automatiskt urförande
			 Encoderbyte
			 Radera nivå data
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Underhåll
Underhållsfunktioner
Underhållsinställningar
Underhållslogg
Systemdata
		 Skriv ut systemdata
		 Menyträdsutskrift
		 Händelse uttryck
		 Spara parametrar
		 Spara fabriksinställningar
Test
		 UCM-Test (A3)
		 Bromstest
		 Gränsbrytartest
		 Gångtidsövervakning
		 Funktioner
Lås våning/dörr
Tid/Statistik
			 Dörrcykelräknare
			 Trippräknare
			 Tider
Lägg in anrop
Tripp/Driftmätare
Systeminfo
Diverse
Setup Info
Koder
Datum/Tid
Kommandon
BöPa Intern
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INFOMENY
För att nå Infomenyn tryck på Info/Set. Parameterträdet är likadant som Diagnos under
Servicemenyn.
Fördelen med att använda Infomenyn:
Ifall man t.ex. ändrar en dörrtid, som görs i Servicemenyn, då kan man trycka på Info/Set
och se ifall den jobbar tillfredsställande, trycka på Info/Set igen - då kommer man tillbaka där man var i Servicemenyn.
Infomeny
Fel
Meddelanden
Minne
		
Fel-logg
		 Meddelande-logg
		 Underhållslogg
		 Fel-lista
Signaler
		 Schaktsignaler
		 Port-IO
		 Anrop
		 Styrning
		 Våningsuppsättning
		 Drivsystem
		 Dörrar
		 Lastmätning
		 Kortläsare

Det lilla i’et framför likamedtecknet betyder
att man är i Infomenyn

Timer
Status
Interfaces
Nodlista
Testvärden

Fel visar eventuella aktiva fel, sådana som gör att hissen inte kan operera.
Meddelanden visar aktiva meddelanden. Det kan vara allt ifrån prioritetskörningar till
fullsatt.
I startfönstret visas också meddelanden men ifall det är många på samma gång kan det
vara svårt att hinna med att läsa dem, då är det lättare att se i menyn Meddelanden.
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För att förenkla felsökning är det möjligt att hitta mycket data i Infomenyns Minneslogg.
Infomeny
Minne
		
Fel-logg
		 Meddelande-logg
		 Underhållslogg
		 Fel-lista
I Fel-loggen lagras alla fel som inte längre är aktiva

Själva felmeddelandet, Nödstopp vid
färd, menar att den Aktiva säkerhetskretsen blev bruten under en resa.
I detta fall vid Våning 7.

Fel 7 av 8, i stigade ordning.

Tid och datum när felet inträffade.
När man står i menyn som i ovanstående bild, tryck då på höger navigeringsknapp för
att få mer information, det går att fortsätta bläddra höger, samt upp och ned i vissa
menyvyer.

Exakt position där hissen
stannat/fel inträffat.

Nivådifferans till
närmsta plan.
Exempel på en av informationsvyerna.
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Fellistan håller ett stackminne på vilka fel, samt hur många gånger de har inträffat.

Felmeddelandet.

Antal olika fel.

Hur många gånger felet har inträffat.

Underhållsloggen lagrar handlingar teknikern utför i skåpet, så som när felloggen blev
rensad eller ifall det har varit ett underhåll.

Vad som har utförts. *

Antal händelser.

Tid och datum när i detta fallet Underhåll påbörjades.

* Underhåll är en funktion för att kunna loggföra hur lång tid ett arbete tar, sätts på/av i
Servicemenyn -> Underhåll -> Underhållsfunktioner -> Underhållsarbete: På/Av
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FELKODER BÖHNKE + PARTNER
Felkoder i BP108, BP119 och BP308
B&P= Bönke o Partners hexkod
B&P
2000
2002

Felkod
I/O 24 V Fel
I/O HW-Fel

Beskrivning
Intern 24V under 20V
Intern BUS utstörd

Möjlig orsak

2110

CAN 1 saknas

Kontaktproblem

2111

CAN 2 saknas

Hittar inga noder på
bussen

2120

CAN 1 fel

Kommunikationsproblem

2121

CAN 2 fel

CAN Hög (CH) / CAN Låg (CL)
felkopplade.
Nod trasig eller
felterminerad.

2211

Ingen
positionsdata

Ett frågetecken ”?” visas
uppe i högra hörnet.

Tappat kommunikation med
absolutgivare.
Absolutgivare trasig.
Fel på rem/band till givare.

Ingen inlärningsresa
utförd.

Spikar/Transienter

2212

Positions-värde
utanför område

Värde 0mm, eller högt
över översta plans satta
värde

Tappat kommunikation med
absolutgivare.
Absolutgivare trasig.
Fel på rem/band till givare.

2311

Inget Drivsystem
Data

CAN-kommunikationsproblem mellan styroch drivsystem

EMC-anslutning!
Äldre programvara (<3,42) i
drivsystem

Kontrollera
Led 24V på BP
Jordning
RC-skydd
Anslutningar
Nodlistan:
Infomeny->
Nodlista->
CAN1/CAN2
Led för CAN-bus.
Terminering:
Ohm-mät med
instrument i
spänningslöst
tillstånd; 60Ω
mellan CL och CH
(120Ω i båda
ändarna)
Att nod 4 finns i
nodlistan;
Infomeny->
Nodlista-> CAN1> Nod 4
Vid encoderbyte:
Servicemeny ->
Inställningar ->
Schaktmätning ->
Inställningsresa ->
Encoderbyte.
I Infomeny ->
signaler ->
schaktsignaler ->
Akt. Pos xx mm.
(Vid encoderbyte
se 2211)
Kontrollera att
motor- och
bromsmotståndsk
abeln är riktigt
ansluten i båda
ändarna.
Uppdatera
drivsystem till
senaste program.
(se sida 20).
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2321

Kontaktorövervak
ning

232C

Linbroms

2340

Drivsystem ej
redo

Väntar svar från
drivsystem

2341

Drivsystem fel

Drivsystemet har skickat
felstatus

Drivsystemet har registrerat
något fel i vila och blockerar
hissen

2343

Drivsystem
kommando
timeout
Drivsystem utan
bromssträcka

Väntar på kommando
från drivsystem

Drivsystemet har låst sig.

2347

Säkerhetskrets
bruten under färd

Den aktiva
säkerhetskretsen
(nödstopp) har brutits
under färd

Glappkontakt i kretsen.
Stoppknapp, takklaff,
tröskelkontak i korg

2348

Drivsystemsfel vid
färd

Drivsystemet har skickat
felstatus

Drivsystemet har registrerat
något fel under färd och
blockerar hissen

2344
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Kontrollsignal att
huvudkontaktorer faller
i vila.
Kontrollsignal ”451”från
linbroms.

Kontrollsignalen (+24V) i
serie med NC-kontakter fram
till styrsystem ej hel i vila.
+24V till ingång ”451övervakning linbroms”
saknas
Drivsystemet har låst sig
eller avsiktligt blockerat sig
efter ett fel

EMC-anslutning!
Äldre programvara (<3,42) i
drivsystem

Kontrollmät fram
till ingångssignal.
Kontrollmät fram
till ingångssignal.
Kontrollera drivsystemets status
o felkoder (se
sida 16)
Uppdatera
programvara
Kontrollera drivsystemets status
o felkoder (se
sida 16)
Avblockera
Uppdatera
Uppdatera
drivsystem.
Kontrollera att
motor- och
bromsmotståndsk
abeln är riktigt
ansluten i båda
ändarna.
Uppdatera
drivsystem till
senaste program.
(se sida 20).
Kontrollera
styrsystemets
fellogg (se sida 9),
läge, riktning o
fart.
Kontrollera
historiken.
Kontrollera drivsystemets status
o felkoder (se
sida 16)
Avblockera
Uppdatera

MENY/HANDHAVANDE
2400

Dörrstängningsövervakning

Dörrkrets ej hel på
inställd tid vid aktiv
stängningssignal

2401

Dörrlåsövervakning

Låskrets ej hel på
inställd tid vid aktiv
låsbanesignal

2448

Ljusridåövervakning

Test för säkerhetsridån
ej ok

2450
*

Ljusridå bruten

Ljusridå bruten vid
start/färd

2520

Övervakning
nedfartsskydd

Övervakning så att
spärrdon faller vid vila

3000

Hiss blockerad

Blockerad på sådan
signal/fel att hissen
behöver återställas
manuellt

3004

Motortermistor

PTC-motstånd i motor

3008

Generell
övervakning

Ingång programmerad
som ”Generell
övervakning 30” aktiv

Kontaktproblem.
Blockerad dörr.
Kort övervakningstid:
Servicemeny -> Inställningar
->Tider -> Övervakningstider
-> Dörrstängningsövervak.
Kontaktproblem.
Kort övervakningstid:
Servicemeny -> Inställningar
->Tider -> Övervakningstider
-> Dörrlåsövervakning.
Ingången på korgdatorn från
test av säkerhetsridå ej aktiv

Kontrollera
styrsystemets
fellogg (se sida 9),
läge och historik
Kontrollera
styrsystemets
fellogg (se sida 9),
läge och historik

Kontrollera
styrsystemets
dörrstatus (se
sida 8, Infomeny>Signaler>Dörrar
>Ingångar), för
säkerhetsridå.
Mät svar på
korgdatorn (se
elschema).
Säkerhetsridån blockerad.
Kontrollera
EMC-störningar.
styrsystemets
Montageproblem;
fellogg (se sida 9),
reflexioner, parallellitet.
läge och historik
Den övervakade signalen 370 Kontrollera att
(se elschema) växlar ej vid
matande relä ej
vila/start
fastnat.
Kontrollera att
släckdiod finns på
DC-matad
spärrdonsmagnet
Typ av fel med blockering.
Kontrollera
Passiv säkerhetskrets,
styrsystemets
Schaktdörrs-övervakning,
fellogg (se sida 9),
läge och historik
Säkerhetsbom, Kontaktorövervakning.
Motståndsvärdet i PTCKänn på motor.
motståndet för högt.
Ohm-mät mellan
termistoringångar
na (normalt 150400Ω)
Kontrollera
strömförbrukning
en i drivsystemet,
kontra
märkskylten.
Typ av signal för Generell
Se elschema.
övervakning:
Vandalbrytare
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3010

Startövervakning

Hiss startar ej inom satt
tid efter att
huvudkontaktorerna
dragit

3011

Gångtidsövervakning

Körtiden överstiger
inställd tid.

301E

Pass. S.krets i vila

Passiv säkerhetskrets
bruten i vila.

3020
*

Pass. S.krets vid
färd

Passiv säkerhetskrets
bruten under färd

3022

Nödstopp i vila

Aktiv säkerhetskrets
bruten i vila

3023

Nödstopp vid färd

Aktiv säkerhetskrets
bruten under färd

3025

Schaktdörr vid
färd plan x

Schaktdörrkontakt
bruten på plan x under
färd

3027

Korgdörr vid färd

Korgdörrskontakten
bruten under färd
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Dörrkontaktproblem vid
”Snabb start”
Kort övervakningstid:
Servicemeny -> Inställningar
->Tider -> Övervakningstider
-> Startidsövervakning

Kontrollera
styrsystemets
fellogg (se sida 9),
läge och historik.
Uppdatera
styrsystem med
tidig version av
”Snabb start”
Hissens hastighet
Hissens hastighet
Långa planavstånd:
och
Servicemeny -> Inställningar strömförbrukning
->Tider -> Övervakningstider vid upp- och
-> Körtidsövervakning
nedfärd
Säkring, stoppknapp i
Kontrollera
apparatskåp, HR-kontakt,
styrsystemets
sträckviktskontakt eller
fellogg (se sida 9),
snabb spänningsdipp *¹
läge och historik
Säkring, stoppknapp i
Kontrollera
apparatskåp, HR-kontakt,
styrsystemets
sträckviktskontakt eller
fellogg (se sida 9),
snabb spänningsdipp på nät- läge, riktning,
spänningem
hastighet och
historik
Glappkontakt i aktiv
Kontrollera
säkerhetskrets.
styrsystemets
Stoppkontakt i korg, takklaff fellogg (se sida 9),
eller tröskelkotakt
läge och historik
Glappkontakt i aktiv
Kontrollera
säkerhetskrets.
styrsystemets
Fång, gräns eller
fellogg (se sida 9),
stoppkontakter
läge, riktning,
hastighet och
historik
Dörrkontakt
Kontrollera
Medbringare slår i dörr-trissa styrsystemets
fellogg (se sida 9),
läge och historik
Dålig kontakt
Kontrollera
Dåligt moment
styrsystemets
Gejder dåligt riktade, korgen fellogg (se sida 9),
vrider sig
läge, riktning,
hastighet och
historik

MENY/HANDHAVANDE
302B Dörrlås vid färd

Låskretsen bruten under Dålig kontakt
färd
Låsbana slår i låstrissa

302F

Max antal
startförsök
uppnått

Dörrstäningsövervakning
Dörrlåsövervakning

3042

Övervakning SMZ
32= 1 innan
aktivering

Om hissen inte startar
på inställt antal
startförsök kvitterar
hissen bort registrerade
anrop och destination
Övervakning av
säkerhetszon

3046

Övervakning SMZ
32= 0 innan
aktivering

Övervakning av
säkerhetszon

Både den fysiska och interna
zonen måste ha samma
värde vid kontroll start och
stopp

3048

Övervakning SMZ
32= 1-> 0 under
aktivering
Korgrörelse under
snabb start

Övervakning av
säkerhetszon
Korgrörelse med
huvudkontaktorerna
dragna

Momentet ej tillräckligt
Linor glider på drivskiva.
Hissen ej utbalanserad.

3080

Insp./Montagekörning (Ins/Ero)
samtidigt aktiva

Vrid ett av donen till
”Normal”
+24V matning borta

3096

Säkerhetsbomövervakning

Inspektionskörning på
korgtak och montagekörning i apparatskåp
aktiva samtidigt.
Lägesindikering för bom
till låg topp/grop

Drivmodul:
SPD_KP Ökat
värde ger
momentförstärkning
K_Start Ökar
SPD_KP i
stillastående och
start
Kontrollera donen
och matningsspänningen

Lägesindikeringen för bom
nedfälld (normal) och uppfälld (inspektion) stämmer ej
med hissens arbetsläge
(normal/inspektion)

Signal från bom:
XLT:N 431=
Normal
XLT:I 432=
Inspektion

3062

Både den fysiska och interna
zonen måste ha samma
värde vid kontroll start och
stopp

Kontrollera
styrsystemets
fellogg (se sida 9),
läge, riktning,
hastighet och
historik
Kontrollera
styrsystemets
fellogg för att
härleda
grundproblemet
Kontrollera att
zonflaggan går
rätt in i läsgaffeln
och att läsgaffeln
står mitt i flaggan
vid plan.
Kontrollera att
zonflaggan går
rätt in i läsgaffeln
och att läsgaffeln
står mitt i flaggan
vid plan.
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FELMINNE I ZIEHL-ABEGG 3BF/4CS
Ifall frekvensstyrningen står i Basic, gå in i Statistik. Ifall den är i Advanced stega ned till
Statistikmenyn och gå in i den.

Parameterintalln.
Statistik
Minneskort
MMC-Recorder

Startup
Statistik
Minneskort

Basic gränssnitt

Advanced gränssnitt

Statistik
| -----------------ST_LST
ST_H		
00000004h
Statistikmenyn

För att rensa felloggen krävs att man använder sig av Advancedgränssnittet.
Navigera ned i statistikmenyn och ändra ST_CLR till På, nu kommer felloggen rensas.

Statistik
| -----------------| ST_SXO 0
ST_CLR Av
APD
Av
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För att nå felloggen gå in i menyn ST_LST.

Statistik
| -----------------ST_LST
ST_H		
00000004h
Statistikmenyn
När man lokaliserat sitt fel är det möjligt att trycka på Info/Set för att få yttligare info.
1.
2.
3.
4.

>BC: Fel			
<
E912 16.01.14. 13:58
S932 0000030 536
29C
>04 RV0 4.40m
0A

7.
8.
9.

5.
6.

10.

1. Felbeskrivning
2. Felnummer, se Ziehl-Abeggs manual
3. Statusnummer, se Ziehl-Abeggs manual
4. Resenummer
5. Felantal i följd
6. Riktning
7. Datum och Tid fel inträffade
8. Drivsystemets temperatur
9. Motorns strömförbrukning
10.Korgens position i schaktet

Efter att ha tryckt på Info/Set
1.
2.
3.
4.
5.

>BC: Fel			
<
E912
-3.5
S932-0000507 536
29C
S:Motor-temp.alarm

6.
7.

1. Felbeskrivning
2. Felnummer, se Ziehl-Abeggs manual
3. Statusnummer, se Ziehl-Abeggs manual
4. Antal resor som gått sen felet inträffade
5. Statustext, kortfattad felbeskrivning
6. Hur lång tid som gått sen felet inträffade
7. Drivsystemets temperatur
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FELKODER I ZIEHL-ABEGG 3BF/4CS
Felkoder från drivsystemet:
När ett fel-medelande på loggen börjar med ”Drivsystem fel” så är det ett fel som
drivsystemet registrerat och skickat ut på CAN-bussen.
Med varje apparatskåp medföljer en användarmanual från Ziehl-Abegg, där det finns en lista
över status- och felkoder med nummer, text, beskrivning och åtgärder.
Gå in i felmenyn "ST_LST" (se avsnitt ”Felminne i Ziehl-Abbeg”).
Titta på felkod, riktning och strömförbrukning mm.
Tex. ”E505: MB/ENC fault”
Är strömmen lika med 0A, så är det kontaktproblem med encoder eller matningsproblem
till motor. Är strömmen hög i jämförelse med märkskylt In, så kontrollera att bromsarna
lyfter,
motor- och encoderdata. SPD_KP ökar regleringen under hela färden, och K_START under
start
Felaktig utbalansering kan orsaka denna felkod.
E505 MB/ENC fault

Error: At target speed of >10 cm/s, inverter does not receive an
encoder signal
Additional information: Motor current in ampere
Remendy: Check motor connections (U*U, V*V, W*W)
Brake does not closed during start.
Check motordata
Check the encoder connection

X

Increase the "SPD_KP" parameter in the "Control system" meny.

”E545: CO open early" är ett fel som kommer när huvudkontaktorerna fallit under färd.
Trolig orsak är glapp i dörr- eller låskrets. Kontrollera i styrsystemets fel-meny; läge,
hastighet, riktning och historik.
E545 Co open early

Error: Motor contaktors are open during travel
Remedy: Check the motor contactor triggering
Check the safty circuit

X

För att avblockera en blockerad frekvensomriktare, måste matningsspänningen vara frånslagen i
minst 10 sekunder.
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PROGRAMMERING

UPPDATERA FIRMWARE, LADDA I/UR KONFIGURATION BP108/308
För att nå monitorerings menyn, håll in Anrop/End och Info/Set samtidigt i 2 sekunder.
Första menyn som visas talar om vilken firmware som är inlagd samt när den är utgiven.
Beroende på processorn i CPU’n finns det två stycken firmware versioner, 88Xxxxx och
78Xxxxx, t.ex. 88D2304.
Ifall det är en CPU med firmware som börjar med 88 går det ej att uppdatera till en med 78
och viseversa.
Tryck OK för att fortsätta.
Spara program/firmware.
För att spara befintlig firmware välj ”Save firmware”.
För att spara den befintliga konfigurationen välj ”Save eeprom”.

Ett minneskort eller USB-sticka måste vara ansluten, då kommer den
finnas att välja för att spara eepromen på.
Välj nu [new file] och ange valfritt namn/nummer.
Bekräfta med OK, filen sparas nu till USB-stickan

Uppdatera program/firmware.
För att uppdatera firmware eller läsa in en annan konfiguration, välj ”Open file”.
Välj sedan varifrån filen ska läsas, ert minneskort/USB-sticka.
Firmware filer heter .BIN, eeprom filer heter .eep, bekräfta valet med OK.
Pinkod måste anges, standard från Hisselektronik är 5061, bekräfta med OK.
För att återgå till normalläge tryck på Anrop/End.
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UPPDATERA FIRMWARE I ZETADYN 3BF/4CS
För att nå frekvensomriktarens meny, tryck samtidigt in den högra navigeringsknappen
och Info/Set.
Ifall frekvensstyrningen står i Basic läge syns i displayen endast:

Zetadyn 4
Startup
Statistik
Minneskort
1.
2.
3.
4.
5.

Gå in i Startup och ändra USR_LEV från Basic till Advanced,
Stega bakåt med vänstra navigeringsknappen.
Stega ned till Minneskort, tryck OK.
Stega ned till UPDATE, tryck OK.
Med övre navigeringsknappen ange kod 27, tryck OK.

Vänta i 5min. Det kommer stå ”Ingen Data” i displayen, det är normalt,
när uppdateringen är klar kommer frekvensstyrningen att starta om
och menyn kommer återgå till normal.
Efter uppdateringen kommer språket ändras till Tyska. Gå in i LCD & Passwort och
ändra LCD från Deutsch till Svenska.
OBS! Minneskortet som användes vid uppdatering måste sitta i.
Gå sedan in i LCD&Losenord och återställ USR_LEV till Basic.
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