
Řídicí systém VTA971/V2 
pro verzi SW 6.70.X

Brno, březen 2010

Rev 1.7



Beta Control s.r.o., Černého 58/60, CZ-635 00 Brno, Česká republika 
tel.: (+420) 546 223 491, (+420) 603 582 073, fax: (+420) 546 223 470, www.betacontrol.cz

Řídicí systém VTA971/V2
pro verzi SW 6.70.X
Rev 1.7

Brno, březen 2010

EN ISO 9001:2000
Vývoj,  výroba a servis elektronických řídicích 
a informačních systémů



Obsah

Základní informace .................................................................................... 5

Bezpečnost při práci................................................................................... 6

1. Základní údaje  .................................................................................... 7

1.1 Co je VTA971 ....................................................................................... 7
1.2 Zobrazované informace .....................................................................................................................9

1.2.1 Zobrazované informace na LED řadových zobrazovačích 
 ............................................................................................................................................... 11

1.2.2 Zobrazované informace na segmentových zobrazovačích .................................................... 11
1.2.3 Indikátory přetížení výstupů ..................................................................................................13
1.2.4 Pojezdová tlačítka ..................................................................................................................13

2. Vlastnosti, popis funkcí  .................................................................... 15

2.3 Nastavení zařízení .............................................................................. 15
2.3.1 Nastavovací přepínače ...........................................................................................................15
2.3.2 Nastavení základních parametrů a uložení parametrů do paměti ..........................................15
2.3.3 Nastavení rozšířených parametrů a uložení parametrů do paměti .........................................15
2.3.4 Šablona nastavení DIP VTA ..................................................................................................16

2.5 Kontrola nastavených parametrů ................................................................................................. 18
2.4 Seznam a nastavení funkcí VTA .....................................................................................................23

2.4.1 Snímání polohy kabiny (F01) ................................................................................................23
2.4.2 Počet stanic výtahu (F02) ......................................................................................................25
2.4.3 Pohon výtahu (F03) ...............................................................................................................27
2.4.4 Ovládání odkláněcího magnetu a automatických dveří (F04) ...............................................29
2.4.5 Propojení systémů do komunikace – skupinové řízení (F05) ............................................... 30
2.4.6 Šachetní uživatelské funkce – vnější řízení (F06) .................................................................32
2.4.7 Kabinové uživatelské funkce – vnitřní řízení (F07) ..............................................................37
2.4.8 Podsvětlení voleb (F08) .........................................................................................................38
2.4.9 Signalizace polohy kabiny na externích zobrazovačích polohy (F09) ..................................39
2.4.10 Zvuková signalizace (využívání gongu) (F10) ......................................................................42
2.4.11 Osvětlení kabiny (F11) ..........................................................................................................43
2.4.12 Podlaha kabiny (F12) .............................................................................................................44
2.4.13 Parkování kabiny ve stanovené stanici (F13) ........................................................................44

2.7 Provoz zařízení .................................................................................................................................47
2.7.1 Spuštění ..................................................................................................................................47
2.7.2 Srovnávací jízda .....................................................................................................................47
2.7.3 Provedení jízdy ......................................................................................................................47
2.2.7 Přetížení kabiny .....................................................................................................................48
2.7.8 Termovstup – reakce systému na přehřátí motoru .................................................................48
2.7.9 Revizní jízda ..........................................................................................................................48
2.7.10 Jízda do pilotní stanice ...........................................................................................................49
2.7.11 Evakuační jízda ......................................................................................................................49
2.7.12 Pevná podlaha ....................................................................................................................... 50
2.7.16 Řízení automatických dveří .................................................................................................. 50
2.7.17 Servisní jízda ........................................................................................................................ 50
2.7.18 Nouzová jízda ........................................................................................................................51
2.7.19 Dorovnávání ..........................................................................................................................51
2.8.11 Zpětná kompatibilita HW ......................................................................................................52

5.5 Kompletní schéma pořadí zapojení expandérů ............................................................................53



6.1 Odstraňování závad ........................................................................... 54
6.2 Seznam provozních stavů ............................................................................................................... 55
2.6 Uživatelské rozhraní VTA971 .........................................................................................................59

2.6.6 Výpis chybových hlášení, počtu jízd a provozní doby ..........................................................59
6.3 Chybová hlášení ...............................................................................................................................61
6.4 Seznam stavů mimo provoz ........................................................................................................... 70

  Konektory ..............................................................................................................................74

7. Třídník závad ......................................................................................81

7.1 Třídník závad – všeobecné závady ....................................................81
7.2 Třídník závad – světelná signalizace a potvrzování volby  ..........................................................91
7.3 Třídník závad – komunikace ..........................................................................................................93
7.4 Třídník závad – VTA s frekvenčním měničem  ............................................................................ 95
7.5 Třídník závad – speciální druhy závad  .........................................................................................97
7.6 Třídník závad – hydraulické pohony ............................................................................................ 98

9. Příklady nastavení ............................................................................101

9.1 Nastavení pro hydraulický výtah s dorovnáváním ........................101
9.2 Nastavení pro pohon řízený frekvenčním měničem ...................................................................104
9.3 Nastavení pro nejčastěji používané technologie lanových výtahů ............................................106

8. Technické údaje ................................................................................111

Příloha 1 – seznam tabulek ................................................................... 113

Příloha 2 – seznam obrázků .................................................................. 114



5

Základní informace
Výrobce odmítá odpovědnost za následky vzniklé nevhodnou, nedbalou nebo nesprávnou instalací či nasta-
vením volitelných provozních parametrů zařízení nebo nesprávným připojením.

Obsah tohoto manuálu v době jeho vzniku odpovídá skutečnosti. Vzhledem k potřebě soustavného vývoje 
a zdokonalování tohoto výrobku si výrobce vyhrazuje právo změnit technické podmínky výrobku nebo jeho 
vlastnosti event. obsah manuálu bez písemného upozornění.

Všechna práva jsou vyhrazena. Žádnou část této publikace nelze reprodukovat nebo přenášet jakýmkoli 
způsobem nebo prostředky bez písemného svolení vydavatele. 

SW verze

Řídicí systém je dodáván s nejnovější verzí SW vybavení. Vyšší verze SW zpravidla rozšiřují funkce řídi-
cího systému.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte společnost Beta Control, s.r.o.
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Bezpečnost při práci

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – obecné informace

Napětí vyskytující se v rozváděči se systémem a přidružených volitelných jednotkách může způsobit úraz 
elektrickým proudem i se smrtelnými následky. Proto je nutno při práci na zařízení udržovat velkou pozor-
nost. Instalace systému a způsob, jakým je provozován a udržován, musí odpovídat příslušným bezpečnost-
ním předpisům a normám.

Využití frekvenčního měniče

V měniči se vyskytují vysoká napětí, velké proudy a vysoké úrovně zbytkového elektrického náboje. Poho-
ny s měniči kmitočtu mohou mít v závislosti na stupni ochrany některé části neizolované, případně horké 
povrchy.

V případě nepřípustného odnímání krytů, chybné instalace nebo nevhodného provozování existuje nebezpe-
čí vážného poranění osob a poškození majetku. 

Veškeré práce na zařízení s měničem a přidružených volitelných jednotkách, obzvláště jejich instalace 
a uvedení do provozu, může provádět pouze osoba s potřebnou kvalifi kací, a to až po prostudování přilože-
né dokumentace k měniči a při dodržování bezpečnostních předpisů. 

V případě, že existuje možnost nebezpečné situace v mechanické části pohonu, měnič nesmí být použit, 
dokud není zabezpečena patřičná dodatečná ochrana.

Pracovní podmínky 

Pokyny uvedené v tomto manuálu týkající se transportu, skladování, instalace a použití řídicího systému 
musí být dodrženy, a to včetně dodržení uvedených pracovních podmínek. Řídicí systém nesmí být vystaven 
nadměrnému mechanickému namáhání. 

Shoda s předpisy

V případě instalace do rozváděče je zkušební technik servisní fi rmy provádějící modernizaci odpovědný za 
to, že rozváděč splňuje příslušné směrnice a normy. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat křížení sekcí vodičů, jištění a zemnění.

(Tato příručka obsahuje pokyny pro splnění podmínek příslušných norem EMC.)

Bezpečnost osob

Před započetím jakékoli servisní práce musí být odpojeno napájecí napětí. 

Nepřipojujte systém k síti a nenastavujte jej, dokud nerozumíte principu jeho funkce a ovládání. Vyhnete se 
nebezpečí poškození zařízení a ohrožení bezpečnosti.

Před započetím práce na systému (připojení k síti, nastavování) zajistěte, aby byli upozorněni všichni pra-
covníci, kteří mohou být provozem zařízení ohroženi.

Nastavování parametrů

Některé parametry mají zásadní vliv na provoz systému. Jejich nastavení proto nesmí být měněno bez peč-
livého uvážení možných důsledků na celý systém. 

Musí být učiněna preventivní opatření k zabránění nechtěných změn v době poruchy nebo proti neodborné-
mu zásahu nekompetentní osoby.
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1. Základní údaje 

1.1 Co je VTA971
Elektronický systém VTA971 je určený pro náhradu reléových řídicích systémů a do rozváděčů nových 
moderních trakčních výtahů. 

Systém je navržen tak, aby servisní organizace jedním typem zařízení modernizovala většinu používaných 
typů reléových řízení v ČR (VRN, VKR, RND, RJD, VCN a jejich varianty) a současně si otevřela cestu 
na postupnou rekonstrukci nejenom elektronického vybavení výtahu až na úroveň moderního řízení výtahu, 
a to v souladu se současnými zákonnými požadavky a normami.

Prakticky to znamená, že servisní posádka vybavená jedním systémem VTA971 je schopna řešit opravy 
téměř všech typů stávajících a případně moderních nových výtahů. Stačí pouze na místě jednoduchým způ-
sobem nastavit systém VTA971 dle typu řešeného výtahu. 

Systém je připraven v maximální sestavě řešit až 32 stanic u všech typů původního řízení. 

V základní sestavě řeší:

 20 stanic jednorychlostního výtahu typu VRN, 
 18 stanic dvourychlostního výtahu typu RND, RJD, 
 15 stanic jednorychlostního, 
 14 stanic dvourychlostního výtahu s patrovými přepínači. 
 14 stanic doporučené zapojení s frekvenčním měničem.
 8 stanic doporučené zapojení hydraulického výtahu.

Ve všech uvedených případech nabízí řízení od jednoduchého až po řízení typu simplex, komunikace, eva-
kuační jízdy, řízení řidičem atd. Přizpůsobení konkrétním aplikacím je velmi jednoduché. Nicméně základní 
znalosti principu funkce systému jsou pro jeho snadnou obsluhu podmínkou. 

Aby splnění této podmínky bylo jednoduché pro každého servisního technika, je tento návod členěn do ka-
pitol tak, aby minimalizoval jeho časové nároky na pochopení funkce systému dle jeho požadavků. Navíc je 
ke každému systému dodáván zkrácený návod, kde naleznete základní informace o nastavení systému, jeho 
chybových hlášeních a pokyny pro odstraňování poruch – TROUBLESHOOTING. 

Požadavky na technika provádějícího údržbu a servis zařízení

Pro tyto účely stačí, aby se technik seznámil s kapitolami: 
1. Základní údaje, 
2.6 Uživatelské rozhraní VTA971, 
6. Diagnostika,
7. Třídník závad.

Požadavky na technika provádějícího instalaci a servis zařízení 

Pro tyto účely stačí nastudovat kapitoly: 
2.3 Nastavení zařízení,
2.4 Seznam a nastavení funkcí VTA, 
2.5 Kontrola nastavených parametrů,
2.6 Uživatelské rozhraní VTA971, 
2.7 Provoz zařízení ,
3.1 Obecné informace o instalaci zařízení, 
3.2 Měření a kontrola po instalaci, 
6. Diagnostika. 
7. Třídník závad.



Průvodní dokumentace systému

Průvodní dokumentace obsahuje zkrácený návod a instalační dokumentaci k dané aplikaci. Zkrácený ná-
vod je dodáván s každým systémem. Kompletní instalační dokumentace  je na internetových stránkách  
www.betacontrol.cz a na požádání je obchodním úsekem dodána dokumentace ke konkrétní aplikaci. Při 
dodávce rozváděčů je součástí dodávky i instalační dokumentace dle objednávky.

Spolupracující zařízení

V kapitole je vyčíslen seznam zařízení z produkce BC i jiných fi rem, které lze připojit k systému VTA971. 
Současně jsou zde stanoveny podmínky jejich připojení k VTA971.

Výrobce může provádět změny manuálu a průvodní dokumentace v důsledku procesu neustálé inovace sys-
tému dle požadavků zákazníků. V případě nejasností lze na internetových stránkách  www.betacontrol.cz 
najít poslední platnou verzi manuálu a průvodní dokumentace.

8      ŘÍDICÍ SYSTÉM VTA971/V2 



1.2 Zobrazované informace
Pro snadnou orientaci stavu systému a připojených komponent slouží foto VTA971s ukazateli a popisem 
jištění a základních interních součástí (viz obr.1a, obr 1b).

Obr. 1a VTA971

LED zobrazovače B konektorA konektor

D konektor

C konektor

segmentový zobrazovač

DIP přepínač SA1

indikace 
přetížení

DIP přepínač SA2

konektor 
pro 
připojení do 
komunikace

konektor pro 
připojení 
vstupních 
a výstupních 
expandérů

E konektor

pojezdová tlačítka 
nouzové a servisní jízdy; 
tlačítko „S“ slouží též pro 
výpis příčiny blokace ve 
stavu blokace
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Obr. 1b VTA971

Zde je umístěna pojistka 

napájení stykačů 

a odkláněcího magnetu. 

Pokud je poškozená, projeví 

se to zobrazením stavu 01 

(rozpojený bezpečnostní 

obvod i když je fyzicky 

uzavřen.)

Zde je umístěna pojistka síťového napájení VTA, pokud 

při zapnutém napájení nesvítí displej ani LED nebo 

pokud při otřesu dojde k resetu systému, zkontrolujte 

tuto pojistu, případně přihněte držáček této pojistky.

Zde je umístěna pojistka 

napájení směrových světel, 

svorky 130, 140. Pokud 

proti svorce 100 není napětí 

na těchto svorkách ve 

stavu 01 na displeji, zkuste 

pojistku vyměnit.

Zde do této patice je vždy umístěna paměť 

EPROM programu. Orientace obvodu je 

výřezem k segmentovému displeji.

Zde do této patice je vždy umístěn mikroprocesor, 

ve kterém je uloženo nastavení konfi gurace výtahu. 

Orientace obvodu je tečkou k paměti EPROM. 
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1.2.1 Zobrazované informace na LED řadových zobrazovačích 

Stanicové informace = LED 1 až 13

1. Jedna svíticí stanicová LED indikuje aktivaci snímače zastavení v příslušné stanici. 
2. Dvě svíticí stanicové LED indikují aktivaci snímače opuštění patra a očekávání snímače zastavení ná-

sledující stanice.
3. Číslo svíticí LED odpovídá číslu stanice, svítí-li současně i LED č.10, je odpovídající stanice rovna 

10 + číslo svíticí druhé LED  (stejně +20,+30 stanic).
4. Dynamický průběh zobrazování stanicových LED indikuje správnost funkce snímačů. (Doba svícení 

dvou vedlejších LED odpovídá době průchodu kabiny od zastavovacího snímače opouštěné stanice do 
příjezdu ke zastavujícímu snímači následující stanice. Doba svícení jedné LED odpovídá době průjezdu 
kabiny mezi zastavovacími snímači příslušné stanice).

5. Bliká-li LED ve stavu v klidu, došlo k nestandardnímu zastavení stopkou - kabina nemusí být ve stanici, 
nemusí dojít k otevření dveří.

Komunikační informace = LED KOM

1. Systém je v komunikaci a je MASTER – LED bliká rychle.
2. Systém je v komunikace a je SLAVE – LED bliká pomaleji.
3. Systém nekomunikuje – LED svítí – SLAVE  nekomunikuje s MASTERem.
4. Systém nekomunikuje – LED zhaslá – systém je samostatný výtah (lze použít VTERM výpisy).

Indikace neznámé polohy kabiny = LED N

Indikace komunikace s Webmonem = LED R

1.2.2 Zobrazované informace na segmentových zobrazovačích
Zobrazované informace na segmentových zobrazovačích závisí na tom, do kterého provozního stavu je systém 
VTA971 přepnut. Přepínání stavu se děje při zapnutí napájecího napětí, a to dle nastavení přepínačů SA2/1
 a SA1/4.

Zobrazované informace dle nastaveného stavu 

1. Nastavování parametrů, pokud máme DIP  přepínače SA2/1 = ON, SA1/4 = OFF (viz 2.3 
Nastavení zařízení)

Na displeji se po zapnutí rozsvítí zobrazení režimu nastavení „nA“ nebo „nE“ (pokud je připojen DIP expan-
dér pro nastavení rozšiřujících funkcí). Po přepnutí SA2/1 do OFF pod napětím následuje uložení a výpis 
uložených parametrů (viz tab. 23).

2. Provozní stav, pokud máme DIP  přepínače SA2/1 = OFF, SA1/4 = OFF

Na displeji jsou zobrazovány stavy výtahu typu – uzavřený bezpečnostní obvod + prázdná kabina, uzavřený 
bezpečnostní obvod + obsazená kabina, zpomalení po detekci zpomalovacího snímače, zastavení po detekci 
zastavovacího snímače, zastavení po rozpojení bezpečnostního obvodu, indikace režimu revizní jízdy atd.  
viz 6.2 Seznam provozních stavů.

Při znalosti stavů, lze velmi rychle zjistit nesprávnou funkci všech snímačů či bezpečnostního obvodu, a to 
i krátkodobou.

Pozor! Nezaměňovat provozní stavy a chyby! Pro výpis chyb je nutno přepnout systém VTA do stavu výpi-
su chybových hlášení pomocí DIP SA1/4 (viz následující bod 3)!
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Zvláštní případ tvoří závažné chyby, které před zápisem zablikají na displeji a pak se opět zobrazuje číslo 
provozního stavu.

Tab. 1 Provozní stavy, kdy se kabina nehýbe, nezamyká se/neodemyká

Číslo stavu Význam Popis

00 indikace ukončení jízdy nebo 
inicializace řídicího systému

Signalizace svítí, osvětlení kabiny zapnuto, čeká se na uplynutí doby, 
po kterou je kabina v klidu a není-li kabinová paměť,  řídicí program 
reaguje na stisk kabinových tlačítek. Nereaguje na šachetní volby, pilotní 
jízdu a paměťové kabinové/ šachetní volby.

01

indikace otevřených dveří 
kabiny (rozpojen bezpečnostní 
obvod v úseku od BO do 75 po 
dobu kratší 2 min) 

Signalizace svítí, osvětlení kabiny zapnuto.
Poznámka: Druhou možností je výpadek napětí svorky +C5 – může 
souviset s přerušením vodiče pojistky 6,3 A. Pro hydrauliku umožněno 
jen dorovnávání.

02 indikace zavřené prázdné kabiny

Signalizace nesvítí, osvětlení kabiny vypnuto (je-li zářivka, pak běží 
čas do vypnutí), venkovní i kabinová tlačítková sada navolena, řídicí 
program očekává stisk tlačítka, je-li aktivována prioritní stanice, běží čas 
do aktivace jízdy do prioritní stanice.

03 indikace zavřené zatížené kabiny

Signalizace svítí, osvětlení kabiny zapnuto, kabinová tlačítková sada 
navolena, šachetní tlačítka vypnuta (je-li kabina bez podlahového 
spínače, pak běží čas do zapnutí šachetní tlačítkové sady), řídicí program 
očekává stisk kabinového tlačítka.

04 volba ve stanici, kde stojí kabina

Signalizace svítí, osvětlení kabiny zapnuto,  při aktivovaném podsvětlení 
šachetních tlačítek, svití podsvětlení šachetního tlačítka defi novanou 
dobu po té, co bylo stisknuto tlačítko ve stanici, ve které je kabina 
výtahu. Totéž pro kabinové tlačítko, pokud má aktivován plný sběr 
a podsvětlování.

05

indikace otevřených dveří 
kabiny (rozpojen bezpečnostní 
obvod v úseku od BO do 75 po 
dobu delší 2 min) 

Signalizace svítí, osvětlení kabiny zapnuto.
Poznámka: Druhou možností je výpadek napětí svorky +C5 – může 
souviset s přerušením vodiče pojistky 6,3 A.  Aktivace výstupu  61 mimo 
provoz (0 V DC měřeno proti C20) a v komunikaci povolí příjezd druhé 
kabiny do této stanice. Pro hydrauliku umožněno jen dorovnávání.

40 stav „00“ v režimu revizní jízdy Blikají směrová světla a kabinové podsvětlení, reaguje na stisk tlačítka 
revizní jízdy..

41 stav „01“ v režimu revizní jízdy Blikají směrová světla a kabinové podsvětlení, nelze jet. 

42 stav „02“  v režimu revizní jízdy Blikají směrová světla a kabinové podsvětlení, systém očekává stisknutí 
tlačítka směru jízdy.

43 stav „03“  v režimu revizní jízdy Blikají směrová světla a kabinové podsvětlení, systém očekává stisknutí 
tlačítka směru jízdy.

45 stav „05“ v režimu revizní jízdy Blikají směrová světla a kabinové podsvětlení, nelze jet.

50,51,52,53,54,55 stavy 00–05 mimo provoz 
blokační chyba

Systém nereaguje na volby. Jinak je chování odpovídající stavům 00–05. 
Po odstranění příčiny je nutné vymazat chyby.

60,61,62,63,64,65 stavy 00–05 mimo provoz 
statická chyba

Systém nereaguje na volby. Jinak je chování odpovídající stavům 00–05. 
Pro obnovu je třeba odstranit příčinu. Příčina se zobrazí číselně po 
druhém stisku tlačítka „S“ na systému (držet tlačítko).

70,71,72,73,74,75 stavy 00-05 mimo provoz 
dynamická chyba

Dynamické chyby mají určen počet pokusů, kdy se zkouší, zda odezněla 
příčina chyby, pokud se vyčerpá počet pokusů, dojde k přechodu do 
některého z těchto stavů a aktivuje se 2min časový interval zotavení 
z dynamické chyby. Po doběhnutí časového intervalu je umožněna nová 
série pokusů.

80,81,82,83,84,85 stavy 00–05 mimo provoz 
aktivní termo

Při jízdě se dojede standardně do nejbližší stanice a umožní se vystoupit 
z kabiny. Systém dále nereaguje na volby, je nutné počkat na vyhladnutí 
motoru.

90,91,92,93,95 stavy 00–05 nouzová jízda Systém nereaguje na volby.  Umožňuje přechod do revizní jízdy. 
K deaktivaci nouzové jízdy  je nutné přivést +1in na vstup in32.

88 restart mikroprocesorového 
systému VTA

Po spuštění systému nebo jeho reinicializaci (např. zapsání závažné 
chyby) se zobrazí sekvence znaků „CP“ a „88“.
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3. Výpis chybových hlášení a počtu jízd a provozních hodin, pokud máme DIP  přepínače 
SA2/1 = OFF, SA1/4 = ON

Po zapnutí napájecího napětí začne na displeji výpis chybových hlášení. Každá chyba je popsána Chxx/
FExx Styy Cnzz, kde Chxx/FExx obsahuje číslo chyby, Styy  obsahuje doplňkovou informaci o chybě (in-
terní stav automatu, ve kterém chyba nastala, číslo patra,…), Cnzz znamená, kolikrát se tato chyba objevila. 
Výpis chyb viz 2.6.6 Výpis chybových hlášení, počtu jízd a provozní doby. Seznam chyb viz 6.3 Chybová 
hlášení. Po výpisu všech zaznamenaných chyb nastane výpis počtu jízd a doby jízdy viz 2.6.6 Výpis chybo-
vých hlášení, počtu jízd a provozní doby.

Po ukončení výpisu začne na displeji blikat „Po“. Po přepnutí SA1/4 = OFF se pod napětím zobrazí  „MA“ 
a nastane vymazání všech chybových hlášení. Počet jízd a doba jízd se nemažou.

4. Indikace zapsání zjištěné chyby

Pomocí stavu zobrazení desetinné tečky je indikován stav paměti chyb:
1. nesvítí  = není zaznamenána žádná chyba,
2. bliká = byla zaznamenána nová chyba a nebyla ještě přečtena,
3. svítí = je zaznamenána chyba a systém byl vypnut a zapnut; od posledního zapnutí systému nenastala 

žádná nová chyba.

1.2.3 Indikátory přetížení výstupů
Rozsvícení některé z LED přetížení výstupů indikuje odpojení daného výstupu (LED svítí jen při aktivitě 
příslušného výstupu). Výstupy nejsou chráněny proti trvalému zkratu, ale jsou chráněny tepelnou ochranou 
proti  trvalému přetížení. Například při dosažení hodnoty trvalého proudu 

– 6 A u odkláněcí křivky dojde k odpojení zátěže do 20 s (při okolní teplotě 20 C), 
– 2,5 A u stykače dojde k odpojení zátěže do 10 s.

Takto je před zničením chráněna křivka OM48/10 a stykače s odporem cívek do 30 Ohmů. (Dříve byly 
cívky stykačů označovány 48 V=, přestože trvale toto napětí nesnesly a vyžadovaly zapojení předřadného 
odporu.) 

Typický způsob přetížení je nenastavení modulace napětí v případě křivky OM48/10 a stykačů s odporem 
cívek do 30 Ohmů nebo pozvolné zničení cívky stykače nebo odkláněcí křivky . Nenastane zkrat, ale zvět-
šuje se odběr z výstupu, až systém výstup odpojí. Rychlost reakce závisí od velikosti zvýšení odebíraného 
proudu.

1.2.4 Pojezdová tlačítka
Pojezdová tlačítka nahoru, dolů, S, slouží k ovládání jízdy v módech „servisní jízda“ (viz kap. 2.7.17), „nou-
zová jízda“ (viz kap. 2.7.18), „výpis příčiny blokačního stavu“ (viz kap. 6.1).
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2. Vlastnosti, popis funkcí 

2.3 Nastavení zařízení
Při prvním připojení řídicí desky k napájecímu napětí je potřeba provést nastavení parametrů  řízení tak, aby 
odpovídaly technologii výtahu, k níž je řídicí deska připojena.

2.3.1 Nastavovací přepínače
Na základním systému jsou osazeny 
dvě řady přepínačů označené jako SA1 
a SA2 (viz obr. 2), pomocí nichž se na-
stavuje základní konfi gurace řídicího 
systému. Každá řada obsahuje osm sa-
mostatných DIP přepínačů. Rozšířené 
funkce systému se nastavují pomocí 
expandéru DIP přepínačů (obsahuje 
dalších 6 sad DIP přepínačů), který není 
dodáván jako součást systému a je nut-
né jej uvést do objednávky samostatně. 
Rozložení přepínačů na expandéru – viz 
obr. 4. 

2.3.2 Nastavení základních parametrů a uložení parametrů do paměti
Při vypnutém síťovém napětí řídicího systému se nastaví přepínač 

DIP SA2/1 do polohy ON (tento přepínač uvede systém po připojení 
napětí do režimu nastavení parametrů). 

Dalšími přepínači SA1 a SA2, umístěnými na základním systému, se 
nastaví požadované základní parametry. 

Zapnout síťové napájení VTA. 
Po zobrazení zprávy „nA“ na sedmisegmentovém zobrazovači (viz 

obr. 3a) se přepne přepínač SA2/1 zpět do polohy OFF. 
Řídicí systém začne zobrazovat na dvoumístném segmentovém zob-

razovači aktuální platné nastavení (viz tab. 23) a pak se uvede do nor-
málního pracovního režimu.

Tímto se aktuální nastavení parametrů uloží do nedestruktivní paměti typu EEPROM. 
Pozor! Tímto postupem se nemění rozšířené parametry, dokud se nepoužije VTA-EDIP.

2.3.3 Nastavení rozšířených parametrů a uložení parametrů do paměti
Pro nastavení rozšířených funkcí je nutno k systému při vypnutém napájení připojit DIP expandér nasta-
vovacích přepínačů. Nastavování základních a rozšířených parametrů probíhá pak stejným způsobem jako 
u základních parametrů . 

Při vypnutém síťovém napětí řídicího systému se nastaví přepínač DIP SA2/1 do polohy ON.
Dalšími přepínači SA1 a SA2 na základním systému se nastaví základní parametry a přepínači SA3 až 

SA8 na DIP expandéru se nastaví rozšířené parametry. 

SA1 SA2 

Obr. 2 Segmentový zobrazovač a přepínače základních parametrů 

Obr. 3a Bez DIP expandéru 



Zapnout síťové napájení VTA 
Po zobrazení zprávy „nE“ na sedmisegmentovém zobrazovači (viz 

obr. 3b) se přepne přepínač SA2/1 zpět do polohy OFF. 
 Tímto se aktuální nastavení parametrů uloží do nedestruktivní paměti 

typu EEPROM. 
Řídicí systém zobrazí na dvoumístném segmentovém zobrazovači ak-

tuální platné nastavení (viz tab. 23) a pak se uvede do normálního 
pracovního režimu .

Nyní je možné při vypnutém napětí DIP expandér od systému VTA971 
odpojit.

2.3.4 Šablona nastavení DIP VTA
Šablona nastavení DIP VTA viz obr. 5 slouží pro archivaci nastavení DIPů VTA. Doporučujeme Vám zko-
pírovat tuto šablonu na samolepící etiketu, vyplnit vaše aktuální nastavení rozváděče a nalepit na vnitřní 
stranu dveří rozváděče.

Obr. 4 Přepínače nastavení nadstandardních funkcí  

1 8

ON

OFF

SA3

1 8

ON

OFF

SA4

1 8

ON

OFF

SA5

1 8
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SA6

1 8

ON

OFF

SA7

1 8

ON

OFF

SA8

Obr. 3b S DIP expandérem 
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Obr. 5 Šablona nastavení DIP VTA
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2.5 Kontrola nastavených parametrů
Kontrolu nastavených parametrů provedeme tak, že po ukončení nastavení (SA2/1 zpět do OFF viz 2.3.2 
Nastavení základních parametrů a uložení parametrů do paměti a 2.3.3 Nastavení rozšířených parametrů 
a uložení parametrů do paměti) si zapíšeme zobrazené parametry. Výpis parametrů probíhá v pořadí dle 
tab. 21. Pro úplnost jsou uvedeny ještě tab. 22, 23, 24, 25, které zobrazují seznam funkcí seřazených dle 
čísel DIP přepínačů a dle čísla funkce.

Tab. 21 Seznam funkcí seřazených podle pořadí zobrazení při výpisu parametrů

Zobrazení parametru Název funkce Popis funkce (parametru)
* VY xy F01 snímání polohy kabiny (typ snímání polohy) (viz 2.4.1)
* SM xy F01 snímání polohy kabiny (zapojení magnetických snímačů) (viz 2.4.1)

SE F01 snímání polohy kabiny (zapojení krajních spínačů) (viz 2.4.1)
bPxy F01 souvisí s dorovnáváním u hydrauliky (viz 2.4.1)

* PA xy F02 počet stanic výtahu (viz 2.4.2)
VH xy F03 pohon výtahu (typ pohonu) (viz 2.4.3)
* PS xy F03 pohon výtahu (zapojení stykačů) (viz 2.4.3)
* St xy F03 pohon výtahu (typ stykačů) (viz 2.4.3)

nJ F03 aktivace nouzové jízdy (viz 2.4.3)
* OM xy F04 ovládání dveří (typ odkláněcí křivky) (viz 2.4.4)

bd xy F04 ovládání dveří (kabinové automatické dveře) (viz 2.4.4)
Fd xy F04 ovládání dveří (plně automatické dveře) (viz 2.4.4)

Od F04 ovládání dveří (parkování s otevřenými dveřmi) (viz 2.4.4)
Co xy F05 komunikace (komunikační adresa) (viz 2.4.5)
CF xy F05 komunikace (typ VTA řizení) (viz 2.4.5)

2b F06 šachetní uživatelské funkce (počet šachetních tlačítek) (viz 2.4.6)
Sb xy F06 šachetní uživatelské funkce (vlastní funkce) (viz 2.4.6)
Pb xy F06 šachetní uživatelské funkce (mezní patro) (viz 2.4.6)
SC xy F07 kabinové uživatelské funkce (viz 2.4.7)

LC F08 podsvětlení voleb (kabinových) (viz 2.4.8)
LS F08 podsvětlení voleb (šachetních) (viz 2.4.8)
LJ F08 podsvětlení voleb (kabinových i šachetních po jednom drátě) (viz 2.4.8)

A1 xy F08 podsvětlení voleb (rezervováno - autopřivolání přístupového systému 1) 
(viz 2.4.8)

A2 xy F08 podsvětlení voleb (rezervováno - autopřivolání přístupového systému 2) 
(viz 2.4.8)

Lb F09 signalizace polohy kabiny (bargraf) (viz 2.4.9)
LP F09 signalizace polohy kabiny (sériová polohovka BEPOL) (viz 2.4.9)

Ln F09 signalizace polohy kabiny (paralelní sedmisegmentová polohovka)
(viz 2.4.9)

Cd xy F09 signalizace polohy kabiny (kódovaná polohovka) (viz 2.4.9)
Pr xy F09 signalizace polohy kabiny (jak zobrazit přízemí) (viz 2.4.9)
SS xy F09 signalizace polohy kabiny (jak zobrazit patra pod přízemím) (viz 2.4.9)
Lo xy F09 signalizace polohy kabiny (označení nejnižší stanice) (viz 2.4.9)

PG F10 gong (trvalý gong při přetížení kabiny) (viz 2.4.10)
rG F10 gong (při šachetním požadavku) (viz 2.4.10)
dG F10 gong (při dojezdu kabiny do patra) (viz 2.4.10)
bG F10 gong (při zpomalení kabiny před patrem) (viz 2.4.10)
FL F11 osvětlení kabiny (typ osvětlení) (viz 2.4.11)
SP F11 osvětlení kabiny (zapojení osvětlení) (viz 2.4.11)
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Zobrazení parametru Název funkce Popis funkce (parametru)
SF F12 podlaha kabiny (zapojení podlahového spínače) (viz 2.4.12)
rP F12 podlaha kabiny (polarita spínače přetížení u hydrauliky) (viz 2.4.12)

AF xy F12 podlaha kabiny (pevná podlaha) (viz 2.4.12)
Pt xy F13 parkování (čas parkovaní) (viz 2.4.13)
PF xy F13 parkování (pilotní patro) (viz 2.4.13)

* označené parametry jsou vypisovány vždy, ostatní pouze když jsou aktivovány

Tab. 22 Seznam základních nastavených parametrů

Nastavení parametr1 Nastavení 

2,3 Typ rozvad e

4 Typ magnetu odklán cí k ivky 

5 Typ magnetických sníma  

6,7 Typ zastavovacího 

8 Typ sm rových styka

Normální provoz

OM48/10 

OM1-48 

Spínací 

Rozpínací 

Žádné 

Se sb rem nahoru

Se sb rem dol

Se sb rem nahoru i dol  

48/6V      cívka R<50

1 

8 

SA2 

OFF _ ON 

JVMS JVPP

DVMS DVPP

(cívka do 9 ) 

(cívka kolem 30 ) 

2 stanice

3 stanice

4 stanice

5 stanic

17 stanic

7 stanic

8 stanic

9 stanic

10 stanic

 Bezpe . styka  
  yp pomocných kontakt  
   
   T3 

4 Výpisy na displeji

5,6,7,8 Po et stanic

1 Vstupy pro VRN 
Multiplex tla .    PP výtah

VRN/nové VRN/staré

48V         cívka R>100

Výtahy JVPP a DVPP 
Multiplex vypnut    Multiplex zapnut 
DVMS 5 sníma     DVMS 4 sníma e 

2 Autom. kab. dve e

Nezap.
AKD2V (kombinace s SA8/4) viz kap. 2.4.4 

Zapojeny 

Není Je
JN,JD spínací 

SN,SD rozpínací 
SVR,SNR spínací 

JN,JD,JM rozpínací 

SN,SD,SVR,SNR 
všechny rozpínací  

Normální provoz

**Výpis chybových hlášení 
/Po et stanic +16 

8 

SA1 

1 

15 stanic

14 stanic

13 stanic

12 stanic

*

   

* AKD2V – automatické kabinové dveře ovládané dvěma výstupy
výstup OM – aktivita zavírá
výstup AD – aktivita otevírá

** je-li SA1/4 zapnut v režimu nastavování parametru, přičte 16 stanic ke kombinaci DIPů SA1/5,6,7,8. Po 
zapsání parametrů je nutné dát SA1/4 zpět do polohy OFF, jinak se systém uvede do režimu výpisu chybo-
vých hlášení.

Poznámka: Tab. 22 zobrazuje základní parametry nejčastěji používané pro nastavení systému jako náhrady 
za reléovou logiku starých rozváděčů.
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Tab. 23 Seznam možných hodnot zobrazovaných vícehodnotových parametrů

Popis funkce (parametru)

Parametr
 (jen s více hodnotami než ON/OFF, 

tj. parametry, za kterými se při 
výpisu zobrazuje hodnota)

Rozsah hodnot parametru

snímání polohy kabiny 
(typ snímání polohy) (viz 2.4.1) VY 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14

snímání polohy kabiny
(zapojení magnetických snímačů) 
(viz 2.4.1)

SM 01, 02, 03

dorovnávání kabiny (viz 2.4.1) bP 03
počet stanic výtahu (viz 2.4.2) PA 02..32 
pohon výtahu (typ pohonu) (viz 2.4.3) VH 01, 02, 11
pohon výtahu (zapojení stykačů)
(viz 2.4.3) PS 02, 03 

pohon výtahu (typ stykačů) (viz 2.4.3) St 01, 02 
ovládání dveří
(typ odkláněcí křivky) (viz 2.4.4) OM 00, 01, 02

ovládání dveří 
(kabinové automatické dveře) 
(viz 2.4.4)

bd 01, 02

ovládání dveří 
(plně automatické dveře) (viz 2.4.4) Fd 01, 02

komunikace (viz 2.4.5) Co 01, 02, 03...12
komunikace (viz 2.4.5) CF 01, 02
šachetní uživatelské funkce 
(vlastní funkce) (viz 2.4.6) Sb 01, 40, 41,

 xy (x=0,1,4..7; y=2..9)
šachetní uživatelské funkce 
(mezní patro) (viz 2.4.6) Pb 02..32

kabinové uživatelské funkce 
(viz 2.4.7) SC  02 (sběr) ,03 (plný sběr)

autopřivolání přístupového systému 1 
(viz 2.4.8) A1 01..32

autopřivolání přístupového systému 2 
(viz 2.4.8) A2 01..32

signalizace polohy kabiny
(kódovaná polohovka) (viz 2.4.9) Cd 01 (zeva), 02 (1 z n), 03 (2n), 04, 

05 (2n)
signalizace polohy kabiny
(jak zobrazit přízemí) (viz 2.4.9) Pr 00 (není přízemí) 

02 (přízemí zobrazuje „P“)
signalizace polohy kabiny 
(jak zobrazit patra pod přízemím)
(viz 2.4.4)

SS 01, 02, 03

signalizace polohy kabiny 
(označení nejnižší stanice) (viz 2.4.4) Lo -6..01

podlaha kabiny (pevná podlaha)
(viz 2.4.12) AF 05, 15, 30 s

parkování (čas parkovaní) (viz 2.4.13) Pt 05, 15, 30 min
parkování (pilotní patro) (viz 2.4.13) PF 01..32
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Tab. 24 Seznam funkcí seřazených podle čísla funkce – vzestupně

Název funkce Zobrazení parametrů Popis funkce
F01 VY xy, SM xy, SE, bPxy snímání polohy kabiny
F02 PA xy počet stanic výtahu
F03 VH xy, PS xy, St xy, nJ pohon výtahu
F04 OM xy, bd xy, Fd xy, Od ovládání dveří
F05 Co xy, CF xy komunikace
F06 2b, Sb xy, Pb xy šachetní uživatelské funkce
F07 SC xy kabinové uživatelské funkce
F08 LC, LS, LJ, A1 xy, A2 xy podsvětlení voleb
F09 Lb, LP, Ln, Cd xy, Pr xy, SS xy, Lo xy signalizace polohy kabiny
F10 PG, dG, rG, bG gong
F11 FL, SP osvětlení kabiny
F12 SF, rP, AF xy podlaha kabiny
F13 Pt xy, PF xy parkování

Tab. 25 Seznam funkcí seřazených podle čísel DIP přepínačů

DIP přepínač Název funkce Popis funkce (základní význam DIPu)
SA1/1 F01 snímání polohy kabiny (typ snímání – upřesnění typu)
SA1/2 F04 ovládání dveří (automatické dveře)
SA1/3 F03 pohon výtahu (zapojení stykačů)
SA1/4 ### ### REŽIM VÝPISU A MAZÁNÍ CHYB ### 
SA1/5 F02 počet stanic výtahu 
SA1/6 F02 počet stanic výtahu
SA1/7 F02 počet stanic výtahu
SA1/8 F02 počet stanic výtahu
SA2/1 ### ### REŽIM NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ VÝTAHU ###
SA2/2 F01 snímání polohy kabiny (typ snímání – výtah s patráky/magnet. snímači)
SA2/3 F01 snímání polohy kabiny (typ snímání – dvourychlostní/jednorychl. výtah)
SA2/4 F04 ovládání dveří (typ odkláněcí křivky)

SA2/5 F01 snímání polohy kabiny (zapojení magnetických snímačů) / dorovnávání 
hydraulika

SA2/6 F06 šachetní uživatelské funkce (předčasné zastavení při jízdě nahoru)
SA2/7 F06 šachetní uživatelské funkce (předčasné zastavení při jízdě dolů)
SA2/8 F03 pohon výtahu (typ stykačů)
SA3/1 F05 komunikace (SLAVE 2)
SA3/2 F05 komunikace (SLAVE 1)
SA3/3 F06 šachetní uživatelské funkce (šachetní sběr)

SA3/4 F06 šachetní uživatelské funkce (přednost vzdálenějšího požadavku/výtah 
s řidičem)

SA3/5 F06 šachetní uživatelské funkce (počet šachetních tlačítek)
SA3/6 F06 šachetní uživatelské funkce (fronta šachetních požadavků)
SA3/7 F07 šachetní uživatelské funkce (plný kabinový sběr)
SA3/8 F07 kabinové uživatelské funkce (kabinový sběr)
SA4/1 F06 šachetní uživatelské funkce (předčasné zastavení i pro prázdnou kabinu)
SA4/2 F03 pohon výtahu (nouzová jízda)
SA4/3 F09 signalizace polohy kabiny (sériová polohovka BEPOL)
SA4/4 F08 podsvětlení voleb (kabinových i šachetních po jednom vodiči)
SA4/5 F09 signalizace polohy kabiny (paralelní sedmiseg. polohovka)
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DIP přepínač Název funkce Popis funkce (základní význam DIPu)
SA4/6 F09 signalizace polohy kabiny (bargraf)
SA4/7 F08 podsvětlení voleb (šachetních)
SA4/8 F08 podsvětlení voleb (kabinových)
SA5/1 F09 signalizace polohy kabiny (kódovaná polohovka)
SA5/2 F09 signalizace polohy kabiny (jak zobrazit patra pod přízemím)
SA5/3 F09 signalizace polohy kabiny (jak zobrazit přízemí)
SA5/4 F09 signalizace polohy kabiny (jak zobrazit patra pod přízemím)
SA5/5 F09 signalizace polohy kabiny (žádné patro není značeno jako přízemí)
SA5/6 F09 signalizace polohy kabiny (označení nejnižší stanice)
SA5/7 F09 signalizace polohy kabiny (označení nejnižší stanice)
SA5/8 F09 signalizace polohy kabiny (označení nejnižší stanice)
SA6/1 F10 gong (trvalý gong při přetížení kabiny)
SA6/2 F10 gong (gong při šachetním požadavku)
SA6/3 F10 gong (gong při dojezdu kabiny do patra)
SA6/4 F11 osvětlení kabiny (typ osvětlení)
SA6/5 F11 osvětlení kabiny (zapojení osvětlení)
SA6/6 F12 podlaha kabiny (zapojení podlahového spínače)
SA6/7 F12 podlaha kabiny (pevná podlaha)
SA6/8 F12 podlaha kabiny (pevná podlaha)
SA7/1 F04 ovládání dveří (parkování s otevřenými dveřmi)
SA7/2 F13 parkování (čas parkování)
SA7/3 F13 parkování (čas parkování)

SA7/4 F13 / F06 / F12 parkování (pilotní patro) / šachetní uživ. funkce(mezní patro)/polarita 
spínače přetížení u hydrauliky

SA7/5 F13 / F06 parkování (pilotní patro) / šachetní uživ. funkce(mezní patro)
SA7/6 F13 / F06 parkování (pilotní patro) / šachetní uživ. funkce(mezní patro)
SA7/7 F13 / F06 parkování (pilotní patro) / šachetní uživ. funkce(mezní patro)
SA7/8 F13 / F06 parkování (pilotní patro) / šachetní uživ. funkce(mezní patro)
SA8/1 rezervováno rezervováno / doba jízdy mezi stanicemi 20s -> 80s
SA8/2 F03 pohon výtahu (typ pohonu frekvenční měnič)
SA8/3 F03 pohon výtahu (hydraulika)
SA8/4 F04 ovládání dveří (plně automatické dveře – šachetní unášené kabinovými)

SA8/5 F01 snímaní polohy kabiny (zapojení krajních spínačů)/předčasné otevírání 
dveří

SA8/6 F02 počet stanic výtahu (základní počet plus 16)
SA8/7 F05 komunikace (slave 4–15)
SA8/8 F05 komunikace (slave 4–15)
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2.4 Seznam a nastavení funkcí VTA

2.4.1 Snímání polohy kabiny (F01)

Druh snímání polohy
Parametr určuje, zda se bude systém chovat jako reléová logika JVPP, DVPP, JVMS, DVMS. Zobrazuje se 
na displeji VTA při výpisu nastavených funkcí (viz tab. 23).

Polarita relativního snímače polohy
Parametr určuje, zda zpomalovací a zastavovací magnetické snímače jsou spínací nebo rozpínací. 

Pozor, neplatí pro spínače krajní polohy! Pro případnou změnu polarity krajních spínačů je určen přepínač 
umístěný na DIP expandéru (výrobek VTA-EDIP). Polaritu krajních spínačů polohy není nutno obvykle 
měnit. 

Polarita spínačů krajní polohy
Tento parametr umožňuje změnit (standardně platí pro JVMS spínací, pro DVMS rozpínací kontakty) na 
opačnou polaritu spínačů krajních poloh. Pro lepší diagnostiku poruch technologie výtahu doporučujeme 
mít krajní spínače polohy rozpínací. Toto by ale znamenalo výměnu spínače u JVMS (VRN), a z těchto 
důvodů taková úprava není vyžadována.

Polarita snímačů 4snímačové verze s překrýváním
Tato verze používá výhradně rozpínací srovnávací krajní snímače polohy a spínací polaritu snímačů zpo-
malujících mimo kraj!

Tab. 3a Druh snímání polohy

SA1/1 SA2/2 SA2/3 Zobrazení * Popis

OFF OFF OFF
    01

JVMS 16 (aktuální el. schéma)

ON OFF OFF
    11

JVMS 13 (kompatibilita vstupů pro staré schéma z roku 
1996)

OFF ON OFF
    02

JVPP (tlačítka v sérii s podlahovým spínačem podle 
původního rozváděče)

ON ON OFF
    12

JVPP (multiplexní nové přepojení tl. pro možnost 
zastavovacího řízení)

OFF OFF ON
    03

DVMS (5 snímačů = 3 kabina + 2 srovnávací)

ON OFF ON
    13

DVMS (4 snímače /+ 1/ = 2 kabina + 2 srovnávací /+ 1 
volitelný pro odjišťovací pásmo automatických dveří/)

OFF ON ON
    04

DVPP (tlačítka v sérii s podlahovým spínačem podle 
původního rozváděče)

ON ON ON
    14

DVPP (multiplexní nové přepojení tl. pro možnost 
zastavovacího řízení)

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)
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Tab. 3b Polarita relativního snímače a krajních spínačů absolutní polohy 

SA8/5 SA2/5 Zobrazení* Popis funkce

OFF OFF
 01**

relativní snímače                 spínací

krajní – absolutní snímače
JVMS   spínací
DVMS  rozpínací

OFF ON
 02

relativní snímače                 rozpínací

krajní – absolutní snímače
JVMS   spínací
DVMS  rozpínací

ON OFF
 01,    

relativní snímače                 spínací

krajní – absolutní snímače
JVMS    rozpínací
DVMS   spínací

ON ON
 02,    

relativní snímače                 rozpínací

krajní – absolutní snímače
JVMS    rozpínací
DVMS   spínací

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)
**  toto nastavení předpokládá čtyřsnímačová verze s překrýváním a nelze použít jinak

Tab. 3c Aktivace dorovnávání a předčasného otevírání dveří pro hydraulické výtahy 
(jen pokud SA1/1 ON, SA2/2 OFF, SA2/3 ON ,VY 13, tj. pevná polarita u čtyřnímačového snímání polohy) 

SA8/5 SA2/5 Zobrazení Popis funkce

OFF OFF
 01

funkce vypnuta

OFF ON
 03,  03

dorovnávání nahoru i dolů

ON OFF
 03,  40

rezervováno

ON ON
 03,  43

rezervováno
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2.4.2 Počet stanic výtahu (F02)
Parametr určuje maximální počet stanic domu, ve kterém je výtahová soustava instalována. Základní systém 
bez rozšiřujících expanzních modulů umožňuje ovládat různý počet stanic dle typu ovládané technologie. 

Tab. 4 Počet stanic

SA8/6 SA1/5 SA1/6 SA1/7 SA1/8 Zobrazení* Popis

OFF OFF OFF OFF ON
  02

výtah má 2 stanice

OFF OFF OFF ON OFF
  03

výtah má 3 stanice

OFF OFF OFF ON ON
  04

výtah má 4 stanice

OFF OFF ON OFF OFF
  05

výtah má 5 stanic

OFF OFF ON OFF ON
  06

výtah má 6 stanic

OFF OFF ON ON OFF
  07

výtah má 7 stanic

OFF OFF ON ON ON
  08

výtah má 8 stanic

OFF ON OFF OFF OFF
  09

výtah má 9 stanic

OFF ON OFF OFF ON
  10

výtah má 10 stanic

OFF ON OFF ON OFF
  11

výtah má 11 stanic

OFF ON OFF ON ON
  12

výtah má 12 stanic

OFF ON ON OFF OFF
  13

výtah má 13 stanic

OFF ON ON OFF ON
  14

výtah má 14 stanic

OFF ON ON ON OFF
  15

výtah má 15 stanic

OFF ON ON ON ON
  16

výtah má 16 stanic

**
ON/OFF OFF OFF OFF OFF

  17
výtah má 17 stanic

ON OFF OFF OFF ON
  18

výtah má 18 stanic

ON OFF OFF ON OFF
  19

výtah má 19 stanic

ON OFF OFF ON ON
  20

výtah má 20 stanic
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SA8/6 SA1/5 SA1/6 SA1/7 SA1/8 Zobrazení* Popis

ON OFF ON OFF OFF
  21

výtah má 21 stanic

ON OFF ON OFF ON
  22

výtah má 22 stanic

ON OFF ON ON OFF
  23

výtah má 23 stanic

ON OFF ON ON ON
  24

výtah má 24 stanic

ON ON OFF OFF OFF
  25

výtah má 25 stanic

ON ON OFF OFF ON
  26

výtah má 26 stanic

ON ON OFF ON OFF
  27

výtah má 27 stanic

ON ON OFF ON ON
  28

výtah má 28 stanic

ON ON ON OFF OFF
  29

výtah má 29 stanic

ON ON ON OFF ON
  30

výtah má 30 stanic

ON ON ON ON OFF
  31

výtah má 31 stanic

ON ON ON ON ON
  32

výtah má 32 stanic

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)
** na hodnotě SA8/6 nezáleží 

Na základních DIP expandérech lze nastavit pouze 17 stanic. Pokud má výtah více stanic, můžete využít 
následující možnosti:
pokud máme už z jiných důvodů DIP expandér, nastavíme DIP SA8/6 do polohy ON (viz tabulka 

nahoře),
pokud máme vstupní expandér, nastavíme DIP SA8/6 na vstupním expandéru do polohy ON,
jinak lze DIP SA8/6 nahradit DIPem SA1/4 podle nasledujícího postupu:

– nastavit SA2/1 do polohy ON, SA1/4 do polohy OFF;
– zapnout systém, na displeji se zobrazí „nA“;
– místo DIPu SA8/6 nastavit DIP SA1/4 (je-li potřeba) do polohy ON ;
– přepnout SA2/1 do polohy OFF;
– počkat na výpis „PA“ na displeji a zkontrolovat počet skutečně nastavených stanic;
– přepnout SA1/4 do polohy OFF. NEZAPOMENOUT, jinak se při dalším restartu systém přepne do  

módu výpisu chyb.
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2.4.3 Pohon výtahu (F03)
Systém VTA971 podporuje tyto ovladače motoru:

Stykače s napájením 48V
Parametr určuje, zda bude systém napájet cívky stykačů:
pulzním napětím 48 V přítažným a po 0,5 s se sníží na pulzní napětí 6 V přídržné (odpor cívky 13 až 

30 Ω),
pulzním napětím 48 V, které je napětím přítahu i přídržným (odpor cívky 180 Ω a více).
Pozor! Pro starší verzi VTA971 (v.č. 970623 až 9811399) a verzi VTA951 (v.č. 950247 až 970482)  se modu-
lují jen směrové stykače. Bezpečnostní stykač JV nebo rychlostní stykače DV musí být na plných 48 Vss nebo 
k jejich cívkám musí být použity předřadné odpory.

Pro poslední verzi VTA971/V2 se modulují stykače všechny.

Řízení výtahu s frekvenčním měničem
Více informací o řízení pohonu frekvenčním měničem viz manuál BC. 

Tab. 5a Druh pohonu 

SA8/3 SA8/2 SA1/3 Zobrazení* Popis funkce

OFF OFF OFF
  02

JVMS, JVPP:     zpětné kontakty spínací, bezp. stykač není
DVMS,DVPP:   zpětné kontakty KVR, KNR spínací, KN a KD v sérii 
rozpínací
POHON:               motor spínaný stykači

OFF OFF ON
  03

JVMS, JVPP:     zpětné kontakty rozpínací, bezp. stykač je připojen
DVMS,DVPP:   zpětné kontakty KVR, KNR rozpínací, KN a KD v sérii 
rozpínací
POHON:               motor spínaný stykači

OFF ON OFF   01

  02

stykače :             K1,K2 samostatně rozpínací zpětné kontakty na J04, J02 
(nové zapojení) K3 vždy na plné 48 V DC
POHON:            motor řízený měničem frekvence 2 rampy, revizní jízda 
má dvě možné rychlosti pomalu a rychle.

OFF ON ON   01

  03

stykače :             K1,K2 v sérii rozpínací zpětné kontakty na J02 (staré 
původní zapojení) K3 vždy na plné 48 V DC
POHON:            motor řízený měničem frekvence 2 rampy, revizní jízda 
má dvě možné rychlosti pomalu a rychle.

ON OFF OFF/ON rezervováno (pro SA2/8 OFF)

ON OFF OFF

  02

   02 

  02
(pro SA2/8 ON)

J01, J02, J03, J04 vše rozpínací vždy pro hydrauliku
POHON:            hydraulický agregát, motor s přímým rozběhem
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SA8/3 SA8/2 SA1/3 Zobrazení* Popis funkce

ON OFF ON

  02

   03

  02
(pro SA2/8 ON)

J01, J02, J03, J04 vše rozpínací vždy pro hydrauliku
POHON:            hydraulický agregát, motor s přepínáním hvězda/
trojúhelník

ON ON OFF   11

  02 

stykače :             K1,K2 samostatně rozpínací zpětné kontakty na J04, J02 
(nové zapojení) K3 vždy na plné 48 V DC
POHON:            motor řízený měničem frekvence 3 rampy; jede 
maximální rychostí, 1 a ¼ patra před cílem zpomalí na střední rychlost, 
pak přepne na dojížděcí rychlost a nakonec zastavuje v cíli; revizní jízda 
má dvě možné rychlosti pomalu a rychle

ON ON ON   11

  03

stykače :             K1,K2 v sérii rozpínací zpětné kontakty na J02 (staré 
původní zapojení) K3 vždy na plné 48 V DC
POHON:            motor řízený měničem frekvence 3 rampy; jede 
maximální rychostí, 1 a ¼ patra před cílem zpomalí na střední rychlost, 
pak přepne na dojížděcí rychlost a nakonec zastavuje v cíli; revizní jízda 
má dvě možné rychlosti pomalu a rychle.

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

Tab. 5b Typ cívek stykačů 

SA2/8 Zobrazení Popis funkce

OFF
 01

typ stykače:      13–30 , řízen 48 V a 6 V přídržné napětí

ON
 02

typ stykače:      180  a více, řízen 48 V
pro hydrauliku vždy

Tab. 5c Aktivace nouzové jízdy

SA4/2 Zobrazení Popis funkce

OFF

spínací vstup in32 aktivace nouzové jízdy, funkce nouzová jízda je vypnuta (jen 
bezpečnostní prvek); 
vstup in32 je využit jen pro revizní jízdu – vstup jede se rychle (aktivace v modu 
revizní jízdy přivedením napětí)

ON

rozpínací vstup in32 aktivace nouzové jízdy, funkce nouzová jízda je aktivována; 
přepnutí do nouzové jízdy se provede rozepnutím tohoto vstupu příslušným 
spínačem a zapojení musí být doplněno el. zapojením pro nouzovou jízdu 
přemosťující část bezp. obvodu! 
vstup in32 je opět využit i pro revizní jízdu – jízda rychle (aktivace v modu revizní 
jízdy přivedením napětí)

28      ŘÍDICÍ SYSTÉM VTA971/V2 



2.4.4 Ovládání odkláněcího magnetu a automatických dveří (F04)
Řízení odkláněcího magnetu (při náhradách)
Přepínač SA2/4 udává, zda systém bude cívku napájet:
OFF – pulzním napětím 48 V přítažným po dobu 1 s a po uplynutí tohoto času změní na pulzní napětí 

10 V přídržné, 
ONN – pulzním napětím 48 V, které je napětím přítahu i přídržným.

Řízení automatických dveří a odkláněcího magnetu
Funkce (F04) je parametrizovatelná přepínači SA8/4, SA1/2, SA2/4. Způsob řízení dveří – viz tab. 6a, 6b

Označování dveří 
automatické kabinové dveře ovládané 1 výstupem

(aktivita zavírá, neaktivní otevírá) ......................................dále jen AKD1V,
automatické kabinové dveře ovládané 2 výstupy

(aktivita na jednom zavírá, aktivita na druhém otevírá) .....dále jen AKD2V,
automatické kabinové dveře unášející

šachetní dveře ovládané 1 výstupem ..................................dále jen AKSD1V,
automatické kabinové dveře unášející

šachetní dveře ovládané 2 výstupy .....................................dále jen AKSD2V

Tab. 6a Druh automatických dveří 

SA8/4 SA1/2 SA2/4 Zobrazení* Popis funkce

OFF OFF OFF
 01

výstup OM pro křivku 48 V/10 V
výstup AD ovládá AKD1V 

OFF OFF ON
 02

výstup OM pro křivku 48 V
výstup AD ovládá AKD1V

OFF ON OFF
 02    02

výstup OM pro křivku 48 V/zavírání AKD2V
výstup AD ovládá otevírání AKD2V

OFF ON ON
 00    01

pro HW v.č. od 950247 do 9811399
výstup OM ovládá AKD1V (není elektrická odkl. křivka)
výstup AD tento HW nemá

ON OFF OFF
 01    01

výstup OM pro křivku 48 V/10 V
výstup AD ovládá AKSD1V

ON OFF ON
 02    01

výstup OM pro křivku 48 V
výstup AD ovládá AKSD1V

ON ON OFF
 00    02

výstup OM zavírá AKSD2
výstup AD otevírá AKSD2V 

ON ON ON
 00    01

pro HW v.č. od 950247 do 9811399
výstup OM ovládá AKSD1V
výstup AD tento HW nemá

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

Pro roletové automatické dveře s dlouhým časem zavírání se prodlouží doba čekání na zamčení dveří 
z 15 s na 30 s, pokud nastavíte při pevné podlaze čas 30 s přednosti kabinové volby viz funkce F12.

Tab. 6b Ovládání automatických dveří při parkování v prioritní stanici 

SA7/1 Zobrazení Popis funkce
OFF dojezd při parkování se chová jako při normálním přivolání

ON parkování s trvale otevřenými dveřmi (dveře se po dojezdu parkování otevřou a zůstanou 
otevřeny, světlo v kabině zůstane svítit)
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2.4.5 Propojení systémů do komunikace – skupinové řízení (F05)
Do skupinového řízení lze zapojit až tři systémy VTA. Jeden je nadřízený ostatním. Účelem je zamezit 
nadbytečným jízdám obou kabin do téže stanice a současně použít tu kabinu, která je nejblíže požadavku. 
Bližší popis viz 2.7.5 Propojení systémů do komunikace, viz 5.3 Komunikace, viz 5.4 Hlasová a datová 
komunikace.

Komunikační modul je nutno objednat po jednom kusu ke každému řídicímu systému, který má být spojen 
do komunikace. Modul VTA-KOMOD se k řídicímu systému připojuje pomocí 9pinového konektoru, jenž 
zabraňuje chybnému připojení do systému. Mezi sebou se moduly propojují pomocí dvou vodičů naprosto 
běžného typu (propojovací vodiče mezi jednotlivými moduly nejsou součástí dodávky), které se zapojují 
do šroubovacích svorek. Vodiče mají defi nované zapojení. Bezpečná vzdálenost spojení je několik desítek 
metrů (naprosto bezpečná je komunikace po vodičích o délce do 30 m, což bez problémů stačí k propoje-
ní rozváděčů v běžných domech). Blokové schéma zapojení řídicích systémů do komunikace znázorňuje 
následující obrázek. Komunikaci systémů lze kombinovat s paměťmi požadavků a dalšími uživatelskými 
funkcemi.

Tab. 7 Nastavení komunikace

SA8/7 SA8/8 SA3/1 SA3/2 Zobrazení* Popis funkce

OFF OFF OFF OFF komunikace není aktivována a lze tedy použít program VTERM 
k diagnostice výtahové technologie pomocí VTA971

OFF OFF OFF ON
 01

SLAVE 1 – podřízený systém řízený VTA nebo dálkově 
WEBMONem; lze dálkově monitorovat pomocí WEBMONu 
připojeného na internet

OFF OFF ON OFF
 02

SLAVE 2 – podřízený systém (pokud není SLAVE 1, ruší 
přivolání MASTERa dvojstiskem) řízený VTA nebo dálkově 
WEBMONem; lze dálkově monitorovat pomocí WEBMONu 
připojeného na internet

OFF OFF ON ON
 03  01

systém je nadřízený – MASTER (pokud nemá jen SLAVE2, pak 
jej lze přivolat do příslušné stanice, pokud stiskneme 2x rychle 
za sebou na kterémkoli šachetním přivolávači komunikujících 
výtahů ve stanici – obvykle se volí jako MASTER výtah 
s největší nosností kabiny); lze dálkově monitorovat pomocí 
WEBMONu připojeného na internet jako STANICI;
VTA řízení s vyšší úsporou energie – ve stavu 01 nelze přivolat 
druhý výtah.

OFF ON OFF OFF
 04

SLAVE 4 – lze jen dálkově řídit a monitorovat pomocí 
WEBMONu připojeného na internet

OFF ON OFF ON
 05

SLAVE 5 – lze jen dálkově řídit a monitorovat pomocí 
WEBMONu připojeného na internet

OFF ON ON OFF
 06

SLAVE 6 – lze jen dálkově řídit a monitorovat pomocí 
WEBMONu připojeného na internet

OFF ON ON ON
 03 02

systém je nadřízený – MASTER (pokud nemá jen SLAVE2, pak 
jej lze přivolat do příslušné stanice, pokud stiskneme 2x rychle 
za sebou na kterémkoli šachetním přivolávači komunikujících 
výtahů ve stanici – obvykle se volí jako MASTER výtah 
s největší nosností kabiny); lze dálkově monitorovat pomocí 
WEBMONu připojeného na internet jako STANICI 3.;
VTA řízení s nižsí úsporou energie – ve stavu 01 lze přivolat 
druhý výtah.

ON OFF OFF OFF
 07

SLAVE 7 – lze jen dálkově řídit a monitorovat pomocí 
WEBMONu připojeného na internet

ON OFF OFF ON
 08

SLAVE 8 – Lze jen dálkově řídit a monitorovat pomocí 
WEBMONu připojeného na internet

ON OFF ON OFF
 09

SLAVE 9 – lze jen dálkově řídit a monitorovat pomocí 
WEBMONu připojeného na internet
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SA8/7 SA8/8 SA3/1 SA3/2 Zobrazení* Popis funkce
ON OFF ON ON RESERVED

ON ON OFF OFF
 10

SLAVE 10 – lze jen dálkově řídit a monitorovat pomocí 
WEBMONu připojeného na internet

ON ON OFF ON
 11

SLAVE 11 – lze jen dálkově řídit a monitorovat pomocí 
WEBMONu připojeného na internet

ON ON ON OFF
 12

SLAVE 12 – lze jen dálkově řídit a monitorovat pomocí 
WEBMONu připojeného na internet

ON ON ON ON RESERVED
* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

Obr. 6 Principiální schéma komunikace VTA 

Systém .1 

VTA-KOMODVTA-KOMOD 

Systém .2 

VTA971/V2 VTA971/V2 
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2.4.6 Šachetní uživatelské funkce – vnější řízení (F06)
Soubor funkcí sdružených do F06 zajišťuje :
možnost zastavit kabinu projíždějící stanicí, která není stanicí cílovou, držením tlačítka přivolávače  – 

dále „nucené zastavení“. Lze nastavit  směry, pro které to má být umožněno;
aktivovat paměť požadavků ve stylu „kdo dřív stiskne, je dříve obsloužen“. Tuto funkci lze kombinovat 

s funkcí  „nucené zastavení“;
funkci SIMPLEX. Pro technologii se dvěma tlačítky ve stanici „chci nahoru“ a „chci dolů“ do jisté míry 

ruší způsob obsluhy paměti požadavků podle stylu „kdo dřív stiskne, je dříve obsloužen“. SIMPLEX 
kombinuje funkce nuceného zastavení a paměti požadavků. Směry, pro které zastavuje projíždějící 
kabina, nejsou pevně nastaveny, ale jsou vybírány použivatelem na přivolávači. Je nutné mít připojenou 
druhou šachetní tlačítkovou sadu podle příslušného schématu na www. betacontrol.cz;

pro všechny předchozí funkce lze nastavit, zda má kabina zastavovat i prázdná nebo jen obsazená (tj. jen 
přibírá dalšího použivatele);

řízení výtahu s řidičem viz 2.7.13 Řízení výtahu s řidičem; 
přednost vzdálenějšího požadavku. Jde o změnu cílové stanice ve směru jízdy za tu, do které je zazna-

menán požadavek  šachetním přivolávačem a je nejdále od kabiny. Je-li zapnut šachetní sběr, neobrátí 
se směr jízdy, dokud se nedorazí do nejvzdálenější stanice s požadavkem na zastavení a po cestě se 
obsluhují šachetní požadavky na zastavení aktivní pro daný směr jízdy. Důležité je aktivovat přerušení 
jízdy směrem, kterým chceme, aby kabina na zpáteční cestě sbírala (DIPy 2/6, 2/7, 7/4–8). Přednost 
vzdálenějšího požadavku se tedy uplatní pro opačný směr jízdy kabiny, než máme nastaveno předčasné 
zastavení kabiny. Přednost vzdálenějšího požadavku se neuplatní pro systém v komunikaci nastavený 
jako SLAVE. Pro polosimplex je SA2/6 ON a SA2/7 OFF!

 nucené zastavení a sběry směrem k meznímu patru. Mezní patro řeší problém obrácení směru přerušení 
jízdy šachetním požadavkem, kdy je v šachetním přivolávači jen jedno tlačítko. (Např. je dům s byty, 
přízemím a sklepem. Typicky se chce sbírat z bytů dolů do přízemí – východ – nebo sklepa, ale ze sklepa 
a přízemí se chce sbírat směrem nahoru. Nastaví se tedy mezní patro na dvojku – přízemí – a systém se 
začne chovat přesně podle tohoto modelu. Nastavení polohy mezního patra viz tab. 8d.) Mezní patro se 
nastavuje na stejných přepínačích jako pilotní patro pro zaparkování kabiny, nelze tedy mít mezní 
patro v jiné stanici než je pilotní patro!

Pro typ výtahů, kde nebyla funkce „nucené zastavení“ podporována technologií (JVPP, DVPP), se musí 
přepojit tlačítka podle našeho schématu viz www.betacontrol.cz a nastavit podpora multiplexního snímání 
tlačítek přepínačem SA1/1 (základní systém):

Hodnota OFF:
pro výtahy typu DVMS (RND, RJD) vždy, pokud je 5 snímačů polohy,
pro výtahy typu JVMS (VRN) pokud je výrobní číslo systému 98080001 a vyšší,
pro výtahy JVPP (VKR40) a DVPP (SP40), pokud zůstává zapojení podlahového spínače v původní 

podobě (mezi kabinovými a šachetními tlačítky) a nebude realizováno zastavovací řízení, fronta vněj-
ších požadavků nebo šachetní sběr.

Hodnota ON:
pro rozváděče typu  JVPP (VKR40) a DVPP (SP40) při zapojení zastavovacího řízení (s využitím multi-

plexního napájení  tlačítek), fronty vnějších požadavků nebo šachetního sběrného řízení. Lze realizovat 
pouze pro verzi VTA971/V2 (řídicí systémy od v.č. 9811445). Pozor! Nutná úprava v technologii podle   
přiloženého schématu;

pro rozváděč JVMS (VRN) při náhradách za starší zapojení řídicího systému instalovaného jako VRN3 
s max. 13 stanicemi. Lepším řešením by však bylo provést změnu zapojení technologie výtahu k systé-
mu podle nových elektrických schémat pro výtah do 16 stanic (VTA971) nebo 20 stanic (VTA971/V2) 
a výše zmíněnou možnost nastavení nevyužít;

 pro výtahy typu DVMS (RND, RJD) vždy, pokud jsou 4 snímače polohy s překrýváním.
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Tab. 8 Zapnutí druhé tlačítkové sady pro SIMPLEX

SA3/5 Zobrazení Popis
OFF druhá tlačítková sada vypnutá

ON druhá tlačítková sada zapnutá

Zapnutím druhé tlačítkové sady výtah využívá tlačítka „chci nahoru“, „chci dolů“. Pokud má SLAVE svá vlastní tlačítka, musí být 
tento DIP aktivován i u něj.

Tab. 8a Závislost  přerušení jízdy kabiny v závislosti na směru jízdy a obsazenosti kabiny

SA2/6 SA2/7 SA4/1
Funkce předčasného 

zastavování Zobrazení* Popis
SA3/6 SA3/3 SA3/4 SA7/4 SA7/5 SA7/6 SA7/7 SA7/8

OFF OFF x
bez předčasného 

zastavování
 viz tab. 8c

x viz tab. 8c
Jízdu nelze 
přerušit vnějším 
požadavkem.

OFF ON OFF
s předčasným 
zastavováním

 viz tab. 8b
x

X2

Jízdu lze přerušit při 
jízdě směrem dolů 
způsoby podle 
tab. 8b, jen při 
obsazené kabině.

OFF ON ON
s předčasným 
zastavováním

 viz tab. 8b
x

X6

Jízdu lze přerušit 
při jízdě směrem 
dolů způsoby podle 
tab. 8b, při prázdné 
i obsazené kabině.

ON OFF OFF
s předčasným 
zastavováním

 viz tab. 8b

OFF
*** OFF OFF OFF OFF

X3

Jízdu lze přerušit při 
jízdě směrem nahoru 
způsoby podle 
tab. 8b, jen při 
obsazené kabině.

ON OFF ON
s předčasným 
zastavováním

 viz tab. 8b

OFF
*** OFF OFF OFF OFF

X7

Jízdu lze přerušit při 
jízdě směrem nahoru 
způsoby podle 
tab. 8b, při prázdné 
i obsazené kabině.

ON OFF OFF
s předčasným 
zastavováním

 viz tab. 8b

mezní patro č. viz tab. 8d
minimálně kombinace SA7/8 ON, 

jinak je vypnuto X5

Jízdu lze přerušit 
při jízdě směrem 
k meznímu patru 
způsoby podle 
tab. 8b, jen při 
obsazené kabině. 
Nefunguje bez 
paměti šachetních 
požadavků, tj. při 
držení tlačítka 
(0Y,1Y).

ON OFF ON
s předčasným 
zastavováním

 viz tab. 8b

mezní patro č. viz tab. 8d
minimálně kombinace SA7/8 ON, 

jinak je vypnuto X9

Jízdu lze přerušit 
při jízdě směrem 
k meznímu patru 
způsoby podle 
tab. 8b, při prázdné i 
obsazené kabině.
Nefunguje bez 
paměti šachetních 
požadavků, tj. při 
držení tlačítka 
(0Y,1Y).
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ON ON OFF
s předčasným 
zastavováním 

viz tab. 8b
x

X4

Jízdu lze přerušit při 
jízdě oběma směry 

způsoby podle 
tab. 8b, jen při 

obsazené kabině.

ON ON ON
s předčasným 
zastavováním 

viz tab. 8b
x

X8

Jízdu lze přerušit při 
jízdě oběma směry 

způsoby podle 
tab. 8b, při prázdné 
i obsazené kabině.

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)
***u hydraulického výtahu (VH02) neurčuje SA7/4 mezní patro, ale polaritu spínače přetížení (SA7/4 ON znamená rozpínací spínač přetížení)

Tab. 8b Šachetní uživatelské funkce s možností předčasného zastavení vnějším požadavkem

SA3/6 SA3/3 SA3/4 Zobrazení* Popis

N
en

í p
am

ěť

OFF OFF OFF  0Y

Není paměť šachetních požadavků, předčasné zastavení kabiny jen na základě 
drženého tlačítka šachetního ovladače ve stanici. Vhodné do komunikace. Je méně 
časté, že první kabina obslouží cíl kabiny druhé. Pokud by se vypnulo zastavování 
na držení tlačítka zvoleným směrem, pak se cíle kabin nepotkají. 
Nefunguje při použití mezního patra (X5,X9).

OFF OFF ON  1Y

Není paměť šachetních požadavků, předčasné zastavení kabiny jen na základě 
drženého tlačítka šachetního ovladače ve stanici, uplatňuje se přednost 
vzdálenějšího požadavku (kdo je ve směru jízdy nejdále, přepíše šachetním 
požadavkem jedoucí kabině poslední cílovou stanici na svou – neuplatní se, pokud 
je systém v komunikaci jako SLAVE). + SA2/7 ON, SA2/6 OFF, SA4/1 ON je 
nejvhodnější kombinace pro systémy bez podsvětlení tlačítek a samostatný výtah 
bez suterénu. Do komunikace není příliš vhodný, protože často obslouží první 
kabina cíle druhé kabiny při zpětném sběru.
Nefunguje při použití mezního patra (X5,X9).

OFF ON OFF Rezervováno

OFF ON ON Rezervováno
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SA3/6 SA3/3 SA3/4 Zobrazení* Popis
Je

 p
am

ěť

ON OFF OFF  4Y

Paměť požadavků typu „kdo dřív stiskl, bude dříve obsloužen“; předčasně kabina 
zastaví jen na držení stisknutého tlačítka na šachetním ovládači. Dvojice si 
rozděluje cíle tak, aby nebyly shodné. Nejlépe SA2/7 ON, SA2/6 OFF a SA4/1 
OFF. Vhodné obvykle do nižších domů, kde není tak velká zátěž výtahů. Vhodné 
použít v komunikaci – slouží k zamezení přivolávání obou výtahů do téže stanice.

ON OFF ON  5Y

Paměť požadavků typu „kdo dřív stiskl, bude dříve obsloužen“, předčasně 
zastaví kabina jen na držení stisknutého tlačítka na šachetním ovladači, uplatňuje 
se přednost vzdálenějšího požadavku (kdo je ve směru jízdy nejdále, přepíše 
šachetním požadavkem jedoucí kabině poslední cílovou stanici na svou – neuplatní 
se, pokud je systém v komunikaci jako SLAVE).

ON ON OFF  6Y
Paměť požadavků typu „šachetní sběr“, předčasně zastaví kabina podle této 
paměti. (Obsloužen je ten, kdo chce jet a je po cestě). Toto byla nejvyšší šachetní 
verze u předchozích verzí sw (tj. do 5.39.1).

ON ON ON  7Y
**

Paměť požadavků typu „šachetní sběr“, předčasně zastaví kabina podle této 
paměti. Uplatňuje se přednost vzdálenějšího požadavku (neuplatní se, pokud je 
systém v komunikaci jako SLAVE).
Ve spojení s šachetním přivolávačem se dvěma tlačítky „chci nahoru“ a „chci 
dolů“ SA3/5 ON,  SA2/6 ON, SA2/7 ON se jedná o plný SIMPLEX (tj. sbírá se 
i při jízdě k nejvzdálenějšímu požadavku a tam se směr jízdy obrací). Kabinové 
i šachetní požadavky mají stejnou prioritu a kabina se tedy rozjíždí i obsazená řešit 
v daném směru šachetní požadavky. Po cestě je samozřejmě umožněno vystoupit 
podle kabinových požadavků. Před nastoupením je třeba věnovat pozornost 
světelné signalizaci budoucího směru jízdy!
Pokud je přítomno na šachetním přivolávači jen jedno tlačítko, jedná se 
o polosimplexní řízení. Pokud je suterén, nastaví se mezní patro SA7/8 ON(zde 
přízemí; jinak podle stanice východu z domu či nejfrekventovanější stanice určit 
mezní patro sami)  a je třeba kombinovat s SA2/6 ON, SA2/7 OFF, SA4/1 ON.  
Pokud je přítomno na šachetním přivolávači jen jedno tlačítko, není suterén a není 
tedy mezní patro, nastaví se SA2/6 OFF, SA2/7 ON a šachetní sběr je prováděn od 
nejvzdálenější cílové staníce směrem dolů k  nejnižší stanici.
Simplexní druh řízení je typu  „hromadná obsluha“ a není tedy nejvhodnější 
kombinovat s komunikací, jinak se může stát, že druhá kabina občas jede zbytečně 
a kopíruje první kabinu (první kabina obslouží po cestě zpět cílovou stanici 
druhé kabiny, dříve než tam stačí druhá kabina dojet). IDEÁLNÍ JE HLÍDAT 
OBSAZENÍ KABINY, ABY SE PŘI OBSAZENÉ KABINĚ JIŽ NEPŘÍBÍRALI 
LIDÉ VENKU A NEZDRŽOVALI PROVOZ ZBYTEČNÝM ZASTAVOVÁNÍM 
OBSAZENÉ KABINY..

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

** UPOZORNĚNÍ: U simplexního řízení se chovají vnější i kabinové požadavky jako jedna paměť. Tj. pokud je vybrán směr jízdy (je jedno odkud), 
rozjíždí se sama i neobsazená kabina! Po cestě k nejvzdálenějšímu cíli se z kabiny pouze vysazuje a opačným směrem se sbírají k meznímu patru 
i venkovní požadavky.

Tab. 8c Šachetní uživatelské funkce bez možnosti předčasného zastavení vnějším požadavkem

SA3/6 SA3/4 Zobrazení* Popis
OFF OFF - šachetní uživatelské funkce jsou vypnuty

OFF ON 01
Výtah s řidičem. Obvyklé pro jednu nástupní stanici, kdy řidič vyveze do jedné výstupní 
stanice. 

ON OFF 40 Paměť šachetních požadavků, kdo dřív navolil, bude dříve obsloužen.

ON ON 41
Výtah s řidičem (VCN) + paměť požadavků. Řidič vidí všechny požadavky. Pokud není 
řidič, má tlačítková sada s klíči paměť požadavků, kdo dřív navolí, ten je dřív obsloužen.
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* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

Tab. 8d Tabulka popisující nastavení mezního patra (viz kap. 2.4.6)

SA7/4 *** SA7/5 SA7/6 SA7/7 SA7/8 Zobrazení* Popis

OFF OFF OFF OFF ON
 02

Mezní patro je stanice č. 2
I pokud je nejnižší stanice přízemí.

OFF OFF OFF ON OFF
 03 Mezní patro je stanice č. 3

OFF OFF OFF ON ON
 04 Mezní patro je stanice č. 4

OFF OFF ON OFF OFF
 05 Mezní patro je stanice č. 5

OFF OFF ON OFF ON
 06 Mezní patro je stanice č. 6

OFF OFF ON ON OFF
 07 Mezní patro je stanice č. 7

OFF OFF ON ON ON
 08 Mezní patro je stanice č. 8

OFF ON OFF OFF OFF
 09 Mezní patro je stanice č. 9

OFF ON OFF OFF ON
 10 Mezní patro je stanice č. 10

OFF ON OFF ON OFF
 11 Mezní patro je stanice č. 11

OFF ON OFF ON ON
 12 Mezní patro je stanice č. 12

OFF ON ON OFF OFF
 13 Mezní patro je stanice č. 13

OFF ON ON OFF ON
 14 Mezní patro je stanice č. 14

OFF ON ON ON OFF
 15 Mezní patro je stanice č. 15

OFF ON ON ON ON
 16

Mezní patro je stanice č. 16
Toto je maximum pro hydraulický 

pohon VH02.

ON OFF OFF OFF OFF
 17 Mezní patro je stanice č. 17

ON OFF OFF OFF ON
 18 Mezní patro je stanice č. 18

ON OFF OFF ON OFF
 19 Mezní patro je stanice č. 19

ON OFF OFF ON ON
 20 Mezní patro je stanice č. 20
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SA7/4 *** SA7/5 SA7/6 SA7/7 SA7/8 Zobrazení* Popis

ON OFF ON OFF OFF
 21 Mezní patro je stanice č. 21

ON OFF ON OFF ON
 22 Mezní patro je stanice č. 22

ON OFF ON ON OFF
 23 Mezní patro je stanice č. 23

ON OFF ON ON ON
 24 Mezní patro je stanice č. 24

ON ON OFF OFF OFF
 25 Mezní patro je stanice č. 25

ON ON OFF OFF ON
 26 Mezní patro je stanice č. 26

ON ON OFF ON OFF
 27 Mezní patro je stanice č. 27

ON ON OFF ON ON
 28 Mezní patro je stanice č. 28

ON ON ON OFF OFF
 29 Mezní patro je stanice č. 29

ON ON ON OFF ON
 30 Mezní patro je stanice č. 30

ON ON ON ON OFF
 31 Mezní patro je stanice č. 31

ON ON ON ON ON
 32 Mezní patro je stanice č. 32

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)
*** u hydraulického výtahu (VH02) neurčuje SA7/4 mezní patro, ale polaritu spínače přetížení (SA7/4 ON znamená rozpínací spínač přetížení)

2.4.7 Kabinové uživatelské funkce – vnitřní řízení (F07)
Pokud má výtah nastavený kabinový sběr, pak první požadavek (z kabiny stojící v klidu) určuje směr 

jízdy a další požadavky lze provést jen v takto zvoleném budoucím směru jízdy. Systém pak již nezazna-
mená požadavky v opačném směru. 

Pokud má výtah nastavený plný kabinový sběr, pak první požadavek (z kabiny stojící v klidu) určuje 
směr jízdy. Další požadavky lze provést ve kterémkoli směru. Požadavky nacházející se v opačném 
směru, než kterým kabina jede, se začnou plnit až po obsloužení všech požadavků nacházejících se 
v aktuálním směru jízdy. Pak se kabina rozjede opačným směrem jízdy.

Po rozjezdu kabiny do zvoleného směru se plní tyto požadavky v pořadí od nejbližšího ke kabině, nezá-
leží tedy na pořadí voleb. Pokud se kabina vyprázdní (musí být instalováno vážicí zařízení kabiny nebo 
podlahový spínač), jsou zbylé neobsloužené kabinové požadavky vymazány z kabinové fronty, aby se 
zamezilo neúčelnému odesílání kabiny.

Je-li pevná podlaha, kabinové požadavky se nevymažou, dokud nejsou obslouženy. 
Pokud je zapnut šachetní sběr nebo zastavovací řízení, zastaví jedoucí kabina i ve stanicích, kde byl 

požadavek k zastavení aktivován ovladačem ve stanici. 
Pokud je kabina plně obsazena, pak plní jen kabinové požadavky a sběr nebo zastavovací řízení neob-

slouží.
Vybraný směr jízdy je indikován na směrových světlech blikáním světla příslušného směru jízdy ihned 

po stisknutí tlačítka, kdy ještě kabina není v jízdě (tedy i při otevřených dveřích).
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Tab. 9 Tabulka nastavení kabinových uživatelských funkcí

SA3/8 SA3/7 Zobrazení * Popis

OFF OFF

základní, bez paměti požadavků (navíc 
umožňuje změnit cíl na bližší ve směru jízdy, 
pokud chce někdo vystoupit v bližší stanici, než 
která byla jako první navolena)

OFF ON Rezervováno

ON OFF 02
Paměť kabinových požadavků. 
Volby umožněny jen od polohy kabiny do 
zvoleného směru jízdy prvním požadavkem.

ON ON 03
Paměť všech kabinových požadavků – plný 
kabinový sběr.

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

2.4.8 Podsvětlení voleb (F08)
Není-li zapnuta paměť požadavků příslušející danému podsvětlení, svítí buď v kabině nebo na šachetním 
přivolávači vždy jen podsvětlení cílové stanice, a to podle toho, kde se volba uskutečnila. 

Aby se podsvětlovaly všechny uskutečněné volby, je třeba mít zapnutou paměť požadavků příslušející dané 
funkci.

Potvrzení volby pouze v kabině –  po stisknutí tlačítka v kabinovém tablu zůstává LED podsvětlení přísluše-
jící dané stanici trvale svítit, dokud není požadavek na jízdu vyřízen. 

Potvrzení volby pouze v šachetních přivolávačích – podsvětlení v šachetních ovladačích mohou svítit nebo 
blikat v závislosti na tom, jakou informaci podávají. Blikání informuje o požadavku na kabinu systému 
MASTER (pokud je paměť šachetních požadavků).

Potvrzení voleb v kabině i v šachetních přivolávačích – každé má svůj výstupní expandér. Chování viz před-
chozí popis.

Potvrzení volby v kabině i v šachetních přivolávačích při využití společného výstupního expandéru (od verze 
SW 5.21.2) – pro toto řešení se využívá speciálních funkcí programového vybavení, které umožní snímat 
požadavky z kabiny a šachty odděleně a na jejich základě ovládat potvrzování volby společným výstupním 
expandérem v kabině i na šachetních přivolávačích současně. Tuto funkci nelze aktivovat u systémů zapo-
jených do komunikace. Funkce zajišťuje indikaci blikáním požadavku v kabině i na šachetním přivolávači, 
pokud byla uskutečněna volba ze šachetního přivolávače. Trvalý svit podsvětlení v kabině i na šachetním 
přivolávači říká, že volba byla uskutečněna v kabině.
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Tab. 10 Nastavení indikace podsvětlení

SA4/4 SA4/7 SA4/8 Zobrazení* Popis funkce
OFF OFF OFF všechna podsvětlení vypnuta

OFF OFF ON aktivováno podsvětlení kabinových voleb

OFF ON OFF aktivováno podsvětlení šachetních voleb

OFF ON ON
,  

aktivováno podsvětlení šachetních 
i kabinových voleb, nezávislé vodiče

ON OFF OFF aktivováno podsvětlení šachetních 
i kabinových voleb po společném vodiči

ON OFF ON [  XY-1]

 XY

zapnuto autopřivolání přístupového systému n+1,2 
do různých pater, XY je číslo mezního patra

ON ON OFF  XY,

 XY

zapnuto autopřivolání přístupového systému n+1,2 
do stejného patra XY což je číslo mezního patra

ON ON ON rezervováno
* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

2.4.9 Signalizace polohy kabiny na externích zobrazovačích polohy 
(F09)
K ovládání polohových signalizací se využívají výstupní expandéry typu VTA-EVYST/ZAR/V2. Jejich 
počet závisí na druhu ovládání. 

Úplné paralelní ovládání (každý segment zobrazovače má zvláštní vodič) #
U polohových signalizací s úplným paralelním přenosem je nutno použít dva expandéry 
VTA-EVYST/ZAR/V2, a to i u výtahů s méně než 10 stanicemi v případech, kdy je požadováno zobrazení 
znaménka „-“ nebo „S“ před číslem zobrazované stanice. Jeden výstupní expandér je postačující pouze při 
požadavku na zobrazení číslic 0–9.

Ovládání způsobem „1 z (n)“ (každá stanice potřebuje zvláštní vodič)  #
U polohových signalizací s tímto způsobem ovládání je počet výstupních expandérů typu 
VTA-EVYST/ZAR/V2 přímo úměrný počtu zobrazovaných stanic a to v modulech po 8 stanicích. 
Při příjezdu do stanice sepne příslušný výstup. V mezipatře je sepnut výstup předcházející stanice. 

Ovládání pomocí kódu (ovládání po 5 až 7 vodičích)  #
U těchto typů polohových signalizací, u nichž je informace o zobrazení předávána kódovaně, stačí jeden 
expandér VTA-EVYST/ZAR/V2 pro jejich ovládání. 

Ovládání světelné řady – vodič je přímo číslo stanice  #
Způsob ovládání řady podsvětlených číslic. Mezipatro se zobrazí jako svit dvou nejbližších stanic, mezi 
kterými se kabina nachází.
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Ovládání hlásiče pater 2n – (2 vodiče pro reproduktor do kabiny) #
Hlásič pater oznamuje posici kabiny po dojezdu výtahu, nebo pokud se stiskne tlačítko ve stanici, kde stojí 
kabina. Pokud je použit, nelze použít výstup gongu, který je pro tuto funkci využit. V základní sadě jsou 3 
jazyky(hlasí každý zvlášť nebo kombinace česky, anglicky, německy za sebou), ale dají se nahradit i jinými, 
třeba Slovenštinou po dodání vzorků. 

Všechny polohovky # jsou na stejné pozici expandéru, takže nejdou mezi sebou vzájemně kombinovat! 
Lze kombinovat jen s Bepolem.

Ovládání BEPOL (2 řídicí vodiče; 2 napájecí vodiče 100, 110; 2 vodiče pro směrové šipky 130, 140)
Informace o poloze je předávána pomocí dvou vodičů. Obvykle je tedy třeba přidávat 3 vodiče pro nástupiště 
nebo 5 vodičů pro kabinu (použije-li se indikace směru jízdy). Sériové ovládání se speciálním protokolem.

V kombinaci s hlasovou polohovou signalizací 2n umí základní znaková sada zobrazovat jen ..,-1,0,1,... 
a pokud je třeba zobrazit např S,P,1,...pak se musí BEPOL naprogramovat znakovou sadou pro kombinaci 
s polohovou signalizací 2n.

Poznámka:Před objednáním polohové signalizace je nutno vždy ověřit, je-li programové vybavení VTA971 
připraveno daný typ polohové signalizace ovládat.

Tab. 11 Aktivace jednotlivých druhů indikace polohy

SA4/3 SA4/5 SA4/6 Zobrazení* Popis

OFF OFF OFF není nic

OFF OFF ON zobrazení polohy světelnou řadou

OFF ON OFF zobrazení polohy sedmisegmentovým 
zobrazovačem

OFF ON ON
,   

zobrazení polohy sedmisegmentovým 
zobrazovačem i světelnou řadou současně

ON OFF OFF zobrazení polohy BEPOL (ovládání sériové)

ON OFF ON
,   

zobrazení polohy BEPOL i světelnou řadou 
současně

ON ON OFF
,   

zobrazení polohy sedmisegmentovým 
zobrazovačem i BEPOL současně

ON ON ON
,   ,   

zobrazení polohy sedmisegmentovým 
zobrazovačem, světelnou řadou i BEPOL současně

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)
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Tab. 12 Značení nejnižších stanic (počet suterénů) pro BEPOL, ZEVU i paralelní nekódovanou polohovku

SA5/6 SA5/7 SA5/8 Zobrazení* Popis funkce

OFF OFF OFF
   01

nejnižší stanice se značí jako 1

OFF OFF ON
   00

nejnižší stanice se značí jako 0

OFF ON OFF
   -1

nejnižší stanice se značí jako –1 

OFF ON ON
   -2

nejnižší stanice se značí jako –2 

ON OFF OFF
   -3

nejnižší stanice se značí jako –3 

ON OFF ON
   -4

nejnižší stanice se značí jako –4 

ON ON OFF
   -5

nejnižší stanice se značí jako –5 

ON ON ON
   -6

nejnižší stanice se značí jako –6 

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

Tab. 13 Druh sedmisegmentového zobrazovače

SA5/1 SA5/2 SA5/3 SA5/4 Zobrazení* Popis funkce

ON OFF OFF OFF
  01

kódování ZEVA

ON OFF OFF ON
  02

kódování 1 z N (vodič znamená přímo 
zobrazovaný znak)

ON OFF ON OFF
  03

kódování pro hlásič pater 2n (standardní od -3) 
nutno zapnout i SA6/3 ON viz výkres zapojení

ON OFF ON ON
  04

rezervováno pro staré připojení PD352

ON ON OFF OFF
 05

kódování pro hlásič pater 2n (speciální sada 
hlášení od -6), nutno zapnout i SA6/3 ON viz 
výkres zapojení

OFF viz dále viz dále viz dále nekódovaná – co segment, to vodič

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

Tab. 14 Způsob zobrazení přízemí na sedmisegmentovém zobrazovači polohy pro BEPOL, ZEVU a paralelní 
nekódovanou polohovku

SA5/3 SA5/5 Zobrazení* Popis funkce

OFF OFF přízemí existuje a zobrazuje se jako 0 (např. 2, 1, 0, –1, –2)

OFF ON
  00

přízemí neexistuje, nezobrazuje se nic (např. 2, 1, –1, –2)

ON OFF
  02

přízemí existuje a zobrazuje se jako P (např. 2, 1, P, –1, –2)
(pozor tuto variantu neumí žádná kódovaná polohovka)
Pozor! Pokud je použita hlasová polohová signalizace 2n, je nutno 
BEPOL přeprogramovat speciální znakovou sadou, aby zobrazil P.

ON ON rezervováno

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)
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Tab. 15 Způsob zobrazení stanic pod přízemím (suterény) pro BEPOL a paralelní nekódovanou polohovku

SA5/2 SA5/4 Zobrazení* Popis funkce

OFF OFF zobrazujeme pomocí minus - máme dva segmentové displeje (zobrazí 
se -1, -2, -3, …)

OFF ON
 01

zobrazujeme pomocí S – máme dva segmentové displeje (zobrazí se 
S1, S2, S3, …) 
Pozor! Pokud je použita hlasová polohová signalizace 2n, je nutno 
BEPOL přeprogramovat speciální znakovou sadou, aby zobrazil S.

ON OFF
 02

máme jen jeden segmentový displej bez tečky a máme jen jeden sklep 
(zobrazí se U) 
Pozor! Pokud je použita hlasová polohová signalizace 2n, je nutno 
BEPOL přeprogramovat speciální znakovou sadou, aby zobrazil U.

ON ON
 03

máme-li  jen jeden segmentový displej s desetinnou tečkou, zobrazí se 
S s tečkou; 
máme-li jen jeden segmentový displej bez tečky, zobrazí se S (pozor, 
5. patro se zobrazuje jako S) 
Pozor! Pokud je použita hlasová polohová signalizace 2n, je nutno 
BEPOL přeprogramovat speciální znakovou sadou, aby zobrazil S

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

2.4.10 Zvuková signalizace (využívání gongu) (F10)
Gong při příjezdu kabiny do stanice
Funkce je využitelná např. při instalacích, kde jsou výtahy propojeny do komunikace a jejich rozmístění 
neumožňuje nahlížet do šachetních prostorů těchto výtahů současně. Při navolení požadavku se ozve gong 
té kabiny, která již stojí ve stanici, jinak se gong ozve až při příjezdu kabiny do stanice. Je možné volit gong  
až při zastavení, nebo už při zpomalení kabiny před cílovým podlažím. Systém VTA ovládá jeden gong 
umístěný na kabině výtahu.

Gong při přetížení kabiny
Pokud je při nastupování kabina přetížena (kabina musí být vybavena vážícím zařízením), je možné tento 
stav indikovat zvukovou signalizací. Pro výtahy, které mají ve své výbavě světelnou indikaci přetížení, je 
možné tuto funkci aktivovat a připojit světelný zdroj na výstup místo gongu.

Gong při šachetním požadavku pro řidiče
Je-li nastaveno řízení výtahu s řidičem, je možné díky tomuto parametru využít zvukové signalizace v kabi-
ně řidiče při šachetním požadavku na přivolání výtahu.

Tab. 16 Nastavení zvukové signalizace

SA6/1 SA6/2 SA6/3 Zobrazení* Popis funkce

OFF OFF OFF gong vypnut

OFF OFF ON gong/signalizace/hlásič pater po příjezdu do 
stanice

OFF ON OFF gong/signalizace při požadavku jízdy pro 
řidiče výtahu

OFF ON ON
 

gong/signalizace/hlásič pater při zpomalení 
před cílovým patrem

ON OFF OFF gong/signalizace při přetížení kabiny
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SA6/1 SA6/2 SA6/3 Zobrazení* Popis funkce

ON OFF ON
,  

gong/signalizace/hlásič pater při přetížení 
kabiny a po příjezdu do stanice

ON ON OFF
,  

gong/signalizace při přetížení kabiny 
a při požadavku jízdy pro řidiče výtahu

ON ON ON
,  ,  

gong/signalizace/hlásič pater při přetížení 
kabiny a při zpomalení před cílovým patrem 

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)
GONG NELZE POUŽÍT POKUD JE HLÁSIČ PATER 2N!

2.4.11 Osvětlení kabiny (F11)
Zpoždění vypnutí osvětlení kabiny (pro zářivkový světelný zdroj)
Tento parametr je nutné aktivovat, pokud je k osvětlení kabiny využito zářivkového světelného zdroje. Ří-
dicí systém zajistí, že po dojezdu kabiny a jejím uvolnění kabinové osvětlení zůstane ještě 10 minut svítit. 
Při silnějším provozu výtahu tak zářivka zůstává svítit i mezi jednotlivými jízdami a prodlužuje se tak její 
životnost.

Změna logiky ovládání osvětlení kabiny
Tuto funkci je nutné použít v případech, kdy příkon osvětlení kabiny překračuje maximální povolenou hod-
notu systému (160 W při 230 V). Pak je nutné použít pro ovládání pomocné relé a nastavit tento parametr 
(v případě ztráty ovládacího signálu musí zůstat kontakty, ovládající kabinové osvětlení, v sepnutém stavu 
– kabina zůstává osvětlena).

Tab. 17 Nastavení druhu osvětlení kabiny

SA6/4 SA6/5 Zobrazení* Popis funkce

OFF OFF žárovkové osvětlení, výstup 122 přímo spíná napětí 24/230 V na světelný 
zdroj kabiny (do 160 W)

OFF ON žárovkové osvětlení, výstup 122 ovládá externí stykač/relé světelného 
zdroje, jehož příkon dosahuje 160 W (opačná polarita)

ON OFF zářivka (10 minut do zhasnutí); 
do 160 W 

ON ON
,  

zářivka (10 minut do zhasnutí) 
výstup 122 ovládá stykač/relé (obrácená polarita);
použito jen pokud je k ovládání pomocného stykače použito napájení z TR;
pokud je použita 230 V cívka stykače, pak se použije 
nastavení z předchozího řádku

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)
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2.4.12 Podlaha kabiny (F12)
Parametr umožňuje dát po navolenou dobu prioritu kabinové volbě. Aktivuje se po uzavření bezpečnostního 
obvodu dveří a končí po doběhu navoleného času, pokud není dán žádný požadavek na kabinovém ovladači. 
Dobu lze nastavit na 5 s, 15 s nebo 30 s.

(Od verze 5.40.0 je nutno mít vypojen vodič vstupu podlahového spínače při zapojení s pevnou podlahou 
a nastaveno SA6/6 ON, nebo mít propojen vstup podlahového spínače s +1in a SA6/6 OFF, jinak zůstane 
světlo kabiny trvale svítit.)

Tab. 18a Nastavení typu podlahy

SA6/6 SA6/7 SA6/8 Zobrazení* Popis funkce
OFF OFF OFF pohyblivá podlaha, rozpínací kontakt

ON OFF OFF pohyblivá podlaha, spínací kontakt

OFF OFF ON
 05

pohyblivá podlaha s rozpínacím kontaktem,
5 s do připojení šachetních tlačítek (např. simplex)**

OFF ON OFF
 15

pohyblivá podlaha s rozpínacím kontaktem,
15 s do připojení šachetních tlačítek (např. 
simplex)**

OFF ON ON
  30

pohyblivá podlaha s rozpínacím kontaktem,
30 s do připojení šachetních tlačítek (např. 
simplex)**

ON OFF ON
,   05

pevná podlaha,
5 s do připojení šachetních tlačítek

ON ON OFF
,   15

pevná podlaha,
15 s do připojení šachetních tlačítek

ON ON ON
,   30

pevná podlaha, 30 s do připojení šachetních tlačítek
Prodlouží se i tout čekání na zamčení dveří z 15 s na 
30 s , pro roletové automatické dveře.

*   zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)
** podlahový spínač zajistí pouze osvětlení obsazené kabiny po uplynutí přednosti kabinové volby (rozpojený vstup podlahového 
spínače – trvalý svit kabinového světla, připojený vstup podlahového spínače – zhasnutí kabinového osvětlení)

Tab. 18b Polarita spínače přetížení u hydrauliky

SA7/4 Zobrazení* Popis funkce

OFF spínací spínač přetížení

ON rozpínací spínač přetížení (jen pro hydrauliku VH02)

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

2.4.13 Parkování kabiny ve stanovené stanici (F13)
Funkce se využívá v případech, kdy je nutné nebo výhodné po určité době nechat kabinu zaparkovat do 
předvolené stanice. Číslo stanice i čas aktivace parkovací (pilotní) jízdy je volitelný. Doba, po kterou musí 
být kabina v klidu před odjezdem do parkovací pozice, může být 5, 15 nebo 30 min. Vždy shodná pozice 
s mezním patrem.
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Tab. 19 Nastavení času do aktivace jízdy do prioritní stanice

SA7/2 SA7/3 Zobrazení* Popis funkce

OFF OFF parkování vypnuto

OFF ON
 05

aktivace parkování po uběhnutí 5 min

ON OFF
 15

aktivace parkování po uběhnutí 15 min

ON ON
 30

aktivace parkování po uběhnutí 30 min

* zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)

Tab. 20 Nastavení číslo stanice, která je prioritní

SA7/4*** SA7/5 SA7/6 SA7/7 SA7/8 Zobrazení* Popis funkce

OFF OFF OFF OFF OFF
  01

cílová stanice (parkoviště) 1

OFF OFF OFF OFF ON
  02

cílová stanice (parkoviště) 2

OFF OFF OFF ON OFF
  03

cílová stanice (parkoviště) 3

OFF OFF OFF ON ON
  04

cílová stanice (parkoviště) 4

OFF OFF ON OFF OFF
  05

cílová stanice (parkoviště) 5

OFF OFF ON OFF ON
  06

cílová stanice (parkoviště) 6

OFF OFF ON ON OFF
  07

cílová stanice (parkoviště) 7

OFF OFF ON ON ON
  08

cílová stanice (parkoviště) 8

OFF ON OFF OFF OFF
  09

cílová stanice (parkoviště) 9

OFF ON OFF OFF ON
  10

cílová stanice (parkoviště) 10

OFF ON OFF ON OFF
  11

cílová stanice (parkoviště) 11

OFF ON OFF ON ON
  12

cílová stanice (parkoviště) 12

OFF ON ON OFF OFF
  13

cílová stanice (parkoviště) 13

OFF ON ON OFF ON
  14

cílová stanice (parkoviště) 14

OFF ON ON ON OFF
  15

cílová stanice (parkoviště) 15

OFF ON ON ON ON
  16

cílová stanice (parkoviště) 16;
toto je maximum pro hydraulický 
pohon VH02

ON OFF OFF OFF OFF
  17

cílová stanice (parkoviště) 17
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SA7/4*** SA7/5 SA7/6 SA7/7 SA7/8 Zobrazení* Popis funkce

ON OFF OFF OFF ON
  18

cílová stanice (parkoviště) 18

ON OFF OFF ON OFF
  19

cílová stanice (parkoviště) 19

ON OFF OFF ON ON
  20

cílová stanice (parkoviště) 20

ON OFF ON OFF OFF
  21

cílová stanice (parkoviště) 21

ON OFF ON OFF ON
  22

cílová stanice (parkoviště) 22

ON OFF ON ON OFF
  23

cílová stanice (parkoviště) 23

ON OFF ON ON ON
  24

cílová stanice (parkoviště) 24

ON ON OFF OFF OFF
  25

cílová stanice (parkoviště) 25

ON ON OFF OFF ON
  26

cílová stanice (parkoviště) 26.

ON ON OFF ON OFF
  27

cílová stanice (parkoviště) 27

ON ON OFF ON ON
  28

cílová stanice (parkoviště) 28

ON ON ON OFF OFF
  29

cílová stanice (parkoviště) 29

ON ON ON OFF ON
  30

cílová stanice (parkoviště) 30

ON ON ON ON OFF
  31

cílová stanice (parkoviště) 31

ON ON ON ON ON
  32

cílová stanice (parkoviště) 32

*  zobrazení = symbol zobrazený při výpisu parametrů (viz tab. 23)
***  u hydraulického výtahu (VH02) neurčuje SA7/4 pilotní patro, ale polaritu spínače přetížení (SA7/4 ON znamená rozpínací 
spínač přetížení)
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2.7 Provoz zařízení

2.7.1 Spuštění
Po přivedení napájecího napětí se provedou jednorázové testy řídicího systému. V případě úspěšného testu 
se přejde do režimu nastavování parametrů (pokud je SA2/1 v poloze ON) nebo výpisu chybových hlášení 
(pokud je SA1/4 v poloze ON) nebo do revizní jízdy (stavy 40, 41 a 43) nebo přímo do provozního režimu. 
Provede se inicializace výstupů a řídicí systém je připraven k provozu. Toto je indikováno segmentovým 
displejem jako číslo „88“ a svítí všechny LED světelné řady (indikace stanic) na systému; pak se objeví 
„00“ a nakonec stav „02“ (připraven k jízdě) – „01“ (rozpojen bezpečnostní obvod dveřních doteků) – „03“ 
(obsazená kabina). 

Systém je připraven k používání. Zná-li polohu své kabiny, rozsvítí LED odpovídající této poloze; jinak 
bliká LED označená „N“. 

2.7.2 Srovnávací jízda
Srovnávací jízda slouží k nastavení počitadla stanic řídicího programu na hodnotu shodnou s fyzickou po-
lohou kabiny. 

JVMS, DVMS – provádí se vždy po první volbě po výpadku napájecího napětí nebo po zápisu závažné chy-
by. V případě, že kabina je na kterémkoli krajním snímači polohy, srovnávací jízda se neprovádí, v ostatních 
případech se provádí do nejnižší stanice.

JVPP, DVPP – tyto typy jsou v šachtě vybaveny absolutními snímači polohy v každé stanici a řídicí systém 
se tedy srovná v následující stanici ve směru jízdy. 

S pamětí požadavků systém srovná kabinu sám a sám se po srovnání rozjede plnit požadavky (není tedy 
nutno opakovat volbu).

Volba cílové stanice a vykonání jízdy se provádí v souladu s nahrazovanými systémy. U JVPP a DVPP se do 
stanice, ve které špatně doléhá kontakt patrového přepínače, nejede stejně jako u nahrazovaných rozváděčů. 

2.7.3 Provedení jízdy
Při přerušení bezpečnostního obvodu (stav 01) nemůže dojít k rozjezdu výtahu.

Pokud výtah stojí v klidu (stav 02, 03), je připraven splnit požadavek na jízdu. Po úspěšných statických 
testech přejde do rozjezdu (stav 10), kde provádí dynamické testy a zamykání dveří.

Je-li vše v pořádku, spíná stykače a přechází do stavu jízdy (stav 31, 35). Po dosažení případného zpomalo-
vacího snímače výtah zpomaluje (stav 32, 34) a po dosažení zastavovacího snímače zastavuje a přechází do 
dojezdu (stav 11), kde provádí testy a odemyká dveře. Poté přejde do stavu po dojezdu (stav 00), kdy nelze 
výtah po stanovenou dobu přivolat. Pak opět přichází do stavu klidu (stav 02, 03) a je připraven plnit další 
požadavek. 

V případě nestandardního zastavení (stopka apod.) je stav 11 nahrazen stavy 12 až 25, kde číslo stavu určuje 
důvod nestandardního zastavení.

Stojí-li výtah ve zpomalovacím pásmu patra, kde vznikl požadavek (po stopce, po resetu), může nastat 
situace, že nejdou otevřít dveře. Do tohoto patra se nedá rozjet a výtah by byl zablokován. Proto se výtah 
rozjede do sousední stanice. Potom už lze výtah přivolat normálně. U nového způsobu rozmístění magnetů 
u DVMS se 4 snímači s trvalou aktivitou snímačů ve zpomalovacím pásmu se výtah v tomto případě pokusí 
pomalu dojet do patra. Toto chování se nijak nezapíná, při daném rozmístění magnetů se tak výtah chová 
automaticky.
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2.2.7 Přetížení kabiny
Přetížení kabiny se aktivuje vstupem přetížení. Pokud je kabina v klidu, pak se indikuje přetížení a neuplatní 
se požadavek na jízdu. Pokud jsou zapnuty sběry, pamatují se volby, ale neumožní se rozjezd, dokud není 
přetížení kabiny odstraněno. Za jízdy kabiny je změněna cílová stanice na nejbližší stanici ve směru jízdy, 
v ní se kabina zastaví a indikuje se přetížení. Nastane-li přetížení kabiny za jízdy, pokračuje se v jízdě do 
cílové stanice.

Přetížení je indikováno:
střídavým blikáním směrových světel,
gongem (na výstup gongu je možné připojit indikační žárovku, pokud gong nevyužíváme v jiných pří-

padech).

2.7.8 Termovstup – reakce systému na přehřátí motoru
Jestliže má výtah výstup relé termočidla z motoru, je možné jej připojit do příslušného vstupu systému VTA 
dle schématu. Systém při aktivaci tohoto vstupu reaguje následujícím způsobem. Stojí-li kabina ve stanici, 
zablokuje tlačítkovou volbu a čeká se na deaktivaci tohoto vstupu (na připojení napětí +1in).  Stojí-li kabina 
v mezipatře (po stopce nebo při rozpojení bezpečnostního okruhu dveřními kontakty), pak po nové volbě 
umožní systém dojet do nejbližší stanice ve zvoleném směru jízdy, zde zastaví a již na další volbu nereagu-
je, dokud motor nevychladne. Je-li kabina v pohybu, pak se přepíše cílová stanice číslem nejbližší stanice 
v daném směru jízdy, v této se zastaví a čeká se na vychladnutí vinutí motoru. 

Pozor! Pokud je vstup od termočidla aktivován během jízdy, je zapsána chyba 01 do paměti. Pokud je vstup 
aktivní při pokusu o rozjezd, je zapsána chyba 41. V klidu je zobrazováno stavem „8x“. Nyní je již možné 
využít termovstup i pro jednorychlostní motory u řízení JVMS, JVPP, pokud má motor termočidlo

2.7.9 Revizní jízda
Revizní jízda je režim řídicího systému, který umožňuje jízdu výtahu po dobu držení příslušného tlačítka, 
určujícího směr jízdy kabiny. Slouží reviznímu technikovi stojícímu na střeše kabiny výtahu ke kontrole vý-
tahu z šachetního prostoru. Jedná se o práci ohrožující život technika, proto jsou v systému zavedena některá 
bezpečnostní opatření chránící technika. 

Pro zavedení revizní  jízdy u starších typů výtahů musí být splněny požadavky normy EN 81 čl.14.2.1.3 
a všechny články podkapitoly 5.7!

Pro pojezd výtahové kabiny slouží dvě tlačítka REVN a REVD umístěná na střeše kabiny. Tlačítko REVN 
slouží pro pojezd směrem nahoru, REVD pak pro pojezd dolů. Stisknou-li se obě současně, systém nepovolí 
rozjezd. Jakmile se tlačítko pustí, kabina se okamžitě zastaví. Indikace jízdy nahoru a dolů směrovými svět-
ly je stejná jako u normální jízdy, kromě stavu, kdy by měla být obě zhasnuta. Po tuto dobu směrová světla 
periodicky blikají (indikace revizní jízdy) a kabinové světlo trvale svítí. U DV se jezdí pomalou rychlostí 
(viz EN 81-1 čl. 14.2.1.3d).

V nové verzi sw a s novým zapojením revizní jízdy je nyní možné u frekvenčního měniče a DV provozovat 
revizní jízdu dvěma rychlostmi. Pomalou, která odpovídala doposud používané dojížděcí rychlosti, a rych-
lou, která je vyšší, ale nepřesahuješ 0,63 m/s. Využívá se tlačítko „rychle“ na krabici revizní jízdy.

Indikace revizní jízdy
současným blikáním směrových světel nebo světlem indikace obsazení kabiny a kabinových podsvětle-

ní,
zobrazením stavu „40“ místo „00“, „41“místo „01“ a „42“ místo „02“, „43 místo „03“, „45“ místo „05“ 

na sedmisegmentovém zobrazovači VTA.
Při otevřeném bezpečnostním obvodu se zobrazuje číslo „41“. Při uzavřeném bezpečnostním obvodu dveř-
ních doteků se na segmentovém zobrazovači systému v klidovém stavu zobrazí číslo „42“ nebo „43.
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Při jízdě rychle znamená stav „46“ dolů rychle a stav „49“ nahoru rychle.Při jízdě pomalu znamená stav 
„47“ dolů pomalu a stav „48“ nahoru pomalu..

Přechod do stavu revizní jízda
K přechodu do stavu revizní jízda slouží přepínač umístěný na střeše výtahu. Jeho přepnutím se systém 
uvede do stavu revizní jízda.

Postup:
otevřít dveře výtahu a zasunout spojku (koníka) do spínače dveří (popř. odjistit DU),
technik ve strojovně přivolá výtah tak, aby se dalo dostat na střechu kabiny,
je-li kabina v poloze, kdy už je možné dostat se na střechu, vytáhnout spojku ze spínače dveří a tím za-

stavit kabinu,
vstoupit na střechu kabiny výtahu a přepnout příslušný přepínač do polohy revizní jízda,
přesvědčit se, zda blikají směrová světla vedle šachetních dveří (jestliže ano, systém je skutečně v režimu 

revizní jízdy) stav 4x,
zavřít a zamknout za sebou vstupní dveře výtahu ve stanici (stav indikován číslem „4x“ na desce elek-

troniky výtahu).

Přechod do stavu normální jízda
Pro přechod do stavu normální jízda  je nutno přepnout zpět příslušný přepínač na kabině výtahu. Systém je 
pak uveden do stavu normální jízda.

Postup:
zastavit s kabinou výtahu v mezipatře,
otevřít vstupní dveře,
přepnout příslušný přepínač do polohy normální jízda,
přesvědčit se, zda směrová světla přestala blikat (zda systém přepnul do normálního režimu), stav na 

displeji systému je „01“,
sestoupit z kabiny výtahu a uzamknout šachetní dveře výtahu.

Zabezpečení systému proti výpadku napájení
Přepínačem a jeho statickým čtením. Dokud je přepnut do revizní jízdy, nemůže se přepnout z revizní jízdy 
výpadkem napájení a v tomto stavu trvale zůstat i po obnovení napájení.

2.7.10 Jízda do pilotní stanice
Jízdu na pilotní patro je možné využít pro případy budov, kde určitá stanice má z hlediska rychlé obsluhy 
vyšší prioritu než ostatní stanice této budovy. Příkladem mohou být např. nemocnice, kde stanice, kudy se 
přiváží akutní případy musí mít vždy připraveno několik kabin pro rychlé použití. 

Způsob nastavení je jednoduchý. Přepínače SA7/4–8 určují, která stanice má nejvyšší prioritu (viz tab. 20). 
Přepínače SA7/2,3 určují čas, za který se kabina sama z libovolné stanice rozjede do stanice s nejvyšší pri-
oritou. (viz tab. 19). Tam zůstane do nového přivolání z některé stanice nebo může být použita na vnitřní 
kabinovou volbu. Přepínačem SA7/1 může být řečeno, že má po dojezdu čekat s otevřenými dveřmi a roz-
svíceným světlem v kabině.

2.7.11 Evakuační jízda
Evakuační jízda je používána pro okamžité přivolání kabiny, která je obsazena, popř. někam jede. Mohou 
to být případy požáru v domě, přivezení závažného případu v nemocnici ap., kdy osoba s vysokým stupněm 
privilegovanosti zruší normální provoz výtahu pro rychlé obsloužení svých potřeb.
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2.7.12 Pevná podlaha
Výtahy s pevnou podlahou se standardně chovají tak, že po příjezdu kabiny do stanice je po uplynutí stano-
vené doby připojena vnější volba a zhasne žárovkové osvětlení kabiny, i když v kabině někdo zůstal.

Od verze 5.23.01 se u výtahů s pohyblivou podlahou umožňuje nastavení pevné podlahy s následujícími 
možnostmi využití podlahového spínače:
ovládání žárovkového osvětlení kabiny podle stavu podlahového spínače po uplynutí stanovené doby. 

Tato varianta je vhodná zejména pro aplikace typu simplex. Výstup podlahového spínače je připojen do 
VTA,

zhasnutí žárovkového osvětlení kabiny po uplynutí stanovené doby bez ohledu na stav podlahového 
spínače. Výstup podlahového spínače není připojen do VTA. 

První možnost byla mimo jiné zavedena pro modernizace výtahů, kde je pohyblivá podlaha s nespolehlivým 
podlahovým spínačem. Systém se nastaví jako s pevnou podlahou, ale výstup podlahového spínače zůstane 
připojen do VTA. Pokud je někdo v kabině, a ta je v klidu, světlo svítí (psychologické důvody pro použivate-
le). Nesprávná funkce podlahového spínače má dopad jen na nesprávnou funkci osvětlení, ale není schopna 
zrušit funkčnost výtahu.

2.7.16 Řízení automatických dveří
Automatické dveře dělíme na několik základních skupin:
1. na automatické kabinové dveře nebo na plně automatické dveře,
2. zda jsou ovládány jedním nebo dvěma výstupy,
3. zda mají mechanickou nebo elektrickou odkláněcí křivku (nastavení viz 2.4.4 Ovládání odkláněcího 

magnetu a automatických dveří).

Automatické kabinové dveře jsou v klidu otevřeny. 
Pokud je uzavřen bezpečnostní obvod (tj. i šachetní dveře) a neaktivní fotozávora, kabinové dveře se po 

navolení  zavřou a klec se rozjede. 
Pokud nedojde do 16 s k uzavření kabinových dveří (obvodu 75-500 nebo o tom systém není informován 

na vstupu 500), dojde k otevření kabinových dveří. 
Pokud není paměť požadavků, volba je zrušena. Pokud je paměť požadavků, pokouší se systém zavírání 

zopakovat. 
Dojde-li v době zavírání k přerušení obvodu BO-75 a tím signálu na vstupu 75 (A10) systému, dojde 

k reverzaci dveří. 
Pokud nastane za jízdy přerušení bezpečnostního obvodu, zůstávají automatické kabinové dveře uzavře-

ny.
Při revizní jízdě zůstávají automatické dveře uzavřeny. 
Plně automatické dveře, pokud není uskutečněna volba, se po uběhnutí času a při prázdné kabině 

uzavřou.
Není-li nastavena pevná podlaha, pak, pokud je kabina obsazena a není navoleno, kabina zůstává 

otevřená. 

2.7.17 Servisní jízda
Servisní jízda slouží pro potřeby techniků při potřebě popojet kabinou. Nahrazuje nebezpečné popojíždění 
ručním stiskem stykačů. Servisní jízda umožňuje jízdu na malou vzdálenost nebo o potřebný počet celých 
pater rychle nebo pomalu. 
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K ovládání servisní jízdy slouží tlačítka na VTA popsané jako nouzová jízda. Servisní jízda je aktivní vždy, 
pokud není revizní nebo nouzová jízda. 

Směry se volí tlačítky „nahoru“ a „dolů“;
rychle nebo pomalu se navolí  stisknutím a držením tlačítka „S“ a přimáčknutím a držením směru;
pokud není výtah s měničem, lze tlačítko „S“ po rozjezdu uvolnit a rychlost jízdy je pamatována;
u měniče lze rychlost během jízdy měnit tlačítkem „S“;
pokud se jede o malou vzdálenost, děje se tak stiskem a držením tlačítka směru, puštění tlačítka znamená 

okamžité zastavení kabiny;
pokud se má jet o celé stanice, stiskne se krátce a pustí tlačítko směru a znamená to o 1 stanici daným 

směrem, okamžitě zastaví stiskem tlačítka „S“ při jízdě;
pokud se po rozjezdu tiskne opakovaně tlačítko směru, posouvá se cíl  každým stiskem o +1 stanici 

v daném směru;
pokud se má jet až do krajní stanice, stiskne se S a k tomu se krátce stiskne směr+
pokud se má přejet v krajní stanici na koncový vypínač, přijede se s kabinou do příslušné krajní stanice 

výše uvedeným způsobem; pak se stiskne tlačítko směru pokračování na koncový vypínač a přidrží se 
navíc tlačítko opačného směru jízdy;

v módu revizní jízdy je servisní jízda neaktívní.
Na displeji jsou indikovány stavy jako při normální jízdě.

2.7.18 Nouzová jízda
Nouzová jízda slouží například ke sjetí kabinou velké nosnosti z koncového vypínače nebo k podobným 
případům. Pro nouzovou jízdu je nutno zařízení doplnit zapojením, přemosťujícím některé části bezpečnost-
ního obvodu dle příslušné dodané dokumentace. Jezdí se vždy nízkou rychlostí. Nouzová jízda se používá 
dle podmínek v EN81-1 (12.5 a 14.2.1.4) Použije se, pokud by se pro vyproštění ručním kolem ve směru 
jízdy kabiny nahoru musela použít síla větší jako 400 N.

Nouzová jízda je speciální mód provozu:
musí být povolen přechod do tohoto módu přepínačem SA4/2 ON;
k aktivaci dojde odpojením vstupu in32 od  napájení +1in;
mód nouzové jízdy je indikován na displeji VTA jako „9x“;
pro pojezd slouží výše zmíněná tlačítka na VTA. Tentokrát však je rozjezd podmíněn stisknutím dvou 

tlačítek a to „S“ a směru, která je nutno držet po celou dobu jízdy sepnutá. Puštění kteréhokoli z nich 
zapříčiní bezprostřední zastavení pohonu.

2.7.19 Dorovnávání
Dorovnávání je využito zatím jen u hydraulických výtahů. Slouží k vyrovnání polohy podlahy kabiny do 
roviny s podlahou stanice, kde se kabina nachází. Obvykle se tak děje buď poklesem kabiny vlivem úniku 
oleje netěsnostmi uzavíracího ventilu, nebo tepelnou roztažností oleje po zchladnutí. 

K dorovnávání musí být opět speciální modul, který přemosťuje některé části bezpečnostního obvodu, 
aby se dorovnávalo i s oteřenými dveřmi (vždy však v rámci odjišťovacího pásma). 

K aktivaci dorovnávání dochází pouze v odjišťovacím pásmu (snímač odjišťovacího pásma je aktivní) 
při sjetí z jednoho zpomalovacího snímače (v úrovni stanice jsou oba zpomalovací snímače aktivní – 
překryté).

Pokud je však rozpojen obvod např. STOPkou, nesmí k dorovnávání dojít ani v případě uzavřených 
dveří.
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2.8.11 Zpětná kompatibilita HW
Požadavky HW na verzi SW:
VTA951, VTA971, VTA971v2: od v5.18.X,
VTA951, VTA971: do v5.52.5,
VTA971v3 (tj. HW od v.č. 2114031000001): od v5.30.0 (nižší verze SW nelze použít!) .

Tab. 27 Porovnání verzí HW VTA

Vlastnost VTA 951 VTA 971 VTA 971V2,V3 VTA 971/V4

upgrade SW

jen s μP 68HC11E1 
(u některých starších 
verzí je nutná úprava 

hw výrobcem!)

ano ano ano

komunikace systémů ne
lze kombinovat 

verze HW, vyžaduje 
stejnou verzi SW

lze kombinovat verze 
HW, vyžaduje stejnou 

verzi SW

stejnou verzi 
SW

stanice na základním systému u JVMS 16 16 20 20
stanice na základním systému u JVPP 13 13 15 15
stanice na základním systému u DVMS 14 14 18 18
stanice na základním systému u DVPP 12 12 14 14

připojení expandérů NE šroubovací konektor zasouvací konektor zasouvací 
konektor

výstup AD pro rozšířené ovládaní dveří NE NE ANO ANO
připojení frekvenčního měniče NE NE od výr. čísla 9811445 ANO

modulace pro střídavé stykače jen směrové jen směrové
všechny (směrové, 

u DV i rychlostní nebo 
u JV i bezpečnostní)

všechny

ochrana výstupů proti přetížení jen +48 V DC jen +48 V DC

+48 V DC 
a od výr. čísla 9811445 

výstupy na OM, SN, 
SD, SVR, SNR

+48 V DC, 
výstupy na 

OM, SN, SD, 
SVR, SNR

tlačítka nouzová jízda NE NE NE ANO
nové vstupy in32 a in33 NE NE NE ANO
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5.5 Kompletní schéma pořadí zapojení 
expandérů

Obr. 17 Komletní schéma pořadí zapojení expandérů
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6.1 Odstraňování závad
Při opravách výtahu je důležité v prvním kole zjistit, zda je závada v systému nebo v jeho okolí. K tomu 
slouží Třídník závad s doporučeným způsobem opravy ke každé závadě.

Závady jsou rozděleny do několika podkapitol, z nichž první je podkapitola Všeobecné závady. Jedná se 
o závady, které způsobují, že výtah nejezdí vůbec nebo jezdí nestandardním způsobem. Dalšími podkapito-
lami jsou závady přídavných funkcí nebo závady speciálních zapojení, jako je potvrzování volby, komuni-
kace, systém s frekvenčním měničem atd.

Závady jsou děleny do tříd a psány postupně za sebou. Tedy od nefunkčního systému až po chyby vyskytují-
cí se na funkčním systému ojediněle. Postupným procházením těchto chyb při správném výběru typu výtahu 
by jste měli dosáhnout odhalení problému a odstranění závady.

Obecná doporučení pro hledání závady
1. Při odstraňování závad je třeba vždy vycházet z jednotlivých stavů systému a z chyb zapsaných 

systémem, které odstraňování závad velice usnadní a na danou závadu navedou.

2. Než začnete cokoliv dělat, zkontrolujte, zda na LED zobrazovači je správně zobrazena pozice ka-
biny a bliká-li desetinná tečka na displeji (zaznamenána nová chyba).

  Můžete tyto informace při hledání poruchy potřebovat a po volbě či vypnutí napětí jsou ztraceny. 

3. Bliká-li či svítí-li desetinná tečka, vypište si zaznamenaná chybová hlášení a vymažte je (viz 2.6.6 
Výpis chybových hlášení, počtu jízd a provozní doby).

  Záznam chyb se může hodit při analýze zejména náhodných poruch. Po vymazání chyb desetinná tečka 
nesvítí ani nebliká. Jakmile systém v průběhu opravy zaznamená novou chybu, rozbliká desetinnou 
tečku. V paměti tak máte pouze poslední zaznamenanou chybu.

4. Volbu stanice doporučujeme nejprve provádět s využitím „klemy“ mezi vstupní svorkou stanice 
a svorkou signálového napětí +1In. 

  Reaguje-li systém správně, máte takto rychle ověřenu funkčnost tlačítek vstupů a správnost napětí +1In. 
(Při použití svorky 76 nebo 760 může být vadný ještě tento výstup nebo špatně nastaven systém.)

5. Po volbě pečlivě sledujte, co se děje na displeji. Podle zjištěného průběhu zobrazovaných provoz-
ních stavů hledejte třídu závady v kapitole Odstraňování poruch  a doporučený postup opravy. 

  (Význam zobrazovaných stavů – viz 6.2 Seznam provozních stavů, Význam chyb – viz 6.3 Chybová 
hlášení.)

6. V případě nejasného chování systému doporučujeme zkontrolovat nastavení parametrů, případně 
provést znovu nastavení.

7. Při hledání závady v šachtě nebo na kabině je možné pro měřící účely propojit v rozváděči silovou 
zem -/C10, C8 a signálovou zem –1In/c20 na kostru. Po ukončení opravy je třeba propojení zemí 
zrušit. 

  Kontrolu napětí v šachtě, na kabině, v bezpečnostním obvodu , snímačích či přivolávačích apod. pak 
můžeme provádět měřením proti kostře. 

Pokud je na displeji zobrazen některý z blokačních stavů, je možné si pomocí tlačítek nouzové jízdy zob-
razit příčinu takto:
tlačítko „S“ po 2. stisku podržíme a zobrazí se aktuální chyba, kvůli které se přešlo do blokačního stavu 

(stisky nutno provést opětovně do 1 s po puštění tlačítka). 3. stisk ukazuje poslední zapsanou chybu, 4. 
stisk předposlední zapsanou chybu, 6. stisk a držení smaže blikání desetinné tečky, aby se poznal zápis 
nové chyby. Vše je zobrazováno jen po dobu držení tlačítka. 

Poznámka: Systém VTA používá indikační výstup poruchy VOK (svorka 61). Pokud je na ní napětí 48 V 
(proti C20), je systém vpořádku. Pokud tam napětí není, je systém v poruše. Svorka indikuje poruchu jenom 
v případě, že je ve stavu 05, nebo ve stavu 05 v jednotlivých režimech, viz 6.2 Seznam provozních stavů.
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6.2 Seznam provozních stavů
Při provozu výtahu (SA2/1, SA1/4 – OFF) se na displeji VTA971 se zobrazují číselné kódy základních stavů 
řídicího systému, které informují o aktuálním stavu bezpečnostního obvodu, obsazenosti kabiny, provádění 
jízdy, o aktivaci revizní jízdy a o příčinách nestandardního zastavení. 

Zvýrazněné stavy jsou stavy, ve kterých se kabina nehýbe, ani se nezamyká/neodemyká.

Tab. 32 Tabulka provozních stavů

Číslo stavu Význam Popis

00 indikace ukončení jízdy nebo 
inicializace řídicího systému

Signalizace svítí, osvětlení kabiny zapnuto, čeká se na uplynutí doby, po kterou 
je kabina v klidu a  není-li paměť kabinových požadavků, řídicí program 
reaguje na stisk kabinových tlačítek. Nereaguje na šachetní volby, pilotní jízdu 
a paměťové kabinové/šachetní volby.

01

indikace otevřených dveří kabiny 
(rozpojen bezpečnostní obvod 
v úseku od BO do 75 po dobu 
kratší 2 min). 

Signalizace svítí, osvětlení kabiny zapnuto.
Poznámka: Druhou možností je výpadek napětí svorky +C5 – může souviset 
s přerušením vodiče pojistky 6,3A. Pro hydrauliku umožněno jen dorovnávání.

02 indikace zavřené prázdné kabiny

Signalizace nesvítí, osvětlení kabiny vypnuto (je-li zářivka, pak běží čas do 
vypnutí), venkovní i kabinová tlačítková sada navolena, řídicí program očekává 
stisk tlačítka, je-li aktivována prioritní stanice, běží čas do aktivace jízdy do 
prioritní stanice.

03 indikace zavřené zatížené kabiny

Signalizace svítí, osvětlení kabiny zapnuto, kabinová tlačítková sada navolena, 
šachetní tlačítka vypnuta (je-li kabina bez podlahového spínače, pak běží čas 
do zapnutí šachetní tlačítkové sady), řídicí program očekává stisk kabinového 
tlačítka.

04 volba ve stanici, kde stojí kabina

Signalizace svítí, osvětlení kabiny zapnuto,  při aktivovaném podsvětlení 
šachetních tlačítek, svití podsvětlení šachetního tlačítka defi novanou dobu po 
té, co bylo stisknuto tlačítko ve stanici, ve které je kabina výtahu. Totéž pro 
kabinové tlačítko, pokud má aktivován plný sběr a podsvětlování.

05

indikace otevřených dveří kabiny 
(rozpojen bezpečnostní obvod 
v úseku od BO do 75 po dobu 
delší 2 min). 

Signalizace svítí, osvětlení kabiny zapnuto.
Poznámka: Druhou možností je výpadek napětí svorky +C5 – může souviset 
s přerušením vodiče pojistky 6,3 A.  Aktivace výstupu  61 mimo provoz (0 V DC 
měřeno proti C20) a v komunikaci povolí příjezd druhé kabiny do této stanice. 
Pro hydrauliku umožněno jen dorovnávání.

06 testovací servisní jízda – jízda 
dolů rychle – držení tlačítka

Umožňuje nájezd na koncový vypínač vysokou rychlostí, drží  se „S“ 
požadovaný směr dolů a pak se navíc přidá opačný směr nahoru. Jede jen, 
dokud jsou držena tlačítka směru. Tlačítko „S“ je možno pustit po rozjezdu. 
Světelná signalizace stejná jako při normální jízdě. Paměti požadavků se 
nemažou. Přejede krajní stanici a zastaví na koncovém vypínači. Pak je třeba 
ručně sjet z koncového vypínače a vymazat chyby pro opětovné uvedení do 
normálního provozu.

07 testovací servisní jízda – jízda 
dolů pomalu – držení tlačítka

Umožňuje nájezd na koncový vypínač nízkou rychlostí, drží  se požadovaný 
směr dolů a pak se navíc přidá opačný směr nahoru. Jede jen, dokud jsou 
držena tlačítka směru. Světelná signalizace stejná jako při normální jízdě. 
Paměti požadavků se nemažou. Přejede krajní stanici a zastaví na koncovém 
vypínači. Pak je třeba ručně sjet z koncového vypínače a vymazat chyby pro 
opětovné uvedení do normálního provozu.

08 testovací servisní jízda – jízda  
nahoru pomalu – držení tlačítka

Umožňuje nájezd na koncový vypínač nízkou rychlostí, drží  se požadovaný 
směr nahoru a pak se navíc přidá opačný směr dolů. Jede jen, dokud jsou 
držena tlačítka směru. Světelná signalizace stejná jako při normální jízdě. 
Paměti požadavků se nemažou. Přejede krajní stanici a zastaví na koncovém 
vypínači. Pak je třeba ručně sjet z koncového vypínače a vymazat chyby pro 
opětovné uvedení do normálního provozu.
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Číslo stavu Význam Popis

09 testovací servisní jízda – jízda  
nahoru rychle – držení tlačítka

Umožňuje nájezd na koncový vypínač vysokou rychlostí, drží  se „S“ 
požadovaný směr nahoru a pak se navíc přidá opačný směr dolů. Jede jen, 
dokud jsou držena tlačítka směru. Tlačítko „S“ je možno pustit po rozjezdu. 
Světelná signalizace stejná jako při normální jízdě. Paměti požadavků se 
nemažou. Přejede krajní stanici a zastaví na koncovém vypínači. Pak je třeba 
ručně sjet z koncového vypínače a vymazat chyby pro opětovné uvedení do 
normálního provozu.

10 rozjezd kabiny
Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), naskakují stykače. Svítí-li tento stav 
a stykače se nehýbou, nedošlo k zamknutí, čeká se až 16s.
Nedočká-li se uzavření obvodu 75-500 do této doby, ukončí rozjezd..

11*

výtah zastavuje po korektním 
dosažení zastavovacího snímače 
v cílové stanici
(standardní zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). 
Zastavení po události „snímač cílové stanice“.
Na konci se odemkne a pokud systém ve stanici nezaznamená rozpojení 75-500 
do 2  s zapíše chybu CH02.

12*

výtah sice zastavuje v patře ale 
neměl ještě dostatečnou rychlost 
aby na něm zastavil přesně 
(nestandardní zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla).
Výtah dojel do stanice po zastavení stopkou příliš blízko od této stanice. Není 
jisté, zda dosáhl správné rychlosti a dojel přesně do patra a tudíž, zda můžeme 
otevřít/odemknout dveře.

13*
výtah zastavuje po stisknutí 
stopky (přerušení BO) 
(nestandardní zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). 
Zastavení po přerušení bezpečnostního okruhu výtahu – odpadl stykač.

14*
nestandardní ukončení rozjezdu 
z důvodu nesepnutí stykače
(nestandardní zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). 
Zastavení při pokusu o rozjezd – nesepnul  stykač do 1 s.
U JVPP a JVMS nesepnul směrový stykač (při 3 stykačích jde o bezpečnostní 
stykač) a u DVMS a DVPP jde o stykač vysoké rychlosti.

15*
výtah zastavuje z důvodu 
neočekávaného sepnutí jiného 
stykače (nestandardní zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). 
Zastavení rozjezdové sekvence, protože sepnul jiný stykač, než kterému byl 
dán povel k sepnutí (o který jde, řekne chyba, která je následně zapsána).

16*

při zastavování měnič nevypnul 
do stanovené doby  (nestandardní 
zastavení), u hydrauliky 
nedošlo k odpadnutí stykače 
K4 ovládaného svorkou SVR 
(nestandardní zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). Po 
příkazu na ukončení jízdy se čeká 5 s na splnění a informaci 
o dokončené operaci měniče. Pokud je tato doba překročena, napíše se chyba 
přesněji určující druh poruchy.

17*

u měniče po příkazu k vypnutí 
stykače brzdy K3 došlo k sjetí 
kabiny z přesné polohy stanice 
- rozpojení jednoho ze snímačů 
BSD, BSN (nestandardní 
zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). 
Všechny stykače natvrdo odepnuty aby zabrzdila mechanická brzda, neb si 
myslíme že se spekl výstup RUN měniče, což u synchronních strojů může 
způsobit volný pád kabiny. Pouze u 4-snímačového snímaní polohy. Zapíše se 
chyba 36.

18*

výtah zastavuje, protože 
byla překročena doba jízdy 
mezi stanicemi (nestandardní 
zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). 
Zastavení při jízdě, kdy systém nedostane signál od žádného ze snímačů 
polohy, po dobu překračující povolenou dobu EN81-1. Toto je zakončeno 
CH15 a vyřazení systému z provozu.

19*
výtah zastavuje, protože byla 
překročena doba jízdy pomalou 
rychlostí  (nestandardní zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). 
Zastavení při jízdě, kdy systém nedostane signál od zastavovacího snímače po 
dobu delší 12 s. Jen DVPP a DVMS.

20*
dvourychlostní výtah zastavuje 
v cílové stanici bez zpomalení 
(nestandardní zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). 
Zastavení při jízdě, kdy systém zastavuje na  signál zastavovacího snímače 
polohy, aniž by předtím zpomalil. Jen DVPP a DVMS.

21*
výtah zastavuje po uvolnění 
stykače při ručním pojezdu
(nestandardní zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). 
Zastavení při jízdě, která je realizována ručním sepnutím stykačů, po uvolnění 
tohoto stykače.

22*
v revizní jízdě výtah zastavuje 
po uvolnění tlačítka revizní jízdy 
(nestandardní zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). 
Zastavení při revizní  jízdě, kdy systém dostane signál uvolnění tlačítka pro 
pojezd.
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Číslo stavu Význam Popis

23*
v revizní jízdě výtah zastavuje při 
dosažení krajního spínače polohy 
(nestandardní zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). 
Zastavení při revizní  jízdě, kdy systém dostane signál od krajního spínače 
polohy ve směru jízdy, i když je stále sepnuto tlačítko pojezdu v daném směru.

24*
předčasně ukončena podmínka 
dorovnání (nestandardní 
zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla).

25*

nájezd na koncový vypínač – 
zablokování VTA – po ručním 
sjetí je nutno odblokovat VTA 
vymazáním chyb (nestandardní 
zastavení)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), svítí signalizace (obě směrová světla). Po 
najetí na koncový vypínač aktivoval jeho spínací kontakt příslušný vstup VTA 
a došlo k blokaci systému, aby se po sjetí z el. koncového vypínače nemohla 
samovolně rozjet kabina, dokud se technik dotýká rotačních součástí pohonu.

30 rozjezd kabiny při dorovnávání
Odpovídá funkcí stavu 10, ale vyskytuje se při dorovnávání u hydrauliky 
a aktivuje se automaticky po sjetí ze zpomalovacího snímače v odjišťovacím 
pásmu.

31
jízda dolů rychle– provedeno 
tlačítkovou volbou / servisní 
volbou na VTA

Signalizace jízdy svítí, kabinové světlo svítí. Pokud byla navolena tlačítky 
směru umístěných na VTA servisní volba, pak se popojede o jednu stanici. 
Pokud se během jízdy stiskne opět tlačítko na VTA v daném směru jízdy, 
posune se cílová stanice o 1 dál. Pokud se při počáteční servisní volbě drží 
tlačítko „S“, jede se v daném směru až do krajní stanice.

32 jízda dolů pomalu – dojíždění 
nebo dorovnávání (hydraulika)

Signalizace jízdy svítí, kabinové světlo svítí, systém očekává signál od 
magnetického snímače, který způsobí zastavení ve stanici.

33
při ručním sepnutí stykačů, 
systém čeká na jejich vypnutí 
(jízda)

Odkláněcí magnet aktivní (zamčeno), zapíše chybu 18.

34 jízda nahoru pomalu – dojíždění 
nebo dorovnávání (hydraulika)

Signalizace jízdy svítí, kabinové světlo svítí, systém očekává signál od 
magnetického snímače, který způsobí zastavení ve stanici.

35
jízda nahoru rychle – provedeno 
tlačítkovou volbou / servisní 
volbou na VTA

Signalizace jízdy svítí, kabinové světlo svítí. Pokud bylo navoleno tlačítky 
směru umístěných na VTA servisní volba, pak se popojede o jednu stanici. 
Pokud se během jízdy stiskne opět tlačítko na VTA v daném směru jízdy, 
posune se cílová stanice o 1 dál. Pokud se při počáteční servisní volbě drží 
tlačítko „S“, jede se v daném směru až do krajní stanice.

36 servisní jízda – jízda dolů rychle – 
držení tlačítka

Neumožňuje nájezd na koncový vypínač vysokou rychlostí, drží  se „S“ 
požadovaný směr dolů. Jede jen, dokud je drženo tlačítko směru. Tlačítko „S“ 
je možno pustit po rozjezdu. Světelná signalizace stejná jako při normální 
jízdě. Paměti požadavků se nemažou. Jízda končí na srovnávacím krajním 
spínači.

37 servisní jízda – jízda dolů pomalu 
– držení tlačítka

Neumožňuje nájezd na koncový vypínač nízkou rychlostí, drží  se požadovaný 
směr dolů. Jede jen, dokud je drženo tlačítko směru. Světelná signalizace 
stejná jako při normální jízdě. Paměti požadavků se nemažou. Jízda končí na 
srovnávacím krajním spínači.

38 servisní jízda – jízda nahoru 
pomalu – držení tlačítka

Neumožňuje nájezd na koncový vypínač nízkou rychlostí, drží  se požadovaný 
směr nahoru. Jede jen dokud je drženo tlačítko směru. Světelná signalizace 
stejná jako při normální jízdě. Paměti požadavků se nemažou. Jízda končí na 
srovnávacím krajním spínači.

39 servisní jízda – jízda nahoru 
rychle – držení tlačítka

Neumožňuje nájezd na koncový vypínač vysokou rychlostí, drží  se „S“ 
požadovaný směr nahoru. Jede jen dokud je drženo tlačítko směru. Tlačítko 
„S“ je možno pustit po rozjezdu. Světelná signalizace stejná jako při normální 
jízdě. Paměti požadavků se nemažou. Jízda končí na srovnávacím krajním 
spínači.

40 stav „00“ v režimu revizní jízdy Blikají směrová světla a kabinové podsvětlení, reaguje na stisk tlačítka revizní 
jízdy.

41 stav „01“ v režimu revizní jízdy Blikají směrová světla a kabinové podsvětlení, nelze jet; pro hydrauliku 
umožněno dorovnání.

42 stav „02“ v režimu revizní jízdy Blikají směrová světla a kabinové podsvětlení, systém očekává stisknutí 
tlačítka směru jízdy.

43 stav „03“ v režimu revizní jízdy Blikají směrová světla a kabinové podsvětlení, systém očekává stisknutí 
tlačítka směru jízdy.
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45 stav „05“ v režimu revizní jízdy Blikají směrová světla a kabinové podsvětlení, nelze jet; pro hydrauliku 
umožněno dorovnání.

46 jede se rychle dolů v režimu 
revizní jízda. Blikají směrová světla a kabinová podsvětlení.

47 jede se pomalu dolů v režimu 
revizní jízda. Blikají směrová světla a kabinová podsvětlení.

48 jede se pomalu nahoru v režimu 
revizní jízda. Blikají směrová světla a kabinová podsvětlení.

49 jede se rychle nahoru v režimu 
revizní jízda. Blikají směrová světla a kabinová podsvětlení.

50, 51, 52, 
53, 54, 55

stavy 00–05 mimo provoz 
blokační chyba

Systém nereaguje na volby. Jinak je chování odpovídající stavům 00–05.
Po odstranění příčiny je nutné vymazat chyby.

60, 61, 62, 
63, 64, 65

stavy 00–05 mimo provoz statická 
chyba

Systém nereaguje na volby. Jinak je chování odpovídající stavům 00–05. Pro 
obnovu je třeba odstranit příčinu. Příčina se zobrazí číselně po druhém stisku 
tlačítka „S“ na systému (držet tlačítko).

70, 71, 72, 
73, 74, 75

stavy 00-05 mimo provoz 
dynamická chyba (2 min časová 
prodleva do zrušení tohoto stavu)

Dynamická chyba je chyba, která nejde zjistit statickým testem, ale objeví 
se při pokusu použít zařízení, které má poruchu. Tato porucha může být 
netrvalého charakteru (například neuzavření bezpečnostního obvodu 
automatickými dveřmi, kterým brání třeba kamínek v dovření). Systém 
proto nepřejde do stavu dynamické poruchy hned, ale zkusí několikrát 
akci zopakovat, pokud je i nadále neúspěch, přejde do některého ze stavů 
7x a nastaví 2min prodlevu. Pokud byla paměť požadavku, tak pošle buď 
komunikující výtah, pokud nemá koho poslat, tak požadavek z paměti vymaže. 
Po dvou minutách dojde k přechodu do normálního stavu provoz. V paměti 
je zapsaná chyba. Tento stav má ochránit ovládaná zařízení (třeba odkláněcí 
magnet) před poškozením zvýšenou zátěží.

80, 81, 82, 
83, 84, 85 stavy 00–05 mimo provoz termo Systém nereaguje na volby, je nutné počkat na vyhladnutí motoru. Dojede 

i z mezipatra do nejbližší stanice.
90, 91, 92, 

93, 95 stavy 00–05 nouzová jízda Systém nereaguje na volby. Umožňuje přechod do revizní jízdy. K deaktivaci 
nouzové jízdy je nutné přivést +1in na vstup in32.

97 nouzová jízda pomalu dolů

Nouzová jízda jede vždy pomalu. Jede v režimu nouzové jízdy při držení 
tlačítka „S“ a dolů na VTA. Při používání nouzové jízdy je třeba mít 
speciální bezpečnostní zapojení, které umožňuje překlenování některých částí 
bezpečnostního obvodu!

98 nouzová jízda pomalu nahoru

Nouzová jízda jede vždy pomalu. Jede v režimu nouzové jízdy při držení 
tlačítka „S“ a nahoru na VTA. Při používání nouzové jízdy je třeba mít 
speciální bezpečnostní zapojení, které umožňuje překlenování některých částí 
bezpečnostního obvodu!

88 restart mikroprocesorového 
systému VTA

Po spuštění systému nebo jeho reinicializaci (např. zapsání závažné chyby) se 
zobrazí sekvence znaků „CP“ a „88“.

* STOP  stavy – příčiny zastavení
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2.6 Uživatelské rozhraní VTA971
Indikují se stavy systému, poloha kabiny, poruchy systému a technologie.

2.6.6 Výpis chybových hlášení, počtu jízd a provozní doby

Postup výpisu chybových hlášení, počtu projetých stanic a počtu spuštění motoru
Pro výpis chybových hlášení, počtu jízd a počtu zdvihů, uložených v nedestruktivní paměti typu EEPROM, 
je nutné provést následující:
1. Vypnout síťové napětí řídicího systému
2. Nastavit přepínač DIP SA1/4 do polohy ON
3. Zapnout síťové napětí řídicího systému
4. Následuje výpis všech chyb, které v soustavě výtahu nastaly v průběhu jeho činnosti, v následujícím 

formátu:
„Ch“ pro nezávažné chyby nebo „FE“ pro chyby závažné,
číslo chyby,
„St“,
číslo stavu automatu (v případě chyby některého z patrových přepínačů nebo dveřních uzávěr (chyba 02) 

se v tomto kroku zobrazí číslo stanice s vadným přepínačem/uzávěrou), 
„Cn“, 
četnost výskytu příslušné chyby (max. 99).
Poznámka: Přepne-li se DIP SA1/4 již teď do OFF, dokončí se výpis jedné chyby, chyby se vymažou a na 
displeji se zobrazí „MA“. K výpisu počet jízd a zdvihů pak již nedojde. 

5. Ukončení výpisu chyb je indikováno neblikajícím nápisem „Po“.

6. Asi po 2 s se na segmentovém zobrazovači začne provádět výpis počtu jízd v následujícím formátu:
„PJ“,
první dvojice: desítky milionů a jednotky milionů,
„-“ oddělovací pomlčka,
druhá dvojice: stovky tisíců a desítky tisíců,
„-“,
třetí dvojice: jednotky tisíců a stovky,
„-“,
čtvrtá dvojice: desítky a jednotky.
Dále se vypisuje počet zdvihů kabiny v tomtéž formátu uvedený značkou „PP“.

7. Ukončení kompletního výpisu je indikováno blikajícím nápisem „Po“. Očekává se přepnutí DIP SA1/4 
do OFF. Po přepnutí systém přejde do provozního stavu.

Mazání výpisu chyb
Rychle:
1. Vypnout síťové napětí řídicího systému
2. Nastavit přepínač DIP SA1/4 do polohy ON
3. Zapnout síťové napětí řídicího systému
4. Jakmile začne výpis chybových hlášení, přepněte SA1/4 do OFF
5. Dokončí se právě vypisovaná chyba a na displeji se krátce zobrazí „nA“. Poté jsou chyby smazány a sys-

tém přejde do provozního stavu.

Pomalu:
1. Je třeba provést kompletní výpis chybových hlášení, počtu projetých stanic a počtu spuštění motoru
2. Jakmile začne na displeji blikat nápis „Po“, přepněte DIP SA1/4 do OFF. Chyby jsou smazány a systém 

přejde do provozního stavu.
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Výpočet počtu projetých pater (prostor mezi stanicemi)
projetý násobek max. počtu stanic výtahu = ( n – 1 ) x PP
„n“ je počet stanic daného výtahu
„PP“ je počet zdvihů

Výpis se ukončí samočinně po zobrazení posledního uloženého záznamu a to zobrazením zprávy „Po“, kte-
rá periodicky bliká. Nestihl-li technik přečíst některou z žádaných informací, pak pro opětovné zobrazení 
chybových hlášení je nutné:
1. Vypnout síťové napětí řídicího systému
2. Zapnout síťové napětí řídicího systému. 
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6.3 Chybová hlášení
Chyby nezávažné

Tyto chyby se zapíší do paměti bez signalizace čísla chyby na displeji a nedojde k resetu  systému VTA. To 
znamená, že jedoucí výtah nebude resetem zastaven, jako je tomu u závažných chyb.

Tab. 33 Chyby nezávažné technologie

Číslo 
chyby Význam Popis Příčina

01 přehřátý motor výtahu

Přehřeje-li se motor výtahu, jedoucí kabina 
dojede do nejbližší stanice, kde zastaví 
obvyklým způsobem, odemkne a zablokuje 
možnost dalšího rozjezdu do doby, kdy 
se motor dostatečně ochladí. Tam, kde 
dvourychlostní výtah nemá teplotní čidlo, 
je třeba příslušný vstup systému propojit 
s pinem „+1“ (48 Vss) na řídicím systému.

Aktivované termorelé, nebo uvolněný drát 
termovstupu. Pro JVMS je signál spínacího 
charakteru (tedy opačně než DVMS)!

02 neodemknulo se včas

Systém dá povel k odemknutí dveří a sleduje, 
zda se odemklo na svorce 500 (konec 
dveřních uzávěr). Nedočká-li se odemčení 
do 5 s od povelu, pak zapíše tuto chybu. 
Současně s číslem chyby zapíše St a číslo, 
které je uvedeno za St značí číslo stanice, ve 
které se tato operace nepodařila (61 je první 
stanice, 62 je druhá stanice atd.).

Odkláněcí magnet „OM“ neodemkl dveřní 
uzávěry (možné mechanické poškození křivky 
či dveřní uzávěry).
Na svorce 500 není napětí, i když je kabina ve 
stanici.

05

jsou aktivní oba 
krajní snímače polohy 
současně (pro JVMS 
a DVMS výtahy)

Tato chyba se objevuje po startu systému 
nebo při pokusu o rozjezd. 

Špatně nastavená polarita krajních spínačů 
(nastavuje se na DIP expandéru). Zkrat nebo 
svod vodičů ve vlečném kabelu (30 k).

06** detekován zkrat 75 
a 500

Došlo k chybě 02 (po dojezdu do stanice 
se nepodařilo odemčít) ve třech (u výtahu 
s 2 stanicemi ve dvou) různých stanicích aniž 
by se mezi tím kdekoliv podařilo úspěšně 
odemčít. 
Blokační chyba - pro další provoz nutno 
vymazat chyby z paměti.

Předpokládá se zkrat 75 a 500, který může 
být pro provoz výtahu nebezpečný. Ale stejný 
efekt má i potencionální snad dlouhodobě 
nereálné trvalé sepnutí odkláněcího magnetu.

07
přemostění 
bezpečnostního 
obvodu

Má-li bezpečnostní obvod svod od 2 mA 
(proud teče do země „-“), zjistí systém tuto 
situaci ještě před rozjezdem, zapíše chybu 
a nerozjede se.

Svod bezpečnostního obvodu na kostru 
(je třeba vypojit svorku B.O. a měřit 
odpor svorky „-“ proti svorkám 500 a 75 
odpojených od řídicího systému = izolační stav 
bezpečnostního obvodu).

09
očekává se vypnutí 
směrového stykače 
jízdy dolů

po ukončení jízdy a povelu na vypnutí, 
systém nezaregistroval. 
Odpadnutí pomocného kontaktu stykače pro 
směr dolů do 1,5 s.

Slepený stykač jízdy dolů. Vstup popsán 
v CH42.

10

očekává se vypnutí 
směrového stykače 
jízdy nahoru
/přídavného vstupu 
spouštěče (hydraulika)

po ukončení jízdy a povelu na vypnutí, 
systém nezaregistroval odpadnutí 
pomocného kontaktu stykače pro směr 
nahoru do 1,5 s 
/ přídavného vstupu spouštěče (hydraulika)

Slepený stykač jízdy nahoru / stykač K1 
spouštěče nebo relé nouzového sjezdu 
(hydraulika). Vstup popsán  v CH43.

11

očekává se vypnutí 
směrového stykače 
nebo stykače K1 
měniče
/stykačů K3, K5 
u hydrauliky

po ukončení jízdy a povelu na vypnutí, 
systém nezaregistroval odpadnutí 
pomocného kontaktu některého ze 
směrových stykačů nebo stykače K1 měniče 
do 1,5 s / stykačů K3, K5 u hydrauliky

Slepený některý ze směrových stykačů (chyba 
se může objevit pouze u dvourychlostního 
výtahu! Jinak je systém nesprávně nastaven) 
nebo porucha kontaktů K1 (zkrat +1in na 
vodič)./ stykačů K3, K5 u hydrauliky. Vstup 
popsán  v CH44.
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12
očekává se vypnutí 
rychlostního stykače 
jízdy pomalu

po ukončení jízdy a povelu na vypnutí, 
systém nezaregistroval odpadnutí 
pomocného kontaktu stykače pro pomalou 
jízdu do 1,5 s.

Slepený stykač pomalé jízdy (chyba se může 
objevit pouze u dvourychlostního výtahu! 
Jinak je systém nesprávně nastaven). Vstup 
popsán  v CH45.

13

očekává se vypnutí 
bezpečnostního 
stykače (nebo stykače 
vysoké rychlosti)

Po ukončení jízdy a povelu na vypnutí, 
systém nezaregistroval odpadnutí 
pomocného kontaktu bezpečnostního stykače 
(platí pro JV a hydrauliku) nebo stykače pro 
vysokou rychlost (platí pro DV) do 1,5 s.

Slepený bezpečnostní stykač nebo stykač 
vysoké rychlosti / u hydrauliky stykač K2, K6, 
K11. Vstup popsán v CH46.

14

byl dán povel 
k vypnutí 
frekvenčního měniče 
a informačním 
kontaktem FM_FAST 
nebyla tato skutečnost 
potvrzena

Po dojezdu do cílové stanice je dán povel 
k zastavení měniče a vypnutí bezpečnostních 
stykačů a systém očekává potvrzení 
ukončení operace informačními vstupy 
z těchto zařízení, které jsou připojeny jako 
zpětná vazba zpět do systému.

Může být přerušen vodič nebo uvolněn ve 
svorkovnici vedoucí do vstupu FM_FAST 
nebo porucha/nenastavení frekvenčního 
měniče, nebo porucha FMRT modulu (třeba 
vypadený jumper). Pro hydrauliku neodpadl 
kontakt stykače jízdy rychle K1 (in13). Vstup 
popsán  i v CH46.

15** překročena doba jízdy 
mezi stanicemi

Nedostane-li systém impulz od snímače 
polohy v následující stanici po dobu 
rovnající se max. době uvedené v EN81-
1, pak zastaví výtahový stroj, vyhlásí tuto 
chybu a zůstane nepoužitelný do doby, 
dokud nepřijede servisní výtahová služba. 
Tato musí zkontrolovat a odstranit příčiny 
poruchy a vymazat chyby uložené v paměti 
systému.

Vadný snímač polohy,
poškozený motor,
poškozená brzda,
vzpříčená klec ve vodítkách (u BOV se pak 
odmotává lano z bubnu) apod.

16
překročena povolená 
doba pro jízdu 
pomalou rychlostí

Vyskytuje se jen u řízení dvourychlostních 
výtahových strojů, pokud jízda po přepnutí 
na pomalou rychlost trvá déle než 12 s.

Může být vadný zastavovací  nímač polohy 
nebo přerušený vodič k němu.
Pokud jsou vodiče lanka, je možnost 
roztřepení u koncovky a dotyk vodiče snímače 
a podlahového spínače ve svorkovnici systému 
(u DVPP jsou hned vedle sebe). Toto se pak 
děje občas jen s prázdnou kabinou. Nastavena 
opačná polarita pro snímač.

17 zrušena nahrazena 67 a 68.

18 ruční pojezd stykači

Tuto chybu systém zapíše, je-li bez povelu 
z řídicího systému sepnuta taková kombinace 
stykačů, že se kabina rozjede. Systém 
zamkne do doby, dokud se jízda nepřeruší.

Toto nastane ručním sepnutím stykačů.

19 sepnul jiný stykač

Sepnul stykač, kterému nebyl dán povel 
k sepnutí. Nastat může při rozjezdu, při 
jízdě nebo v klidu. Systém se snaží vypnout 
všechny stykače.

Někdo stiskl ručně některý ze stykačů při 
rozjezdu nebo jízdě nebo špatné zapojení 
stykačů nebo nastavení systému.

20

neočekávaně 
rozpojený 
bezpečnostní 
obvod při jízdě 
s neobsazenou 
kabinou

Např. „STOPka“ s prázdnou kabinou, což by 
z logiky věci nemělo nikdy nastat. Systém 
zapíše chybu a dá povel k zastavení.

Odpadnutí stykače (je-li například modulován 
stykač, který modulaci napětí nepotřebuje a po 
přepnutí na modulované napětí odpadne). 
Totéž odkláněcí magnet (po zapnutí modulace 
OM 48 V odpadne a v následující stanici 
rozepne křivka dveřní uzávěru).
Servisní pojezdy (vypojení koníka z kontaktů 
dveřních doteků).

21 očekává se sepnutí 
stykače odbrždění

Systém dal povel k rozjezdu, ale nepřišla mu 
informace o sepnutí stykače odbrždění. Jen 
u výtahového stroje řízeného frekvenčním 
měničem.

Přerušený vodič informující systém o aktivitě 
stykače odbrždění (vede do svorky A6). 
Přerušen napájecí vodič cívky stykače 
odbrždění.
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22
neočekávané 
zabrždění výtahového 
stroje

Systém zaznamenal odpadnutí stykače 
odbrždění v době, kdy mu k tomu  nebyl 
dán příkaz. Jen u výtahového stroje řízeného 
frekvenčním měničem.

Uvolněný vodič napájení stykače odbrždění. 
Uvolněný informační vodič stykače odbrždění 
(svorka A6). Chybový stav měniče.
Krátkodobé přerušení B.O., které stykače 
nezaznamenají (nestihnou odpadnout), ale 
měnič přes FMR(T) modul zaznamená.

23

očekává se zabrždění 
výtahového stroje/ 
u hydrauliky 
a DVčeká zpomalení

Systém dal povel k zabrzdění výtahového 
stroje, ale nepřišla mu informace 
o dokončení této akce u výtahového stroje 
řízeného frekvenčním měničem. Pro 
hydrauliku při zpomalení neodpadlo relé 
rychlé jízdy.  Pro DV nesepl stykač nízké 
rychlosti.

Slepený silový kontakt stykače odbrždění, 
nebo velký přechodový odpor  jeho 
pomocného kontaktu, který je vodičem 
přiveden na svorku A6 systému.
Pro hdrauliku nutno proměřit stykač K4 (in13), 
zda nelepí a zjistit jestli není trvalé napětí na 
cívce.
Pro DV měřit , že zmizelo napětí na A7(j02).

24

neočekávaná 
informace od 
frekvenčního měniče 
o překročení povolené 
frekvence revizní 
jízdy

Systém zaznamenal překročení nastaveného 
prahu frekvence odpovídající maximální 
rychlosti kabiny v revizní jízdě povolené 
v EN81 a to je 0,63 m/s.

Přerušený informační vodič (vede do svorky 
A8 systému). 
Porucha měniče. Nebo někdo přenastavil 
frekvenci revizní jízdy na vyšší.

25** aktivován koncový 
vypínač (blokační)

Systém zaznamenal sepnutí koncového 
vypínače a zablokoval řízení VTA.

Pokud to není najetí na koncový vypínač, 
zkontrolovat, zda je to opravdu spínací 
kontakt, nebo jestli není uvolněný vodič z +1in 
na koncový vypínač. 
V každém případě po deaktivaci vstupu 
je nutné vymazat chyby k opětovnému 
zprovoznění VTA.

26
překročení času pro 
dorovnání kabiny 
(hydraulika)

Systém zaznamenal překročení času pro 
dorovnávání. Neuviděl oba zpomalovací 
snímače překryté.

Uvolněné vodiče snímačů (jsou spínací) nebo 
sesunuté magnety, popř . chyba dorovnávací 
jednotky (modulu VTA-HYDR)..

27

ukončeno 
dorovnávání vyjetím 
z odjišťovacího pásma 
(hydraulika)

Systém zaznamenal vyjetí kabiny 
z odjišťovacího pásma, kde je dorovnávání 
povoleno, proto zastavil.

Mohou být špatně usazeny magnety 
a nesprávně se překrývají. Kontroluje kontakt 
kontrolní kontakt KOP1 i kontakty BSN, BSD.

28

neodpadl stykač 
nebo relé druhého 
bezpečnostního 
vstupu rychlé jízdy 
(hydraulika)

Po dojezdu systém nezaznamenal odpadnutí 
kontaktu druhého bezpečnostního vstupu 
rychlé jízdy.

Přerušený vodič informačního kontaktu (in28), 
nefunkční stykač jízdy rychle K4, viz CH48.

29
neodpadl stykač nebo  
relé přídavného vstupu 
spouštěče (hydraulika)

Po dojezdu do stanice systém nezaznamenal 
signál kontrolního kontaktu pomocného 
bezpečnostního stykače.

Přerušený vodič informačního kontaktu (j01), 
nefunkční stykač K8, viz CH 49.

30

systém se opakovaně 
nerozjel – nucené 
přerušení (dynamická 
chyba)

Během rozjezdové sekvence došlo 
k přerušení 75 (třeba i reverzace dveří) 
nebo 500, nebo někdo stiskl tlačítko stanice, 
ve které je kabina (znovu otevření dveří), 
nesepnul či odpadl stykač jízdy nebo směru.

Prohlédnout informační kontakty stykačů, 
zda nejsou zkratovány na +1in, prohlédnout, 
zda u stykačů na plných 48 V(cívka 180 ohmů 
a více) není zapnuta modulace. Prohlédnout 
svorkovnice jejich cívek, zda nejsou povoleny, 
prohlédnout blokovací kontakty, zda převádějí 
el. proud. Prohlédnout bezpečnostní obvod 
(zvlášť fotozávory). Prohlédnot VTA, zda se 
neaktivuje ochrana výstupů. 
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31
systém se opakovaně 
nerozjel neuzamknul 
(dynamická chyba)

Zamčení dveří je potvrzeno propojením 
uzlu 500 a 75 a obou s B.O. VTA. Pokud 
se opakovaně nepodaří tento uzel propojit, 
je vyhlášena tato chyba po ukončení počtu 
pokusů o zamčení.
Současne s číslem chyby zapíše St a číslo, 
které je uvedeno za St, značí číslo stanice, 
kde se nepodařilo zamknout (61 je první 
stanice, 62 je druhá stanice atd.).

Prohlédnout svorkovnici odkláněcího magnetu, 
zkontrolovat nastavení automatických 
dveří (pokud jsou), podívat se na ochranu 
výstupu OM na VTA, zda se nerozsvěcuje. 
Změřit odpor cívky odklánecího magnetu. 
Zkontorlovat kontakty dveřních zámků ap.

32

systém se opakovaně 
nerozjel – v cíli 
rozpojen patrový 
spínač (dynamická 
chyba)

V rozjezdové sekvenci JVPP a DVPP 
je připojeno napětí patrových přepínačů 
a zjišťováno, zda v cíli je připraven patrový 
přepínač, aby se dalo zaznamenat jeho 
rozepnutí při dojezdu, pokud ne, nelze se do 
cílové stanice rozjet. Chování je stejné jako 
u původního reléového rozváděče.
Současne s číslem chyby zapíše St a číslo, 
které je uvedeno za St, značí číslo stanice, 
kde je rozpojen patrový spínač (61 je první 
stanice, 62 je druhá stanice atd.).

Zkontrolovat mechaniku patrového přepínače 
(lze nalézt v chybách 6x a st říká, která 
stanice, viz chyby patrových přepínačů) může 
odskakovat nebo mít poškozenou přítlačnou 
pružinu kontaktů, případně vyčistit jeho 
kontakty. 

35 měnič nedosáhl 
požadované rychlosti

V úvodní fázi jízdy nahoru nebo dolů měnič 
nedosáhl požadované standardní rychlosti, 
i když měl.

Přerušen signál FAST měniče, technické 
problémy měniče.

36 měnič nezastavil 
na patře

Po příkazu k vypnutí stykače brzdy K3 
došlo k sjetí kabiny z přesné polohy stanice 
(rozpojení jednoho ze snímačů BSD, BSN).
Stopka - sepne mechanickou brzdu.

Při vypínání měniče dojde ke sjetí ze 
zastavovacího pásma. Myslíme si že se speklo 
relé RUN měniče. Otáčky rotoru synchronního 
stroje mohou začít nekontrolovatelně stoupat. 
Pouze u 4-snímačového snímání polohy.

37 sepnut jen RJ1 
Při pokusu o přepnutí do revizní jízdy je 
zaznamenán sepnutý vstup RJ1, ale není 
sepnutý RJ2. Systém nedovolí rozjezd.

Může to být volný vodič ve svorkovnici na 
kabině, nebo na přepínači RJ. 
Nebo poškozený přepínač RJ.

38 sepnut jen RJ2 
Při pokusu o přepnutí do revizní jízdy je 
zaznamenán sepnutý vstup RJ2, ale není 
sepnutý RJ1. Systém nedovolí rozjezd.

Může to být volný vodič ve svorkovnici na 
kabině, nebo na přepínači RJ. 
Nebo poškozený přepínač RJ.

39 zrušena nahrazena 37 a 38

41
zaznamenána 
překročená dovolená 
teplota motoru 

Zjistí-li systém při rozjezdu aktivní vstup 
termorelé motoru zapíše tuto chybu 
a nedovolí provést volbu na přivolávačích 
ani rozjezd na základě zprávy při komunikaci 
(DVMS,DVPP).

Přerušený vodič termorelé,
nesprávně nastavené termorelé (má na sobě 
nastavovací trimry).

42
indikován sepnutý 
stykač směru jízdy 
dolů 

Tato chyba nastane při rozjezdu, pokud 
dostane systém informaci, že je aktivní 
stykač jízdy dolů. Systém nedovolí provést 
volbu na přivolávačích ani rozjezd na 
základě zprávy při komunikaci. Jen JVPP, 
JVMS.

Slepený stykač,
přerušený vodič informačního vstupu A7(J02), 
nastavena opačná polarita pomocných kontaktů 
stykače.

43

indikován sepnutý 
stykač směru jízdy 
nahoru/sepnutý 
stykač přídavného 
vstupu spouštěče 
(u hydrauliky) 

Tato chyba nastane při rozjezdu, pokud 
dostane systém informaci, že je aktivní 
stykač jízdy nahoru. Systém nedovolí 
provést volbu na přivolávačích ani rozjezd 
na základě zprávy při komunikaci. Jen JVPP, 
JVMS. Hydraulika – chyba přídavného 
vstupu spouštěče.

Slepený stykač, 
přerušený vodič informačního vstupu A6(J01), 
nastavena opačná polarita pomocných kontaktů 
stykače.
Pro hydrauliku je to vstup in12 (do 10 stanic) – 
stykač K1 nebo relé nouzového sjezdu.
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44
indikován sepnutý 
některý stykač směru 
jízdy 

Tato chyba nastane při rozjezdu, pokud 
dostane systém informaci, že je aktivní 
některý ze stykačů jízdy. Systém nedovolí 
provést volbu na přivolávačích ani rozjezd na 
základě zprávy při komunikaci. Jen DVPP, 
DVMS. Hydraulika, FM (informace z K3). 
Pro frekvenční měnič (informace aktivní 
K3). Hydraulika – aktivní stykače K3, K5.

Slepený  některý stykač,
přerušený vodič informačního vstupu A8(J03,
nastavena opačná polarita pomocných kontaktů 
stykače.
Pro frekvenční měnič je to A6(j01). Pro 
hydrauliku jsou to stykače K3, K5.

45 indikován sepnutý 
stykač nízké rychlosti 

Tato chyba nastane při rozjezdu,  pokud 
dostane systém informaci, že je aktivní 
stykač nízké rychlosti. Systém nedovolí 
provést volbu na přivolávačích ani rozjezd 
na základě zprávy při komunikaci. Jen 
DVPP, DVMS.

Slepený  stykač nízké rychlosti,
přerušený vodič informačního vstupu A7(J02), 
nastavena opačná polarita pomocných kontaktů 
stykače.

46 indikován sepnutý 
bezpečnostní stykač 

Tato chyba nastane při rozjezdu, pokud 
dostane systém informaci, že je aktivní 
bezpečnostní stykač nebo stykač vysoké 
rychlosti. Systém nedovolí provést volbu na 
přivolávačích ani rozjezd na základě zprávy 
při komunikaci.

Slepený  stykač vysoké rychlosti(DVMS, 
DVPP) nebo bezp. stykač (JVMS, JVPP),
přerušený vodič informačního vstupu A8(J03), 
nastavena opačná polarita pomocných kontaktů 
stykače. 
Pro DV, hydrauliku nebo FM staré zapojení K1 
a K2 info-kontakty v sérii je to svorka A7(j02).  
Pro hydrauliku jsou to stykače K2, K6, K11.
Pro nové zapojení měniče s nezávislým 
hlídáním všech stykačů je to svorka in29 
(do 14 stanic, pak se posouvá dle tab. posuvu 
vstupů).

47
indikován sepnutý 
stykač vstupu rychlé 
jízdy 

Tato chyba nastane při rozjezdu, pokud 
dostane systém informaci, že je aktivní 
FAST vstup (svorka A8) od frekvenčního 
měniče. Systém nedovolí provést volbu na 
přivolávačích ani rozjezd na základě zprávy 
při komunikaci.

Přerušený vodič vedoucí do svorky A8(J03) 
systému (měříme napětí proti svorce C20 
systému 48V DC), nesprávně parametrizovaný 
měnič. Pro hydrauliku stykač jizdy rychle 
sepnut (in13)

48

sepnut stykač druhého 
bezpečnostního 
vstupu rychlé jízdy 
(hydraulika)

Pro hydraulický výtah bezpečnostní vstup 
rychlé jízdy sepnut.

Chyba kontaktu stykače K4 nebo zkrat 
signálové cesty ke svorce in28.

49
indikován sepnutý 
přídavný bezpečnostní 
stykač

Systém před rozjezdem zaznamenal sepnutý 
vstup, který by sepnut neměl být. Nedovolí 
rozjezd.

U hydraulického výtahu porucha stykače K8 
nebo signálu k (J01). 
Pro frekvenční měnič nového zapojení 
nezávislých stykačů prohlédnout cestu 
k A7(J02).

50 patrovým přepínačům 
chybí napájení. tento stav se zjišťuje při rozjezdu Napájecí vodiče k přepínačům (signály „61“ 

a „62“) nejsou ve svorkách.

51
patrový přepínač 
není sepnut i když by 
sepnut měl být.

Určí, který PP zůstává v rozepnutém stavu, 
i když v této stanici nestojí kabina. Do této 
stanice se nepojede, dokud nebude příslušný 
přepínač opraven. 
Jede se jen do stanic, kde jsou patrové 
přepínače sepnuty. O kterou stanici jde, určí 
číslo za znakem „St“ při výpisu chyb
(61 první stanice, 62 je druhá stanice atd.).

Po průjezdu stanicí se patrový přepínač 
neuvedl do sepnuté polohy (důležitou 
informací je četnost zápisu chyby v dané 
stanici např. za týden).
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Číslo 
chyby Význam Popis Příčina

52

patrový přepínač je 
přepnut do opačné 
polohy než by měl 
být0

Pokud je patrový přepínač přehozen do 
opačné polohy, je indikován systémem, který 
určí, o který PP jde (opět za „St“ následuje 
číslo stanice, kde je porucha 61=1. stanice, 
62=2., 63=3. ...).
Je-li kabina v krajní stanici, může sjet na 
koncový vypínač. Pojede opačným směrem, 
než je požadavek.

Může být uvolněné „raménko s kladičkou“ 
a odskakuje, nebo tuto závadu někdo udělal 
ručně (děti, tam, kde lze dosáhnout do šachty).

63**
trvale sepnuto 
relé jízdy rychle 
(hydraulika)

Při vybuzení stykače pro rychlou jízdu K4 
systém nezaregistroval sepnutí kontaktu 
K4/13, 14.

Příčinou může být slepení kontaktů K4/21, 
22 v překlenování bezpečnostního obvodu 
nebo porucha přívodů ke K4/13,14.

64**

trvale sepnuto relé 
druhého snímače 
odjišťovacího pásma 
(hydraulika) 

Mimo odjišťovací nebo zpomalovací pásmo 
je bez napětí kontrolní kontakt druhého relé 
pro překlenování bezpečnostního obvodu 
(relé je součástí modulu VTA-HYDR, vývod 
kontrolního kontaktu KOP2).

Příčinou může být porucha relé na modulu 
VTA-HYDR, přívodu +1B k modulu VTA-
HYDR nebo propojení mezi modulemVTA-
HYDR a systémem (signál KOP2). Příčinou 
může být i nesprávné rozmístění magnetů, 
porucha magnetických snímačů polohy nebo 
zkrat přívodu od magnetických snímačů 
(signály BSD,BSN).

65**

trvale sepnuto relé 
základního snímače 
odjišťovacího pásma 
(hydraulika)

Mimo odjišťovací pásmo je bez napětí 
kontrolní kontakt relé pro překlenování 
bezpečnostního obvodu (relé je součástí 
modulu VTA-HYDR, vývod kontrolního 
kontaktu KOP1).

Příčinou může být porucha relé na modulu 
VTA-HYDR, přívodu +1B k modulu VTA-
HYDR nebo propojení  mezi modulemVTA-
HYDR a systémem (signál KOP1). Příčinou 
může být i nesprávné rozmístění magnetů,  
porucha magnetického snímače polohy nebo 
zkrat přívodu od magnetického snímače(signál 
BDS).

67 výtah je o stanici výš 
než napočítal

Došlo k přepočítání pozice, někdy může 
nastat při STOP, pokud JVMS přejede oba 
magnetické snímače ve stanici nebo DVMS 
tři/dva ve stanici pro 5/4 snímače polohy..

Pokud nastává tato chyba pravidelně během 
jízdy přes všechny stanice, sledujte polohové 
LED na VTA, ve které stanici je „divně“ 
počítáno. Pokud tato chyba nastane při jízdě 
nahoru, JVMS i DVMS musí mít magnety 
navíc pro dva snímače. Pokud je to směrem 
dolů, mohlo vypadnout napájení snímačům pro 
jedno patro, tj. problém vlečný kabel. Pokud 
se děje náhodně, příčin může být hodně, ale 
zkuste, zda nejsou někde snímače moc daleko 
od magnetů (např. nerovnost vodítek).

68 výtah je o stanici níž 
než napočítal

Došlo k přepočítání pozice, někdy může 
nastat při STOP, pokud JVMS přejede oba 
magnetické snímače ve stanici nebo DVMS 
tři/dva ve stanici pro 5/4 snímače polohy.

Pokud nastává tato chyba pravidelně během 
jízdy přes všechny stanice, sledujte polohové 
LED na VTA, ve které stanici je „divně“ 
počítáno. Pokud tato chyba nastane při jízdě 
dolů, JVMS i DVMS musí mít magnety navíc 
pro dva snímače. Pokud je to směrem nahoru, 
mohlo vypadnout napájení snímačům pro 
jedno patro, tj. problém vlečný kabel. Pokud 
se děje náhodně, příčin může být hodně, ale 
zkuste, zda nejsou někde snímače moc daleko 
od magnetů (např. nerovnost vodítek).

71**
ve stanici není 
aktivní druhý snímač 
odjišťovacího pásma

Ve stanici (jsou současně aktivní signály 
BSD, BSN) je aktivní (pod napětím) 
kontrolní kontakt druhého relé pro 
překlenování bezpečnostního obvodu (relé 
je součástí modulu VTA-HYDR, vývod 
kontrolního kontaktu KOP2)..

Příčinou může být porucha relé na modulu 
VTA-HYDR nebo zkrat propojení mezi 
modulemVTA-HYDR a systémem (signál 
KOP2). Příčinou může být i porucha přívodu 
od magnetických snímačů k modulu VTA-
HYDR (signály BSD,BSN).

66      ŘÍDICÍ SYSTÉM VTA971/V2 



Číslo 
chyby Význam Popis Příčina

72**
ve stanici není aktivní 
základní snímač 
odjišťovacího pásma

Ve stanici (jsou současně aktivní signály 
BSD, BSN) je aktivní (pod napětím) 
kontrolní kontakt  relé pro překlenování 
bezpečnostního obvodu (relé je součástí 
modulu VTA-HYDR, vývod kontrolního 
kontaktu KOP1).

Příčinou může být porucha relé na modulu 
VTA-HYDR nebo zkrat propojení  mezi 
modulemVTA-HYDR a systémem (signál 
KOP1). Příčinou může být i porucha přívodu 
od magnetického snímače k modulu VTA-
HYDR (signál BDS).

84 zrušena
85 zrušena

89 chyba interní 
diagnostiky systému znemožněn rozjezd *

* Při velkém výskytu těchto chyb (Cn > 5 během týdne) je vhodné kontaktovat výrobce.
** Blokační chyba se projevuje jinak než ostatní nezávažné chyby, neboť při jejím výskytu dojde automaticky k zastavení a zablokování výtahu. 

Chyby závažné
Tyto chyby se při zápisu do paměti projeví zablikáním čísla chyby na displeji a následným resetem systému 
(důsledkem resetu je například zastavení jedoucí kabiny). Proces se může neustále opakovat, pokud reset 
chybu nespraví.

Výjimečně může nastat případ, že místo tohoto chování na displeji trvale svítí nebo trvale problikává dvou-
písmenný kód chyby (uvedený v následující tabulce v závorce za číslem chyby). V takovém případě je nutné 
systém odpojit od napájení a po chvíli znovu zapnout.

Tab. 34 Chyby závažné systému VTA

Číslo chyby Význam Popis Příčina

03 indikováno napětí za silovým 
relé, i když není sepnuto

Většinou souvisí 
s poškozením cívky stykače.

*; Možný průraz ochranných diod výstupů 
ovládajících stykače; nutno zkontrolovat odpor 
vinutí stykačů .

04
výpadek 48 V pro napájení 
stykačů a odkláněcího 
magnetu

Tato chyba se zapíše při 
rozjezdu nebo jízdě kabiny, 
jestliže vypadne 48 V pro 
napájení cívek stykačů 
a odkláněcího magnetu.

Chyba může být často zapsána, vypne-li se hlavní 
vypínač strojovny za jízdy výtahu. Systém tuto 
chybu stihne zapsat, protože procesor zůstane 
funkční ještě asi 2 s po odpojení napájení.

54 očekává se sepnutí silového 
relé 48 V pro ovládání stykačů systémové kontroly *

55 očekává se vypnutí silového 
relé 48 V pro ovládání stykačů systémové kontroly  

*; Objeví se též při nesprávně zapojených 
dvousignálových automatických dveřích. Pokud 
se odpojí AD a OM+ svorky a závada přestane, je 
třeba prohlédnout společný vodič  stykačů dveří, 
zda vede na záporný potenciál.

56 poškozen tranzistor ovládající 
stykač pro jízdu nahoru systémové kontroly *

57 poškozen tranzistor ovládající 
stykač pro jízdu dolů systémové kontroly *

58
poškozen tranzistor ovládající 
bezpečnostní stykač (nebo 
vysoké rychlosti)

systémové kontroly *

59
poškozen tranzistor ovládající 
stykač pro jízdu pomalou 
rychlostí

systémové kontroly *

60

u dvourychlostního výtahu je 
poškozen některý z tranzistorů 
ovládající stykač jízdy nahoru 
nebo dolů

systémové kontroly *
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Číslo chyby Význam Popis Příčina

61
poškozen některý z ovládacích 
tranzistorů stykačů SVR nebo 
SD

systémové kontroly  

*; Poškozený některý z výstupních tranzistorů 
ovládající některý ze směrových stykačů 
(stále vede a stykač se sepne vnitřním 
bezpečnostním relé)

62 neočekávané sepnutí měniče 
takové, že umožňuje jízdu systémové kontroly 

*, Porucha měniče, případně výpadek na 
informačním vodiči vedoucí z K3 na j01 (pro 
měniče varispeed může způsobit signalizace 
vyhodnocení  baseblock-přerušení 500).

73 neznámá událost programu systémové kontroly RAM 

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.

74 neznámý stav programového 
automatu systémové kontroly RAM 

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.

75 neznámý požadavek směru 
jízdy systémové kontroly RAM 

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.

76 zrušena
79 zrušena

80 (rO) chyba paměti EPROM 
programu

systémové kontroly, chyba 
úvodního i průběžného testu 

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.
Neosazen jumper 1-2 u EPROM při použití sw 
v6.XX.XX a vyšších.

81 (rA) chyba operační paměti RAM 
procesoru

systémové kontroly, chyba 
úvodního testu

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.

82 (EO) chyba paměti EEPROM 
procesoru

systémové kontroly, chyba 
úvodního testu

*, Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů. 
Nebo neinicializovaná paměť EEPROM.

83
nesouhlasí kontrolní součet 
nastavených parametrů 
řídicího systému

systémové kontroly *; Proveďte nastavení parametrů.

88 *** SOFTRESET ***

reset způsobený úmyslným 
zásahem uživatele pomocí 
tlačítek na VTA nebo po 
komunikační lince

90 porucha sériové komunikace 
procesoru systémové kontroly 

*; Buď porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových 
a signálových vodičů.

91 (IE) chybný vektor přerušení 
procesoru systémové kontroly 

*, Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.

92 (IL) chybná instrukce procesoru systémové kontroly

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.
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93 (CL) přestal kmitat rezonátor 
procesoru systémové kontroly 

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.

94 chyba SPI procesoru. systémové kontroly 

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.

95 nové použití SPI při přerušení 
(kolize) systémové kontroly 

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.

96 neočekávaně zastaveno 
přerušení pro OC4 systémové kontroly 

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.

97 (CP) aktivoval se „watchdog“ 
procesoru (zabloudění sw) systémové kontroly 

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.

98
zastavení hlavní smyčky 
programu je delší než 
přípustná mez

systémové kontroly 

*; Porucha elektroniky nebo extrémně vysoká 
míra rušení. Například zvýšený odběr spotřebičů 
(motor, odkláněcí křivka, stykače) v kombinaci se 
způsobem instalace silových a signálových vodičů.

* Při velkém výskytu těchto chyb (Cn > 5 během týdne) je nutno kontaktovat výrobce.
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6.4 Seznam stavů mimo provoz
Systém VTA který je mimo provoz:
 vždy svítí v kabině a na směrových světlech (kromě režimu revizní jízdy, kdy směrová světla synchron-

ně blikají),
 odpojí z výstupu VOK (svorka 61, A12) napětí +48 V DC indikující ,že je výtah v provozu,
 hlásí  stav mimo provoz  na diagnostické zařízení (Webmon, Cemol),
 vymaže z paměti kabinové požadavky a neukládá do paměti nově vzniklé kabinové požadavky (kabino-

vě požadavky jsou řešeny samostatně pro každý výtah v komunikaci řízené VTA),
 vymaže z paměti šachetní požadavky a neukládá do paměti nově vzniklé šachetní požadavky v případě, 

že jsou všechny výtahy v komunikaci řízené VTA mimo provoz (šachetní požadavky jsou řešeny společ-
ně pro všechny výtahy),

 vymaže z paměti šachetní požadavky na mastera (dvojstisky) a neukládá do paměti nově vzniklé ša-
chetní požadavky na mastera v případě, že master komunikace řízené VTA je mimo provoz, ale slave je 
v provozu,

 mimo režim revizní a nouzové jízdy platí, že pokud při stisku kabinového nebo pojezdového tlačítka 
nedojde k rozjezdu výtahu, zapíše VTA chybu (viz kapitola 6.3 Chybova hlaseni), která blíže indikuje 
důvod stavu mimo provoz, tj. důvod proč se nejelo.

Číslo stavu mimo provoz není možné (kromě hrubé indikace na displeji VTA a na výstupu VOK) přímo 
z VTA zjistit, pro jeho podrobnější využití je potřeba využít externí diagnostické zařízení připojené k VTA 
po komunikaci (Webmon, s omezením i Cemol). V případě kombinace více důvodů stavu mimo provoz se 
hlásí přednostně důvod o vyšším čísle stavu mimo provoz.

Tab. 35 Stavy mimo provoz

Číslo 
stavu 
mimo 
provoz

Význam
Stav na 
displeji 

VTA

Omezení 
pohybu 
kabiny

Popis Příčina

15 systémový stav 
mimo provoz -

(bezpředmětné, 
jedná se o stav 
jiného výtahu)

nefunkční interní mezivýtahová 
komunikace; informace 
o stavu mimo provoz SLAVE 
nedostupná

provozní stav: master nemá mít 
připojeného slave,
porucha: přerušena komunikace 
mezi masterem a slave,
chybná instalace: chyba instalace 
komunikace, špatná konfi gurace 
výtahů (viz kapitola 2.4.5 Propojení 
systémů do komunikace)

14
systém VTA 
v režimu 
revizní jízdy

40, 41, 
42, 43, 
45, 46, 

47, 48, 49

umožněna 
pouze revizní 
jízda

na obou svorkách RJa a RJb je 
napětí +1in

provozní stav: oprávněnou osobou 
aktivován režim revizní jízdy,
chybná instalace: chyba instalace 
revizní/nouzové jízdy

13
systém VTA 
v režimu 
nouzové jízdy

90, 91, 
92, 93, 

95, 97, 98

umožněna 
pouze nouzová 
jízda

na obou svorkách RJa a RJb je 
napětí 0 V a na svorce NJ/RJS 
je napětí +1in

provozní stav: oprávněnou osobou 
aktivován režim nouzové jízdy,
porucha: zkrat na vstupu NJ/RJS,
chybná instalace: chyba instalace 
revizní/nouzové jízdy, chyba 
nastavení DIPu SA4/2
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Číslo 
stavu 
mimo 
provoz

Význam
Stav na 
displeji 

VTA

Omezení 
pohybu 
kabiny

Popis Příčina

12.14

systém VTA 
v blokační 
chybě

50, 51, 
52, 53, 
54, 55

blokován 
veškerý pohyb 
výtahu

blokační chyba 15 (překročena 
doba jízdy mezi stanicemi)

v paměti chyb VTA zapsána blokační 
chyba (viz kapitola 6.3 Chybová 
hlášení)

12.11

blokační chyba 65 
(modul přemostění B.O. dveří  
– trvale sepnuto relé základního 
snímače odjišťovacího pásma)

v paměti chyb VTA zapsána blokační 
chyba (viz kapitola 6.3 Chybová 
hlášení);
pozn.: modul přemostění 
bezpečnostního obvodu dveří je 
bezpečnostní zapojení umožňující  
jízdu výtahu pomalou rychlostí  při 
otevřených dveřích za dodržení 
normou stanovených podmínek

12.10

blokační chyba 64 (modul 
přemostění B.O. dveří – trvale 
sepnuto relé druhého snímače 
odjišťovacího pásma)

12.9
blokační chyba 63 (modul 
přemostění B.O. dveří trvale 
sepnuto relé jízdy rychle)

12.7

blokační chyba 72 (modul 
přemostění B.O. dveří – ve 
stanici není aktivní základní 
snímač odjišťovacího pásma)

12.6

blokační chyba 71 (modul 
přemostění B.O. dveří – ve 
stanici není aktivní druhý 
snímač odjišťovacího pásma)

12.4 blokační chyba 6 (zkrat 75 
a 500)

v paměti chyb VTA zapsána blokační 
chyba (viz kapitola 6.3 Chybová 
hlášení)

12.2 blokační chyba 25 (aktivován 
koncový vypínač)

v paměti chyb VTA zapsána blokační 
chyba (viz kapitola 6.3 Chybová 
hlášení)

11.4
systém VTA ve 
statické chybě: 
špatné přepnutí 
do revizní jízdy

60, 61,62, 
63, 64, 65

umožněno 
pouze 
dorovnávání

na svorce RJa je napětí +1in 
a na svorce RJb je napětí 0 V porucha: zkrat na vstupu RJa nebo 

RJb,
chybná instalace: chyba instalace 
revizní/nouzové jízdy

11.2 na svorce RJa je napětí 0 V a na 
svorce RJb je napětí +1in

10

systém VTA ve 
statické chybě: 
aktivní oba 
krajní spínače

60, 61, 
62, 63, 
64, 65

umožněno 
dorovnávání, 
nouzová jízda 
a testovací 
servisní jízda

u výtahu s magnetickými 
snímači současná aktivita obou 
krajních spínačů (kabina se zdá 
být zároveň nahoře i dole)

porucha: zkrat/přerušení na 
některém krajním spínači,
chybná instalace: chyba zapojení 
krajních spínačů, chyba nastavení 
DIPu SA8/5, snaha použít 
čtyřsnímačové snímaní polohy 
DVMS při použití spínacích krajních 
spínačů
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Číslo 
stavu 
mimo 
provoz

Význam
Stav na 
displeji 

VTA

Omezení 
pohybu 
kabiny

Popis Příčina

9.14

systém VTA 
ve speciálním 
stavu 
bezpečnostního 
zamčení dveří

33

blokován 
veškerý 
pohyb výtahu 
i ovládání dveří

indikováno neoprávněné 
sepnutí (většinou více) stykačů 
tak, že se kabina může rozjet; 
systém provede bezpečnostní 
zamčení dveří sepnutím 
odkláněcího magnetu

provozní stav: pojezd (nebo snaha 
o něj) ručním sepnutím stykačů ve 
strojovně (neměl by být používán),
porucha: zkrat/přerušení na zpětném 
kontaktu některého stykače,
chybná instalace: chyba zapojení 
pohonu výtahu, chyba nastavení 
DIPů konfi gurujících pohon výtahu 
(viz kapitola 2.4.3 Pohon výtahu)

9.11

systém VTA 
ve statické 
chybě: sepnut 
zpětný kontakt 
některého 
stykače

60, 61, 
62, 63, 
64, 65

blokován 
veškerý pohyb 
výtahu

indikován sepnutý stykač směru 
jízdy dolů (viz kapitola 6.3 
Chybová hlášení, chyba 42)

9.10

indikován sepnutý stykač směru 
jízdy nahoru / sepnutý stykač 
přídavného vstupu spouštěče 
u hydrauliky (viz kapitola 6.3 
Chybová hlášení, chyba 43)

9.9
indikován sepnutý některý 
stykač směru jízdy (viz kapitola 
6.3 Chybová hlášení, chyba 44)

9.8
indikován sepnutý stykač nízké 
rychlosti (viz kapitola 6.3 
Chybová hlášení, chyba 45)

9.7
indikován sepnutý bezpečnostní 
stykač (viz kapitola 6.3 
Chybová hlášení, chyba 46)

9.6

indikován sepnutý stykač 
vstupu rychlé jízdy (viz 
kapitola 6.3 Chybová hlášení, 
chyba 47)

9.5

indikován sepnutý stykač 
druhého bezpečnostního vstupu 
rychlé jízdy (viz kapitola 6.3 
Chybová hlášení, chyba 48)

9.4

indikován sepnutý přídavný 
bezpečnostní stykač (viz 
kapitola 6.3 Chybová hlášení, 
chyba 49)
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Číslo 
stavu 
mimo 
provoz

Význam
Stav na 
displeji 

VTA

Omezení 
pohybu 
kabiny

Popis Příčina

8.12

systém VTA 
v dynamické 
chybě

70, 71, 
72, 73, 
74, 75

bez omezení

2x po sobě došlo při rozjezdu 
k interní chybě diagnostiky 
systému (viz kapitola 6.3 
Chybová hlášení, chyba 89)

nemůže-li se výtah z nějakého 
důvodu opakovaně rozjet nebo 
je jízda opakovaně předčasně 
nestandardně ukončována, přejde 
VTA na 2 minuty do tohoto stavu 
mimo provoz, tím se vymažou 
požadavky, které by mohly způsobit 
nekonečnými pokusy o rozjezd 
poškození výtahu a rovněž daný 
kritický požadavek může být 
v případě komunikace obsloužen 
jiným výtahem

7.12

3x po sobě došlo při rozjezdu 
k vyhodnocení zkratu B.O. na 
zem (viz kapitola 6.3 Chybová 
hlášení, chyba 7)

7.8

3x po sobě došlo během spínaní 
stykačů nebo jízdy  k sepnutí 
jiného neočekávaného stykače 
(viz kapitola 6.3 Chybová 
hlášení, chyba 19)

7.4

3x po sobě došlo během jízdy 
k nestandardnímu zastavení 
z jiného důvodu: neodpadnutí 
FM nebo nezpomalení DV 
(viz chyba 23 a provozní 
stav 16), zastavení DV bez 
zpomalení (viz provozní stav 
20), překročena povolená doba 
pro jízdu pomalou rychlostí 
(viz chyba 16, 26 a provozní 
stav 19)

6.12

4x po sobě byl při rozjezdu 
rozpojen cílový patrák (viz 
kapitola 6.3 Chybová hlášení, 
chyba 32)

6.8

6x po sobě se při rozjezdu 
nepodařilo zavřít/zamčít dveře 
(viz kapitola 6.3 Chybová 
hlášení, chyba 31)

6.4

12x po sobě se při rozjezdu 
nebo jízdě neočekávaně 
rozpojil B.O. nebo někdo 
během zavírání dveří stisk 
tlačítko znovuotevření dveří 
(viz kapitola 6.3 Chybová 
hlášení, chyba 30)

5 systém VTA má 
přehřátý pohon

80, 81, 
82, 83, 
84, 85

umožněna 
nouzová jízda 
a nelze-li 
odemknout/
otevřít dveře, 
umožněny 
i všechny 
ostatní jízdy 
i volby

vstup TERMO je aktivní

porucha: přehřátý motor nebo olej 
hydrauliky, porucha vstupu TERMO,
chyba instalace: špatná polarita 
nebo nezapojení vstupu TERMO

4

systém VTA 
má rozpojenou 
75 déle jak 2 
minuty

05
umožněno 
pouze 
dorovnávání

systém ve stavu 01 po dobu 
delší než 2 minuty

provozní stav: dlouhodobější 
nakládka/vykládka výtahu
porucha: rozepnutí bezpečnostního 
spínače – v B.O., mechanické 
zaseknutí ručních dveří, apod.

73Zkrácený manuál určený do rozváděče



Číslo 
stavu 
mimo 
provoz

Význam
Stav na 
displeji 

VTA

Omezení 
pohybu 
kabiny

Popis Příčina

1.12
systém VTA  
v servisní jízdě 
/ servisní volbě

06, 07, 
08, 09, 
36, 37, 
38, 39 / 
10, 31, 

32, 34, 35

(bezpředmětné, 
tento stav 
mimo provoz 
je pouze už 
při pohybu 
kabiny)

kabinu výtahu je možné 
držením / stiskem pojezdových 
tlačítek na VTA poslat po dobu 
držení / do daného patra daným 
směrem

provozní stav: oprávněná osoba 
stiskla pojezdová tlačítka na VTA 
tak, že výtah jede
porucha: zkrat vstupů pojezdových 
tlačítek na VTA

(0) systém VTA 
v provozu

00, 01, 
02, 03, 
04, 10, 
30, 31, 

32, 34, 35

bez omezení

systém VTA je v základním 
běžném provozu, kdy může 
plnit požadavky běžných 
uživatelů

všechny důvody stavu mimo provoz 
pominuly

  Konektory
Konektory jsou členěny do skupin: komunikace, expandéry, A, B, C, D (viz obr. 7).

Konektor komunikace se používá pro připojení druhého řídicího systému v režimu řízení MASTER–SLA-
VE. Další použití je pro diagnostické účely (např. spolupráce s monitorem připojené technologie VTERM).

Konektor EXPANDÉRY je použit pro rozšíření počtu vstupů a výstupů systému a k připojení modulu přepí-
načů EDIP, nastavující Nadstandardní funkce systému. Dále se zde připojují moduly pro externí signalizaci 
polohy a podsvětlení tlačítek kabiny a nástupišť.

Byly namapovány nové vstupy na fyzické místo nepoužitých tlačítek, pro základní počet stanic bez 
posouvání polohy.
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Tab. 26 Význam svorek na konektorech A, B, C

Svorka Elektrické parametry Chování
název číslo JVMS DVMS JVPP DVPP

in1 B24

vstupy pro snímání 
polohy 
(MS, SKR, …), 
snímače zatížení kabiny 
(PD, SPZK, SZK), 
tlačítka a patráky se 
napájejí ze svorky 
+1in/B3 a z výstupů 
61, 62, 76, 760, 761

tlačítka stanic 
1–16

tlačítka stanic 
1–14

tlačítka stanic 
1–13

tlačítka stanic 
1–12

in2 B23
in3 B22
in4 B21
in5 B20
in6 B19
in7 B18
in8 B17
in9 B16
in10 B15
in11 B14
in12 B13
in13 B12 TERMO
in14 B11

patrové přepínače 
pro stanice 1–3

patrové přepínače 
pro stanice 1–12

in15 B10 SN
in16 B9 SD
in17 B8 MS1 BSD
in18 B7 MS2 BSN
in19 B6 SKRN SPZK
in20 B5 SKRD SPK
in21 A24 SP SP
in22 A23 SPZK TERMO
in23 A22 RJ-E 1 RJ-E 1
in24 A21 RJ-E 2 RJ-E 2
in25 A20 RJ-N RJ-N
in26 A19 RJ-D RJ-D MS1
in27 A18 SPK BDS SP SP
in28 A17

tlačítka stanic 17–20 tlačítka stanic 15–18

tlačítko 14 tlačítko 13
in29 A16 patrák 14 patrák 13

in30 A15

tlačítko 15/ 
postupně od konce 
nové vstupy viz 
následující tabulky 

tlačítko 14/ 
postupně od konce 
nové vstupy viz 
následující tabulky

in31 A14
postupně od konce 
nové vstupy viz 
následující tabulky

postupně od konce 
nové vstupy viz 
následující tabulky

patrák 15 patrák 14

+10 V C1 Slouží jen pro potřeby výrobce. Nepřipojujte!
-10 V C2 Slouží jen pro potřeby výrobce. Nepřipojujte!
27 V C3 Vstupní svorky zabudovaného usměrňovače řídicího napětí. Napětí na sekundáru řídicího transformátoru by 

mělo být  48–64 V AC. Vyšší napětí může poškodit elektroniku! Nižší napětí způsobí nefunkčnost výtahu!27 V C4

BO- C9
Počátek bezpečnostního obvodu. Svorka je přes kontakt kontrolního relé vnitřně připojena na záporný pól 
usměrněného řídicího napětí. V klidu a za jízdy je připnuta, odepíná se při testu bezpečnostního obvodu před 
každým rozjezdem, při nastavování parametrů výtahu (je-li SA2/1 ON) a při výpisu chyb (je-li SA1/4 ON).

75 A10 Konec bezpečnostního obvodu. Zapojení se liší podle typu dveří.
500 A9 Snímání uzavření dveří / připojení cívek stykačů .
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Svorka Elektrické parametry Chování
název číslo JVMS DVMS JVPP DVPP

SN A2
Výstupy napájející 
cívky stykačů. 
Proudová zatížitelnost:
krátkodobě 3 A, 
dlouhodobě 1 A. 

stykač jízdy nahoru
SD A3 stykač jízdy dolů

SVR A4 bezpečnostní 
3.stykač

stykač vysoké 
rychlosti

bezpečnostní 
3. stykač

stykač vysoké 
rychlosti

SNR A5 nepoužívá se stykač nízké 
rychlosti nepoužívá se stykač nízké 

rychlosti

J01 A6 Vstupy pro snímání 
stavu stykačů. Napájejí 
se přes pomocné 
rozpínací kontakty 
stykačů ze svorky 
+1in/B4.

stykač jízdy nahoru stykač vysoké 
rychlosti stykač jízdy nahoru stykač vysoké 

rychlosti

J02 A7 stykač jízdy dolů stykač nízké 
rychlosti stykač jízdy dolů stykač nízké 

rychlosti

J03 A8 bezpečnostní 
3.stykač

stykače jízdy nahoru 
a dolů

bezpečnostní 
3.stykač

stykače jízdy nahoru 
a dolů

+ C5 Kladný pól usměrněného řídicího napětí. Není jištěno uvnitř VTA971V2.

KV+ C6 Pomocná montážní svorka. Uvnitř VTA971/V2 není nikam připojena. Je navržena pro použití u rozváděčů VRN, 
u ostatních rozváděčů není nutno ji připojovat.

BM+ C7 Svorka pro rekuperaci magnetu brzdy. Je-li brzda napájena z jiného zdroje než ze svorky +/C5 (přes silové 
kontakty stykačů a mech. koncový vypínač), tak svorku BM+/C7 nepoužívejte!

BM- C8 Záporný pól usměrněného řídicího napětí. Svorka je určena pro připojení brzdy.

OM+ C11 Výstup napájející odkláněcí magnet (na trvalých 48 Vss nebo 48/10 V) nebo stykač zavírající automatické dveře. 
Proudová zatížitelnost – krátkodobě 6 A, dlouhodobě 1,5 A. Stykač pro aut. dveře musí být na 48 Vss!

OM- C10 Záporný pól usměrněného řídicího napětí. Pro připojení odkláněcího magnetu nebo stykačů ovládání aut. dveří.
AD C12 Výstup napájející stykač otevírající automatické dveře. Stykač musí být na 48 Vss!
120 C15 Svorky spínače osvětlení kabiny – jsou izolovány od ostatních obvodů VTA971V2. Je možno spínat osvětlení 

jak 24 V AC, tak 230 V AC, žárovky i zářivky.122 C16
100 C13 Svorka pro připojení neživého / společného pólu sekundáru světelného transformátoru.

110 C14
Svorka pro připojení napětí 10 V AC z řídicího transformátoru. Z této svorky je přes pojistku T4A (přístupnou 
z venčí) a tyristorové spínače spínáno napětí na výstupy 130,140, 130-, GonG. 
POZOR – pojistka je společná a tedy zátěže je nutno sčítat!

130 C17 Výstup „Výtah v jízdě nahoru / výtah v jízdě / výtah obsazen“. Max. odběr 2 A.
140 C18 Výstup „Výtah v jízdě dolů / výtah obsazen“. Max. odběr 2 A.

130- C19

Výstup 130/C17 jednocestně usměrněný (záporné půlvlny).  Má-li výtah signálky „v jízdě nahoru“ 
a „v jízdě dolů“, tuto svorku nechejte nezapojenou. Má-li výtah jen signálky „výtah v jízdě“ a jsou-li se svítivým 
diodami LED, spojte svorky 130 a 140 a signálky napájejte z nich. Má-li výtah žárovkové signálky „výtah 
v jízdě“, připojte je do svorky 130 a spojte svorky 140 a 130- (směrem dolů budou žárovky svítit méně – vhodné 
pro zastavovací řízení).

GONG A11

Výstup pro gong – napětí 10 A AC, max. odběr 1 A. Doporučujeme elektromagnetický gong hranový (takový, že 
při připojení napětí vydá jeden tón a při odpojení druhý). Lze jej použít pro indikaci příjezdu do patra 
(je-li SA6/3) nebo jako požadavek na řidiče (je-li SA6/2) nebo jako indikaci přetížení kabiny (je-li SA6/1) – lze 
použít i žárovku, která bude blikat.

+1in B3 Napájecí napětí pro snímače polohy (MS, SKR, …), snímače zatížení kabiny (PD, SPZK, SZK). Toto napětí se 
vyrábí uvnitř VTA971/V2 a je galvanicky izolováno od ostatních napětí v rozváděči. Přes spínací tranzistory se 
tímto napětím napájejí i tlačítka a patrové přepínače (svorky výstupů 61, 62, 76, 760, 761).+1in B4

-1in C20 Zem k napětí +1in   –  proti této svorce je možno měřit napětí na snímačích polohy, tlačítkách a snímačích 
zatížení kabiny

61 A12 výstup – napětí +1in 
spínané tranzistorem

pokud není napětí 48 V DC proti C20, 
výtah je mimo provoz

napájení patrových přepínačů – pólu, který 
je sepnutý, když se kabina nachází pod 
tímto patrovým přepínačem

62 A13 výstup – napětí +1in 
spínané tranzistorem

pokud je napětí 48 V DC proti C20, kabina 
je přetížená

napájení patrových přepínačů – pólu, který 
je sepnutý, když se kabina nachází nad 
tímto patrovým přepínačem

76 B1 výstup – napětí +1in 
spínané tranzistorem

napájení kabinové sady tlačítek; měřit proti C20 špičkově 48 V a střední napětí asi 20 V 
DC

760 B2 výstup – napětí +1in 
spínané tranzistorem

simplex: napájení vnějších tlačítek „ chci dolů “
výtah s řidičem: napájení vnějších přivoláv. tlačítek (obvykle blokovaných zámkem)
měřit proti C20 špičkově 48 V a střední napětí asi 20 V DC

761 A1 výstup – napětí +1in 
spínané tranzistorem

simplex: napájení vnějších tlačítek „ chci nahoru “
výtah s řidičem: napájení vnějších tlačítek požadavku na jízdu – gong a signalizace 
u řidiče; neuplatní se při prázdné kabině, při vyprázdnění kabiny se nevyřízené 
požadavky nulují. Měřit proti C20 špičkově 48 V a střední napětí asi 20 V DC.
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Tab. 26a Posuny vstupů u standardních rozváděčů vlivem zvýšení počtu stanic JVMS

Název Číslo 14 stanic 15 stanic 16 stanic 17 stanic 18 stanic 19 stanic 20 stanic
in1 B24 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1)
in2 B23 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2)
in3 B22 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3)
in4 B21 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4)
in5 B20 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5)
in6 B19 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6)
in7 B18 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7)
in8 B17 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8)
in9 B16 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9)
in10 B15 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10)
in11 B14 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11)
in12 B13 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12)
in13 B12 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13)
in14 B11 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14)
in15 B10 N+1(EVAK) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15)
in16 B9 N+1(EVAK) 916(TV/K16) 916(TV/K16) 916(TV/K16) 916(TV/K16) 916(TV/K16)
in17 B8 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1
in18 B7 MS2 MS2 MS2 MS2 MS2 MS2 MS2
in19 B6 SKRN SKRN SKRN SKRN SKRN SKRN SKRN
in20 B5 SKRD SKRD SKRD SKRD SKRD SKRD SKRD
in21 A24 SP SP SP SP SP SP SP
in22 A23 SPZK SPZK SPZK SPZK SPZK SPZK SPZK
in23 A22 RJa RJa RJa RJa RJa RJa RJa
in24 A21 RJb RJb RJb RJb RJb RJb RJb
in25 A20 RJN RJN RJN RJN RJN RJN RJN
in26 A19 RJD RJD RJD RJD RJD RJD RJD
in27 A18 SPK SPK SPK SPK SPK SPK SPK
in28 A17 N+1(EVAK) 917(TV/K17) 917(TV/K17) 917(TV/K17) 917(TV/K17)
in29 A16 DCB DCB DCB N+1(EVAK) 918(TV/K18) 918(TV/K18) 918(TV/K18)
in30 A15 KV2 KV2 KV2 DCB N+1(EVAK) 919(TV/K19) 919(TV/K19)
in31 A14 TERMO TERMO TERMO KV2 DCB N+1(EVAK) 920(TV/K20)
in32 NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ
in33

1. EXPANDÉR VSTUPŮ
Název Číslo 14 stanic 15 stanic 16 stanic 17 stanic 18 stanic 19 stanic 20 stanic
evst1 1 TERMO KV2 DCB N+1(EVAK)
evst2 2 TERMO KV2 DCB
evst3 3 TERMO KV2
evst4 4 TERMO
evst5 5
evst6 6
evst7 7
evst8 8
evst9 9
evst10 10
evst11 11
evst12 12
evst13 13
evst14 14
evst15 15
evst16 16
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Tab. 26b Posuny vstupů u standardních rozváděčů vlivem zvýšení počtu stanic frekvenční měnič se vstupy 
J01, J02, J03, J04 (nový)

Název Číslo 14 stanic 15 stanic 16 stanic 17 stanic 18 stanic 19 stanic 20 stanic
in1 B24 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1)
in2 B23 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2)
in3 B22 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3)
in4 B21 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4)
in5 B20 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5)
in6 B19 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6)
in7 B18 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7)
in8 B17 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8)
in9 B16 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9)
in10 B15 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10)
in11 B14 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11)
in12 B13 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12)
in13 B12 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13)
in14 B11 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14)
in15 B10 SN SN SN SN SN SN SN
in16 B9 SD SD SD SD SD SD SD
in17 B8 BSD BSD BSD BSD BSD BSD BSD
in18 B7 BSN BSN BSN BSN BSN BSN BSN
in19 B6 SPZK SPZK SPZK SPZK SPZK SPZK SPZK
in20 B5 SPK SPK SPK SPK SPK SPK SPK
in21 A24 SP SP SP SP SP SP SP
in22 A23 TERMO TERMO TERMO TERMO TERMO TERMO TERMO
in23 A22 RJa RJa RJa RJa RJa RJa RJa
in24 A21 RJb RJb RJb RJb RJb RJb RJb
in25 A20 RJN RJN RJN RJN RJN RJN RJN
in26 A19 RJD RJD RJD RJD RJD RJD RJD
in27 A18 BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS
in28 A17 N+1(EVAK) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15)
in29 A16 J04 N+1(EVAK) 916(TV/K16) 916(TV/K16) 916(TV/K16) 916(TV/K16) 916(TV/K16)
in30 A15 DCB J04 N+1(EVAK) 917(TV/K17) 917(TV/K17) 917(TV/K17) 917(TV/K17)
in31 A14 KV2 DCB J04 N+1(EVAK) 918(TV/K18) 918(TV/K18) 918(TV/K18)
in32 NJ/RJS NJ/RJS NJ/RJS NJ/RJS NJ/RJS NJ/RJS NJ/RJS
in33

1. EXPANDÉR VSTUPŮ
Název Číslo 14 stanic 15 stanic 16 stanic 17 stanic 18 stanic 19 stanic 20 stanic
evst1 1 KV2 DCB J04 N+1(EVAK) 919(TV/K19) 919(TV/K19)
evst2 2 KV2 DCB J04 N+1(EVAK) 920(TV/K19)
evst3 3 KV2 DCB J04 N+1(EVAK)
evst4 4 KV2 DCB J04
evst5 5 KV2 DCB
evst6 6 KV2
evst7 7
evst8 8
evst9 9
evst10 10
evst11 11
evst12 12
evst13 13
evst14 14
evst15 15
evst16 16

78      ŘÍDICÍ SYSTÉM VTA971/V2 



Tab. 26c Posuny vstupů u standardních rozváděčů vlivem zvýšení počtu stanic frekvenční měnič J01, J02, J03 (staré)
 a pro DVMS

Název Číslo 14 stanic 15 stanic 16 stanic 17 stanic 18 stanic 19 stanic 20 stanic
in1 B24 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1) 901(TV/K1)
in2 B23 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2) 902(TV/K2)
in3 B22 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3) 903(TV/K3)
in4 B21 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4) 904(TV/K4)
in5 B20 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5) 905(TV/K5)
in6 B19 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6) 906(TV/K6)
in7 B18 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7) 907(TV/K7)
in8 B17 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8) 908(TV/K8)
in9 B16 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9) 909(TV/K9)
in10 B15 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10) 910(TV/K10)
in11 B14 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11) 911(TV/K11)
in12 B13 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12) 912(TV/K12)
in13 B12 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13) 913(TV/K13)
in14 B11 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14) 914(TV/K14)
in15 B10 SN SN SN SN SN SN SN
in16 B9 SD SD SD SD SD SD SD
in17 B8 BSD BSD BSD BSD BSD BSD BSD
in18 B7 BSN BSN BSN BSN BSN BSN BSN
in19 B6 SPZK SPZK SPZK SPZK SPZK SPZK SPZK
in20 B5 SPK SPK SPK SPK SPK SPK SPK
in21 A24 SP SP SP SP SP SP SP
in22 A23 TERMO TERMO TERMO TERMO TERMO TERMO TERMO
in23 A22 RJa RJa RJa RJa RJa RJa RJa
in24 A21 RJb RJb RJb RJb RJb RJb RJb
in25 A20 RJN RJN RJN RJN RJN RJN RJN
in26 A19 RJD RJD RJD RJD RJD RJD RJD
in27 A18 BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS
in28 A17 N+1(EVAK) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15) 915(TV/K15)
in29 A16 N+1(EVAK) 916(TV/K16) 916(TV/K16) 916(TV/K16) 916(TV/K16) 916(TV/K16)
in30 A15 DCB DCB N+1(EVAK) 917(TV/K17) 917(TV/K17) 917(TV/K17) 917(TV/K17)
in31 A14 KV2 KV2 DCB N+1(EVAK) 918(TV/K18) 918(TV/K18) 918(TV/K18)
in32 NJ/RJS NJ/RJS NJ/RJS NJ/RJS NJ/RJS NJ/RJS NJ/RJS
in33

1. EXPANDÉR VSTUPŮ
Název Číslo 14 stanic 15 stanic 16 stanic 17 stanic 18 stanic 19 stanic 20 stanic
evst1 1 KV2 DCB N+1(EVAK) 919(TV/K19) 919(TV/K19)
evst2 2 KV2 DCB N+1(EVAK) 920(TV/K19)
evst3 3 KV2 DCB N+1(EVAK)
evst4 4 KV2 DCB
evst5 5 KV2
evst6 6
evst7 7
evst8 8
evst9 9
evst10 10
evst11 11
evst12 12
evst13 13
evst14 14
evst15 15
evst16 16
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7. Třídník závad

7.1 Třídník závad – všeobecné závady
Třída 1. Systém je nefunkční nebo se neustále resetuje

1.1 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: na systému nesvítí sedmisegmentové displeje ani bargraf.

Příčina závady: systém není napájen.

Způsob opravy: Zkontrolujte, zda na svorkách L a N přímo na systému je přítomno napětí 230 V AC. Po-
kud je napětí přítomno, systém je vadný. Zašlete systém na opravu. Pokud není systém v záruce, je možno 
zkontrolovat interní pojistku 230 V, 315 mA.

1.2 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: systém se neustále resetuje (88) a zapisuje chybu FE55. 

Příčina závady: spečené kontakty relé silového okruhu. 

Způsob opravy: systém je třeba zaslat na servis BC.

1.3 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: systém se po sepnutí stykače resetuje (88) bez zapsání chyby. 

Příčina závady: možná příčina je uvolněná pojistka pod krytem systému jako bodě 1.1. 

Způsob opravy: Zkusit vyjmout pojistku a přihnout kontakty jejího držáku, aby lépe doléhaly k pojistce.

Třída 2. Systém je neustále ve stavu „00“

2.1 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: kabina stojí ve stanici nebo kabina zastaví ve stanici, do které se samovolně rozjela, a na 
displeji systému zůstane svítit stav „00“.

Příčina závady: zaseknuté tlačítko šachetního přivolávače nebo kabinové volby stanice, ve které stojí ka-
bina. 

Způsob opravy: výměna vadného tlačítka.

Třída 3. Systém je neustále ve stavu „01“

3.1 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: systém je neustále ve stavu „01“ i při zavřených dveřích.

Příčina závady: přerušený  bezpečnostní obvod od BO- (C9) do 75 (A10).

Způsob opravy: Kontrolu bezpečnostního obvodu proveďte dočasným propojením svorky  75 na BO- drá-
tovou propojkou. Při propojení těchto svorek by se mělo na systému změnit číslo stavu na „02“ nebo „03“ 
nebo „43“. Pokud se tak nestane, viz následující závada. Jinak opravte rozpojení bezpečnostního obvodu. 



3.2 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: systém je neustále ve stavu „01“ i při zavřených dveřích.

Příčina závady: výpadek napájení řídicího transformátoru.

Způsob opravy: Zkontrolujte, zda na svorkách 27 V (C3) a 27 V (C4) je napětí řídicího transformátoru 
60 V AC. Pokud je napětí přítomno, zkontrolujte pojistku F 6,3 A. Kontrolu pojistky proveďte měřičem 
zkratu. 

3.3 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: při otevřených kabinových dveřích nelze výtah přivolat, systém je neustále ve stavu „01“.

Příčina závady: vadný podlahový spínač, který má tyto dveře při prázdné kabině překlenout.

Způsob opravy: zkontrolovat a opravit podlahový spínač.

Třída 4. Systém je neustále ve stavu „03“

4.1 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: systém je neustále ve stavu „03“, i když je kabina prázdná a dveře jsou zavřeny. 

Příčina závady: vadný podlahový spínač nebo některý z rozpínacích kontaktů tlačítek volby cílové stanice 
(vnější nebo kabinové)  nemá dostatečný kontakt. 

Způsob opravy: Doporučujeme přemostit drátovými propojkami všechny tyto rozpínací kontakty, protože 
už stejně plní jen funkci napájení tlačítek a podlahového spínače. Zkontrolovat podlahový spínač.

4.2 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: Výtah má pevnou podlahu a systém je neustále ve stavu „03“, i když je kabina prázdná 
a dveře jsou zavřeny. 

Příčina závady: Špatné nastavení systému. Standardně má systém nastaven podlahový spínač s rozpínacím 
kontaktem.

Způsob opravy: nastavte SA6/6 na ON nebo propojte vstup podlahového spínače na +1in (B3, B4).

Třída 5. Systém je ve stavu „02“ nebo „03“ a nereaguje na volbu

5.1 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: systém je neustále ve stavu „02“ nebo „03“ a nereaguje na žádnou volbu. 

Příčina závady: chyba v zapojení, vadný výstup 76 (B1), 760 (B2), vadný vstup nebo zapsána chyba.

Způsob opravy: Zkoušku provedeme krátkodobým propojením svorky +1in (B3) a zvoleného patra např. 
in2, in3 atd. Po propojení by měl systém přejít do rozjezdové sekvence „10“ a kabina  by se měla do přísluš-
ného patra rozjet. Rozjede-li se, závada je v zapojení kabinového tabla, ve vlečném laně nebo ve výstupu 
76, 760. Dále pak postupujte viz následující závady.

Nerozjede-li se, zkontrolujte, zda byla zapsána nějaká chyba a dle chyby postupujte dále. Pokud nebyla 
zapsána chyba, zkontrolujte, zda na svorce +1in (B3) je napětí +48 V vůči -1in (C20). Není-li na svorce 
+48 V, odpojte technologii od svorek +1in (B3), 76 (B1), 760 (B2), 761 (A1) a změřte napětí znovu. Pokud 
nyní napětí na svorce +1in (B3) naměříte, je pravděpodobně zkrat v zapojení technologie mezi +1in, 76, 760 
nebo 761 na zem -1in.
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5.2 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: systém je neustále ve stavu „02“ nebo „03“ a nereaguje na volbu z kabiny; ze šachty však 
reaguje. 

Příčina závady: chyba v zapojení, vadný výstup 76 (B1).

Způsob opravy: 
Zkoušku provedeme krátkodobým propojením svorky 76 (B1) a zvoleného patra např. in2, in3 atd. Po pro-
pojení by měl systém přejít do rozjezdové sekvence „10“ a kabina  by se měla do příslušného patra rozjet. 
Rozjede-li se, závada je v zapojení kabinového tabla nebo je závada ve vlečném laně. Nepřejde-li systém do 
rozjezdové sekvence „10“, zkontrolujte voltmetrem napětí na 76 (B1) vůči -1in (C20). Pokud nenaměříte 
napětí přibližně 15 V DC, je vadný výstup 76 (měřeno ve stavu „02“ nebo „03“) a systém je nutno zaslat na 
opravu.

5.3 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: Systém je neustále ve stavu „02“ nebo „03“ a nereaguje na volbu z kabiny do konkrétního 
patra např. do patra druhého (in2). Do jiných pater lze výtah odeslat.

Příčina závady: Vadné tlačítko (zapojení), vadný vstup dané stanice (in2), špatné nastavení počtu stanic.

Způsob opravy: Zkoušku provedeme krátkodobým propojením svorky 76 a daného patra in2. Po propojení 
by měl systém přejít do rozjezdové sekvence „10“ a kabina  by se měla do příslušného patra rozjet. Rozjede-
-li se, závada je v zapojení, ve vlečném laně nebo tlačítku. Nepřejde-li systém do rozjezdové sekvence „10“, 
i když je nastaven správný počet stanic, je vadný daný vstup (in2) a systém je třeba zaslat na opravu. Před 
zasláním na opravu zkontrolujte ještě jednou tento vstup dle 5.1.

5.4 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: systém je neustále ve stavu „02“ a nereaguje na volbu ze šachty, naopak z kabiny reaguje. 

Příčina závady: chyba v zapojení, vadný výstup 760 (B2), 761 (A1).

Způsob opravy: Zkoušku provedeme krátkodobým propojením svorky 760 (B2) a zvoleného patra např. 
in2, in3 atd. Po propojení by měl systém přejít do rozjezdové sekvence „10“ a kabina  by se měla do pří-
slušného patra rozjet. Rozjede-li se, závada je v zapojení šachetních přivolávačů. Nepřejde-li systém do 
rozjezdové sekvence „10“, zkontrolujte voltmetrem napětí na 760 (B1) vůči -1in (C20), měřeno ve stavu 
„02“ nebo „03“. Pokud nenaměříte napětí přibližně 15 V DC, je vadný výstup 760 (měřeno ve stavu „02“) 
a systém je nutno zaslat na opravu.

5.5 TYP: JVPP, JVMS

Projev závady: Systém po instalaci nereaguje na volbu ani z kabiny ani ze šachty. A systém zapisuje chybu 
„CH42“, „CH43“, „CH46“ (od verze SW 5.23.1 do verze 5.45.7).

Příčina závady: Zkontrolovat, zda je použit bezpečnostní stykač a jsou správně zapojeny jeho informační 
kontakty. Při použití stykače je nutno nastavit přepínač SA1/3.

Způsob opravy: nastavit SA1/3 do ON.

5.6 TYP: JVMS

Projev závady: systém má stav „03“ a nereaguje na volby. 

Příčina závady: špatné nastavení SA1/1.

Způsob opravy: SA1/1 nastavit na OFF.
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5.7 TYP: DVMS

Projev závady: Výtah po zapnutí srovná kabinu dole a už nereaguje na jakoukoli volbu. Systém zapisuje 
chybu „CH01“ (do verze SW 5.45.7).

Příčina závady: vadné termočidlo, nezapojené termočidlo nebo přehřátý motor.

Způsob opravy: Zkontrolovat termočidlo. Při neaktivním termočidle musíte naměřit na svorce in22 (A23) 
vůči svorce -1in (C20)  napětí 48 V DC.

5.8 TYP: DVPP, DVMS

Projev závady: Výtah stoji v patře a nereaguje na žádnou volbu, přičemž je ve stavu „02“ nebo „03“. Sys-
tém zapisuje chybu „CH01“ (do verze SW 5.45.7).

Příčina závady: vadné termočidlo nebo nezapojené termočidlo, přehřátý motor.

Způsob opravy: Zkontrolovat termočidlo. Při neaktivním termočidle musíte naměřit na svorce in13 (B12) 
vůči svorce -1in (C20)  napětí 48 V DC.

5.9 TYP: JVPP,DVPP

Projev závady: Systém je ve stavu „02“ nebo „03“, ale po volbě do konkrétního patra se nerozjede. Systém 
zapisuje chybu „CH51“.

Příčina závady: Je rozepnut patrový přepínač v příslušné stanici a kabina nestojí v této stanici. Systém 
zapíše: „CH“, „51“, „st“, číslo (číslo=60+č.stanice, kde je závada),„ Cn“, číslo (číslo udává, kolikrát závada 
nastala).

Způsob opravy: Je třeba tento patrový přepínač uvést do funkčního stavu (nebo zkontrolovat, zda se jeho 
vodič neuvolnil ve svorkovnici).

Třída 6. Systém reaguje na volbu, přejde do rozjezdové sekvence „10“ , ale nejede

6.1 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Po navolení stanice přejde systém ze stavu „02“ nebo „03“ do stavu „10“, ale nesepnou 
stykače a systém zapíše chybu „CH07“ (přemostění bezpečnostního obvodu). 

Příčina závady: přemostění bezpečnostního obvodu, slepené kontakty bezpečnostního relé v systému 
VTA.

Způsob opravy: Odpojte bezpečnostní obvod výtahu (technologii) od svorek 500 (A9), 75 (A10), BO- (C9) 
a nahraďte jej dočasně  drátovými  propojkami mezi 500 (A9) a 75 (A10) a mezi 75 (A10) a BO- (C9). 
Pokuste se rozjet. Pokud výtah nejede, je spečený kontakt bezpečnostního relé v systému VTA a systém je 
nutno zaslat na opravu. Pokud výtah jede, zkontrolujte, zda bezpečnostní obvod není přemostěn nebo zda 
nemá svod na zem.

6.2 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Výtah stojí v patře, je ve stavu „02“ nebo „03“,  po volbě přejde do rozjezdové sekvence 
„10“ , ale nerozjede se. Tedy  nezamkne a nesepnou stykače. Zapisuje chybu „CH04“.

Příčina závady: Výpadek napětí pro stykače. Poškozen kontakt silového relé.

Způsob opravy: systém zaslat na opravu.
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6.3 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Po navolení stanice se vždy spálí pojistka F 6,3 A nebo vypadne jistič řídicího transformá-
toru. Systém zobrazí na svém displeji stav „01“, i když je bezpečnostní obvod uzavřen.

Příčina závady: Zabrala přepěťová ochrana v obvodu stykačů a odkláněcího magnetu (napěťová hladina 
+48 V). Na řídicím transformátoru je trvalé nebo krátkodobé přepětí. 

Způsob opravy: Změřte napětí řídicího transformátoru v různých stavech výtahu – stojí, jízda nahoru, jízda 
dolů. Napětí nesmí překročit hodnotu 65 V ef. U starších systémů  s odbočkami upravit napětí. 

6.4 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Systém hlásí „02“. Bezpečnostní obvod zdánlivě v pořádku. Systém přejde do stavu rozjez-
du z „02“ do „10“, ale nerozjede se. Po cca 15 s přejde zpět ze stavu „10“ do stavu „00“ a  pak „02“. Systém 
nezapisuje chybu.

Příčina závady: Nesepnul magnet odkláněcí křivky a nezamknul dveřní uzávěru. 

Způsob opravy: Ve stavu rozjezdové sekvence „10“ zkontrolujte, zda sepnul odkláněcí magnet (opticky, 
poslechem). Pokud nesepnul, změřte, zda na svorce OM+ (C11) je napětí +48 V vůči svorce OM- (C10) 
(při modulaci 48 V/10 V) . Pokud napětí na svorkách je, opravte magnet odkláněcí křivky. Pokud napětí  na 
svorce není, je poškozen výstup OM+ (C11) a systém zašlete na opravu. Jinak viz následující příčina.

6.5 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Systém hlásí „02“. Bezpečnostní obvod zdánlivě v pořádku. Systém přejde do stavu rozjez-
du z „02“ do „10“, ale nerozjede se. Po cca 15 s přejde zpět ze stavu „10“ do stavu „00“ a  pak „02“. Systém 
nezapisuje chybu.

Příčina závady: Některé dveře nejsou zamčeny. Kontakt některého dveřního uzávěru je rozepnut nebo má 
velký přechodový odpor. 

Způsob opravy: Propojit vstupy  75 (A10) a 500 (A9) na systému nakrátko a pokusit se rozjet. Pokud výtah 
jede, zkontrolujte vodič 500 a dveřní uzávěru patřičné stanice (zkontrolovat chybu CH02 pro příslušnou 
stanici). Pokud nepomůže propojení obvodu nakrátko, je třeba systém zaslat na opravu. Pro úplnost je nutno 
změřit a přiložit napětí řídicího transformátoru (hranice 65V ef ).

6.6 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Systém hlásí „02“. Bezpečnostní obvod zdánlivě v pořádku. Systém přejde do stavu rozjez-
du z „02“ do „10“, ale nerozjede se (nesepne žádný stykač nebo jen jeden). Systém dále projde stavem „13“ 
nebo „14“ (u starších verzí SW prochází stavem „12“), ale nezapíše žádnou chybu.

Příčina závady: Velký odpor bezpečnostního obvodu. Například velký přechodový odpor některého z kon-
taktů bezpečnostního obvodu. 

Způsob opravy: Změřte ohmmetrem  odpor bezpečnostního obvodu (svorky 500 a BO-). Odpor musí být 
menší než 20 . Pokud je větší, zkontrolujte a vyčistěte kontakty jednotlivých prvků v bezpečnostním ob-
vodu. 

6.7 TYP: JVPP, DVPP

Projev závady: Systém je ve stavu „02“ nebo „03“; po navolení do jiné stanice, než ve které stojí kabina, 
přejde systém do rozjezdové sekvence „10“, sepne odkláněcí magnet, ale nesepnou stykače.

Příčina závady: špatně nastavený počet stanic JVPP, DVPP.

Způsob opravy: opravte počet stanic na řídicím systému VTA.
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6.8 TYP: JVPP, DVPP

Projev závady: Systém je ve stavu „02“ nebo „03“; po navolení do jiné stanice, než ve které stojí kabina, 
přejde systém do rozjezdové sekvence „10“, sepne odkláněcí magnet, ale nesepnou stykače.

Příčina závady: Je pravděpodobné, že jsou zaměněny vodiče napájející patrové přepínače 61 a 62. 

Způsob opravy: Tuto závadu zjistíme tak, že kabinu na ruční pojezd přesuneme do nejvyššího patra. Mě-
řičem zkratu, při vypnutém hlavním vypínači výtahu, změříme, zda jsou všechny patrové přepínače pod 
kabinou proti svorce 62 sepnuty. Naopak všechny patrové přepínače proti svorce 61 musí být rozepnuty. Po-
tom přesuneme kabinu do nejnižšího patra a změříme, zda jsou proti 61 všechny patrové přepínače sepnuty 
a proti 62 rozepnuty. Pokud tomu tak není, zaměňte vodiče 61 a 62.

Třída 7. Systém reaguje na volbu, přejde do rozjezdové sekvence „10“, sepnou stykače, ale výtah 
nejede nebo popojede jen kousek

7.1 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: Systém popojede kabinou cca o 10 cm a pak zastaví. Sepnou stykače a po určité době od-
padnou. Systém zapisuje chybu CH20.

Příčina závady: špatná volba stykačů nebo nastavení systému (modulují se, nemodulují se).

Způsob opravy: Při použití stejnosměrných stykačů 48 V= zkontrolovat, zda se nemodulují. Při modulaci 
by nestačilo přídržné napětí a stykač by odpadával. Při použití stykačů EP1C64 (střídavý stykač) není mož-
né taktéž použít modulaci. Při modulaci stykače odpadají. Tyto stykače se musí použít na plné napětí (nemo-
dulované) s předřadným odporem. Je také nutná kontrola, zda nezabírá HW ochrana na VTA od příslušného 
výstupu. U stykačů je vždy rozhodující odpor cívky stykače.

7.2 TYP: DVPP, DVMS

Projev závady: Sepne stykač vysoké rychlosti a po chvíli vypne, kabina se nerozjede. Systém zapisuje 
chybu „CH46“ nebo „CH13“.

Příčina závady: systém nezaznamenal jeho sepnutí. 

Způsob opravy: Může být spálený pomocný kontakt (informační) tohoto stykače nebo je uvolněný drát 
vedoucí z tohoto kontaktu do systému. Je-li tento kontakt spínací, pak měřte zkrat mezi +1in (B4) a j01 (A6) 
při ručním sepnutí stykače. Musíte vypnout hlavní vypínač výtahu!

7.3 TYP: JVPP, JVMS

Projev závady: Sepne bezpečnostní stykač a po chvíli vypne, kabina se nerozjede. Systém zapisuje chybu 
„CH46“ nebo „CH13“.

Příčina závady: systém nezaznamenal jeho sepnutí. 

Způsob opravy: Může být spálený pomocný kontakt tohoto stykače nebo drát vedoucí z tohoto kontaktu 
do systému je uvolněný. Je-li tento kontakt spínací, pak měřte zkrat mezi +1in(B4) a j03 (A8) při ručním 
sepnutí stykače. Musíte vypnout hlavní vypínač výtahu!

7.4 TYP: JVPP, JVMS, DVPP, DVMS

Projev závady: po navolení patra sepne některý stykač současně s OM a zase vypne, pak se zapisuje fatální 
chyba „FE56“–„FE60“.

Příčina závady: Poškozen tranzistor některého výstupu ovládajícího stykače. Pravděpodobně způsobeno 
špatným nastavením druhu stykačů nebo mezizávitovým zkratem na cívce stykače.

Způsob opravy: Kontrola nastavení stykačů a volba druhu ovládání (modulují se, nemodulují se), kontrola 
jednotlivých cívek stykačů na mezizávitový zkrat (při odpojeném stykači ohmmetrem zkontrolovat odpor 
cívky stykače). Vadný systém zaslat na opravu.
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7.5 TYP: JVPP, JVMS, DVPP, DVMS + automatické kabinové dveře

Projev závady: Po navolení se začnou zavírat automatické dveře, zavřou a pak se zase otevřou.

Příčina závady: Obvyklou závadou při nové instalaci je nedostatečně seřízená citlivost omezovače síly 
sevření dveří, nebo dorazy plně uzavřenýchj dveří, kdy vznikne síla sevření lamel větší než povolená a pří-
slušná dveřní automatika sama reverzuje.

Způsob opravy: Seřízení mechanismu dveří a koncových vypínačů na výstředníku.

Třída 8. Výtah jezdí, ale jezdí nekorektně

8.1 TYP: JVPP,DVPP

Projev závady: Výtah rozjede kabinu do opačného směru, než kam je voleno.

Příčina závady: Je sepnut patrový přepínač v cílové stanici do opačné polohy, než by měl být. Je třeba tento 
patrový přepínač uvést do správné polohy. Systém zapíše: „CH“, „52“, „st“, číslo (číslo=60+č.stanice, kde 
je závada), „Cn“, číslo (číslo udává, kolikrát závada nastala). 

Způsob opravy: Patrové přepínače mohou odskakovat, pokud mají volné kluzné ložisko hřídele páky. Ně-
kdy je nutná výměna  tohoto přepínače.

8.2 TYP: JVPP, JVMS, DVPP, DVMS

Projev závady: Kabina výtahu po rozjezdu zastaví v následující stanici ve směru jízdy. U dvourychlostního 
přejede kabina mimo tuto stanici a zastaví.

Příčina závady: Může být nastavená modulace pro odkláněcí magnet na 48 V= („hrnec“), pro tento typ OM 
nesmí být modulace nastavena, jinak po 3 s odpadne a v následující stanici odkláněcí křivka rozpojí dveřní 
uzávěru (DU). Ovšem po nové volbě se okamžitě rozjede a vše se opakuje.

Způsob opravy: vypnout na systému modulaci odkláněcího magnetu.

8.3 TYP: DVMS

Projev závady: Kabina výtahu po rozjezdu zastaví v následující stanici ve směru jízdy. Systém zapisuje 
chybu „CH01“.

Příčina závady: přehřátí motoru nebo uvolněný drát termovstupu.

Způsob opravy: Mohl se  přehřát motor. V tomto případě by systém neumožnil rozjezd ze stanice, kde za-
stavil, dokud by motor nevychladl na přípustnou mez (toto se může projevit hlavně u revizní jízdy). Není-li 
termočidlo zapojeno, musí být vstup in22 (A23)  zapojen na +1in (B3).

8.4 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP + automatické dveře

Projev závady: Výtah se rozjede a bezprostředně zastaví ve  stanici jiné než cílová.

Příčina závady: Automatické dveře nemusí být po namontování seřízeny a kabina při průjezdu může 
kolečkem zavadit o nájezd pro unašeč dveří.

Způsob opravy: Seřídit dveřní nájezd.

8.5 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Výtah zapíše po každé jízdě chybu „CH02“ a prodlouží se doba odemčení dveří cca o 2 s.

Příčina závady: Poškozený tranzistorový výstup pro ovládání odkláněcího magnetu OM ( odkláněcí mag-
net je spínán PWR relátkem namísto tranzistorem). Způsobeno špatnou volbou ovládání odkláněcího mag-
netu (moduluje se, nemoduluje se) nebo mezizávitovým zkratem cívky magnetu. 

Způsob opravy: Zkontrolujte způsob ovládání OM a zkontrolujte cívku OM na mezizávitový zkrat (při 
odpojeném OM ohmmetrem zkontrolovat odpor cívky magnetu). Vadný systém zaslat na opravu.  
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8.6 TYP: DVPP, DVMS

Projev závady: Systém přepne z vysoké rychlosti na nízkou, ale ihned zastaví.

Příčina závady: Je povolený vodič u stykače nízké rychlosti, který vede na svorku j02 (A7) řídicího systé-
mu. Po sepnutí KNR by se na této svorce mělo objevit napětí +48 V měřeno vůči svorce -1in (C20). Toto se 
může stát po čase otřesy KNR. Druhou možností je spálený pomocný kontakt stykače.

Způsob opravy: dotáhnout patřičné svorky a změřit, zda je po sepnutí KNR na svorce J02 napětí 48 V. 

8.7 TYP: DVMS, DVPP

Projev závady: Výtah nepravidelně zastavuje při přepínání rychlosti vysoká > nízká.

Příčina závady: uvolněné vodiče informačních vstupů stykačů.

Způsob opravy: Zkontrolovat a dotáhnout všechny svorky týkající se všech stykačů. Nejprve  cestou od 
systému napájení cívek, 500, blokovací kontakty, pak pomocné informační kontakty. Při otřesech dojde ke 
krátkodobému výpadku napájení některého stykače.

8.8 TYP: DVPP, DVMS

Projev závady: Kabina zastaví z vysoké rychlosti.

Příčina závady: Rozpojení bezpečnostního obvodu (třeba volné kabinové dveře), uvolnění vodiče infor-
mačního vstupu stykače vysoké rychlosti (jsou-li rozpínací) nebo nízké rychlosti (jsou-li spínací) nebo zápis 
závažné chyby (lze zjistit výpisem chyb z nedestruktivní paměti systému).

Způsob opravy: dotáhnout patřičné svorky.

8.9 TYP: DVMS, DVPP

Projev závady: Výtah často zastavuje mimo stanici a je zapsána velmi často chyba „FE98“.

Příčina závady: blokování stykače vysoké rychlosti.

Způsob opravy: Zkontrolovat, zda není zapojeno blokování stykače vysoké rychlosti. Pokud ano, tak ho 
zrušit a nechat blokování jen stykače nízké rychlosti.

8.10 TYP: JVMS, DVMS

Projev závady: Výtah přejíždí občas na horní total stop.

Příčina závady: závada v krajním zpomalovacím magnetickém spínači horním nebo ve vlečném lanu 
(JVMS). Nesprávně nastavené nájezdy pro srovnávací spínače krajní polohy SKR (nebo třeba nerovnosti) 
– po nájezdu se zpomalí, ale po dojetí se dostane do místa, kde se deaktivuje příslušný SKR. Podobně pokud 
jsou použité magnetické snímače bez paměti a dráha se vyskládá z magnetů a dají se magnety moc daleko 
od sebe(třeba zavazí šroub apod.) Po stisku šachetního tlačítka ve stanici, kde je kabina následuje nájezd na 
koncový spínač. Totéž se může stát při zkratu 76 nebo 760, 761 na 100(a tím  na svorku C20) a následuje 
výpadek +1in po stisku tlačítka.

Způsob opravy: vyčistit zpomalovací magnetický spínač a magnetický spínač dojezdu  na kabině a zkon-
trolovat vlečný kabel. Zkontrolovat nájezdové lišty (či magnety). Zkontrolovat zda 76, 760, 761 nejsou 
propojeny se 100.
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8.11 TYP: JVMS, DVMS

Projev závady: Výtah přejíždí občas na dolní total stop.

Příčina závady: závada v krajním zpomalovacím magnetickém spínači horním nebo vlečném lanu  (JVMS). 
Nesprávně nastavené nájezdy pro srovnávací spínače krajní polohy SKR (nebo třeba nerovnosti) – po ná-
jezdu se zpomalí, ale po dojetí se dostane do místa, kde se deaktivuje příslušný SKR. Podobně pokud jsou 
použité magnetické snímače bez paměti a dráha se vyskládá z magnetů a dají se magnety moc daleko od 
sebe(třeba zavazí šroub apod.) Po stisku šachetního tlačítka ve stanici, kde je kabina následuje nájezd na 
koncový spínač. Totéž se může stát při zkratu 76 nebo 760, 761 na 100(a tím  na svorku C20) a následuje 
výpadek +1in po stisku tlačítka.

Způsob opravy: vyčistit zpomalovací magnetický spínač a magnetický spínač dojezdu  na kabině a zkon-
trolovat vlečný kabel. Zkontrolovat nájezdové lišty (či magnety). Zkontrolovat zda 76, 760, 761 nejsou 
propojeny se 100.

8.12 TYP: JVPP, JVMS, DVPP, DVMS

Projev závady: Občas po dojezdu rozepne hlavní jistič.

Příčina závady: je možné, že se vodič vedoucí k vinutí brzdy v jejím tělese občas zkratuje na kostru při 
její aktivitě.

Způsob opravy: odstraňte tento zkrat. 

8.13 TYP: JVMS, DVMS

Projev závady: Výtah se přepočítá (nepravidelné).

Příčina závady: Občas se může přepočítat při nestandardních zastaveních, kdy se signály od snímačů 
nevyhodnocují (zejména u JVMS). Další příčina může být velká vzdálenost mezi snímačem a magnetem 
(clonkou). Pro přepočítání stačí u JVMS ztráta jednoho očekávaného signálu od snímače, u DVMS dvou 
signálů po sobě).

Způsob opravy: pomocí nesprávného přebliknutí stanicových LED na zobrazovači VTA identifi kujte pro-
blematická patra a opravte snímač. Redukujte vhodným způsobem počet nestandardních zastavení (stopka, 
otevření ručních kabinových dveří při jízdě.

8.14 TYP: JVMS

Projev závady: JVMS s OM48/10 nelze po stopce dostat z mezipatra. Systém zapisuje chybu „CH07“.

Příčina závady: rušení odkláněcím magnetem.

Způsob opravy: Nutný upgrade na software minimálně 5.30.0. Tento software je odolný proti tomuto ru-
šení.

8.15 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP 

Projev závady: výtah nezastavuje přesně ve stanici.

Příčina závady: spálený rezistor rekuperačního členu brzdy.

Způsob opravy: Odpojte magnet brzdy od svorek BM+ (C7) a BM- (C8). Měřícím přístrojem přepnutým 
na rozsah měření polovodičových diod zkontrolujte, zda obvod uvnitř systému (dioda v sérii s odporem 
180) připojený na svorky BM+ (C7) a BM- (C8) jedním směrem vede a druhým ne. Pokud nevede ani 
jedním směrem, je poškozen tento obvod a systém je nutno zaslat na opravu.
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8.16 TYP: DVMS (tj. i s měničem) 4 snímačové snímání polohy s překrýváním(bistabilní snímače) + zapnuté 
paměti požadavků

Projev závady: Kabina nezpomalí, přejede cílovou stanici a zastaví až v další stanici, pak se vrátí 
a z opačného směru zpomalí a zastaví v cílové stanici. Děje se to občas nebo pravidelně.

Příčina závady: Pravděpodobně byla minuta trojice zpomalovacích magnetů bistabilním snímačem. 
Většinou se děje, když je snímač příliš vzdálen od vodítka nebo magnety moc blízko u sebe. Nepravidelnost 
tohoto jevu může zapříčinit například vůle kabiny na vodítkách, kdy závisí na poloze zátěže (lidí) v kabině. 
Zvláště u nových výtahů, než se mechanismy zaběhnou a vůle ustálí, se může stát, že snímač, který je 
v hraniční vzdálenosti, se až o 1 cm oddálí při nahnutí kabiny posunem polohy zátěže v kabině.

Způsob opravy: Někdy jsou vodítka nerovnoměrně usazena nebo mírně prohnutá a děje se to jen v některé 
stanici. Zkuste příslušný snímač posunout blíž k magnetům, nebo zvětšit vzdálenost mezi magnety 
zpomalovací trojice na 4 cm od sebe. Nepřípustné je magnety dávat k sobě na dotek, zvlášť pro rychlosti 
nad 0,7 m/s!
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7.2 Třídník závad – světelná signalizace 
a potvrzování volby 

Třída 9. Nefunkční osvětlení kabiny nebo světlo svítí trvale

9.1 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP 

Projev závady: Světlo v kabině nesvítí nebo svítí trvale.

Příčina závady: poškozený výstup 122 (C16) systému VTA. 

Způsob opravy: Odpojte světlo od svorky 122 (C16). Při napájení světla ze světelného transformátoru 
zkontrolujte, zda na svorkách 100 (C13) a 120 (C15) je napětí 24 V AC. Dále zkontrolujte, zda je při otevře-
ných dveřích (systém  ve stavu „01“) na svorce 122 (C16) vůči svorce 100 (C13) napětí 24 V AC. Naopak 
ve stavu „02“ by mělo být po určité době napětí na svorce 122 (C16) nulové (zhasnuté světlo). Pokud tomu 
tak není, je výstup 122 (C16) poškozen (poškozené relé) a systém je nutno zaslat na opravu. Pokud systém 
není v záruce, je možné vadné relé vyměnit (od určité verze je v objímce). 

Třída 10. Signalizace směru jízdy nefunguje nebo funguje nekorektně

10.1 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Nesvítí signalizace směru jízdy nebo svítí trvale.

Příčina závady: vadné výstupy 130 (C17), 140 (C18).

Způsob opravy: Odpojte vodiče od svorek 130 a 140 (přímo na systému). Zkontrolujte napětí na svorce 
110 (C14) vůči 100 (C13) – 10 V AC a napětí na svorce 120 (C15) vůči 100 (C14) – 24 V AC (24 V AC ne-
naměříte, pokud je světlo napájeno z 230 V AC). Při přítomnosti těchto napětí zkontrolujte, zda je při jízdě 
výtahu nahoru na svorce 130 (C17) vůči 100 (C13) napětí 10 V AC. Naopak při jízdě směrem dolů musí 
být napětí 10 V AC na svorce 140 (C18) vůči 100 (C13). Ve stavu „02“ na svorce 130 a 140 vůči 100 0 V. 
Ve stavu „01“ napětí 10 V AC na obou těchto výstupech. Pokud tomu tak není, jsou výstupy 130 nebo 140 
poškozeny a systém je nutno zaslat na opravu.

10.2 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Podsvětlují signálky v jízdě. 

Příčina závady: pravděpodobně prohozené vodiče 100 a 120 na světelném transformátoru.

Způsob opravy: Odpojte vodiče od svorek 130 (C17) a 140 (C18) přímo na systému. Zkontrolujte napětí 
na svorce 110 (C14) vůči 100 (C13) – 10 V AC a napětí na svorce 120 (C15) vůči 100 (C14) – 24 V AC 
(24 V AC nenaměříte, pokud je světlo napájeno z 230 V AC). Při přítomnosti těchto napětí zkontrolujte, zda 
je při jízdě výtahu nahoru na svorce 130 (C17) vůči 100 (C13) napětí 10 V AC. Naopak při jízdě směrem 
dolů musí být napětí 10 V AC na svorce 140 (C18) vůči 100 (C13). Ve stavu „02“ na svorce 130 a 140 vůči 
100 0 V. Ve stavu „01“ napětí 10 V AC na obou těchto výstupech. Pokud tomu tak není, jsou výstupy 130 
nebo 140 poškozeny a systém je nutno zaslat na opravu.

10.3 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Signalizace výtah v jízdě (nejsou směrová světla, pouze jedna signálka) a signalizace svítí 
pouze při jízdě jedním směrem.

Příčina závady: špatné zapojení.

Způsob opravy: propojte svorky 130 a 140 a z tohoto bodu napájejte signálky proti svorce 100.
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Třída 11. Nefunguje podsvětlení po společném vodiči

11.1 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: podsvětlení po společném vodiči nefunguje.

Příčina závady: chyba v zapojení nebo špatné nastavení systému.

Způsob opravy: Zkontrolovat správnost nastavení na EDIPu. Vypnout napájení VTA (jen VTA, vytáhnout 
mu konektor) ostatní ponecháno zapnuté. V této chvíli svítí všechny LED podsvětlení ovládané expandérem 
EVYST-LED/V2. Pokud nesvítí, zkontrolujte zapojení a správné připojení vodiče 100. Na svorkách expan-
déru 100 a 110 musíme naměřit 10 V AC. Ujistěte se také, zda podsvětlení je navržené pro 10 V AC. Někteří 
výrobci používají 24 V AC. 

11.2 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Podsvětlení kab. tlačítek po společném vodiči. Po stisknutí tlačítka bliká a po uvolnění 
tlačítka zhasne.

Příčina závady: chyba v zapojení nebo chybná volba součástek.

Způsob opravy: Zkontrolujte polaritu diod a hodnotu odporů podsvětlení a porovnejte s naším schématem. 
Takto se chová podsvětlení při opačné polaritě diod.

11.3 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP

Projev závady: Poškození výstupního expandéru EVYST/LED/V2 - podsvětlení po společném vodiči 
tlačítka.

Příčina závady: Nevhodné rozložení vodičů ve vlečném kabelu a následná indukce napětí z jednoho vo-
diče do druhého. Může být odpojen nulový pracovní vodič (zvláště v počátku montáže), který při zapnutí 
a zatížení jednotlivých fází nerovnoměrnou zátěží rozváží napětí jednotlivých fázíproti sobě a v některých 
způsobí přepětí.

Způsob opravy: Zkontrolujte zda, třeba silové vodiče osvětlení kabiny nejsou v těsné blízkosti vodičů tla-
čítek. Zkontrolujte připojení nulového vodiče.
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7.3 Třídník závad – komunikace
Třída 12. Nefunkční komunikace, výtahy jedou obsloužit jeden požadavek oba dva

12.1 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP v komunikaci

Projev závady: Při požadavku na výtah (společný šachetní přivolávač pro MASTER i SLAVE) přijedou 
požadavek obsloužit oba výtahy.

Příčina závady: nefunkční komunikace mezi výtahy.

Způsob opravy: viz následující závada.

12.2 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP v komunikaci

Projev závady: Nefunguje komunikace. Buď nesvítí LED SLAVE nebo nebliká LED MASTER.

Příčina závady: špatné nastavení systémů.

Způsob opravy: Kontrola nastavení komunikace EDIPem na systému, kde není režim indikován. Musí být 
stejné verze SW u obou systémů.

12.3 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP v komunikaci

Projev závady: Nefunguje komunikace. LED SLAVE a LED MASTER blikají stejně.

Příčina závady: chyba v nastavení systémů. 

Způsob opravy: Jsou nastaveny oba systémy jako MASTER. Jeden ze systémů nastavte jako SLAVE.

12.4 TYP: JVMS, DVMS, JVPP, DVPP v komunikaci

Projev závady: Nefunguje komunikace. LED SLAVE svítí a LED MASTER bliká.

Příčina závady: chyba v propojení obou systémů. 

Způsob opravy: Kontrola správnosti propojení KOMODů MASTER a SLAVE. Kolečko-kolečko, čtvere-
ček-čtvereček. Kontrola dostatečně zasunutých konektorů KOMODů do systému. Musí být stejné verze SW 
u obou systémů.

Třída 13. Nefunkční podsvětlení volby, podsvětlení problikává a samo se navolí do jiných pater

13.1 TYP: komunikace – Potvrzení kabinové volby po vodičích tlačítek, šachetní přivolávač jeden (společný) 
s potvrzením po samostatných vodičích 

Projev závady: Po stisku tlačítka v  kabině M (MASTER) nebo S (SLAVE) a následném držení tlačítka 
problikává potvrzení kabinové volby a někdy se navolí i do jiných pater.

Příčina závady: chyba zapojení společného přivolávače.

Způsob opravy: vodiče šachetních tlačítek je vždy nutno připojit k jednotlivým systémům přes diodovou 
matici dle patřičné dokumentace. 

13.2 TYP: komunikace – Potvrzení kabinové volby po vodičích tlačítek, šachetní přivolávač jeden (společný) 
s potvrzením po samostatných vodičích 

Projev závady: Po navolení více stanic v kabině  M (MASTER) a následném stisku šachetního  přivoláva-
če, šachetní přivolávač problikává,  sám si navolí a navolí se i v kabině S (SLAVE).

Příčina závady: chyba zapojení společného přivolávače.

Způsob opravy: vodiče šachetních tlačítek je vždy nutno připojit k jednotlivým systémům přes diodovou 
matici dle patřičné dokumentace. 
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13.3 TYP: komunikace – Potvrzení kabinové volby po vodičích tlačítek, šachetní přivolávač jeden (společný) 
s potvrzením po samostatných vodičích 

Projev závady: Po navolení více stanic v kabině  S a následném stisku šachetního  přivolávače nebo sou-
časném držení, šachetní přivolávač problikává, sám si navolí a navolí se i v kabině M.

Příčina závady: chyba zapojení společného přivolávače.

Způsob opravy: vodiče šachetních tlačítek je vždy nutno připojit k jednotlivým systémům přes diodovou 
matici dle patřičné dokumentace. 

13.4 TYP: komunikace – Potvrzení kabinové volby samostatně, šachetní přivolávač jeden (společný) 
s potvrzením taktéž po samostatných vodičích 

Projev závady: Současným držením tlačítka šachetního přivolávače SPX a tlačítka v kabině MY se samo 
navolí na šachetním přivolávači SPY a někdy se navolí i v kabině MX.

Příčina závady: chyba zapojení společného přivolávače.

Způsob opravy: vodiče šachetních tlačítek je vždy nutno připojit k jednotlivým systémům přes diodovou 
matici dle patřičné dokumentace. 

13.5 TYP: komunikace – Potvrzení kabinové volby samostatně, šachetní přivolávač jeden (společný) 
s potvrzením taktéž po samostatných vodičích 

Projev závady: Současným držením tlačítka šachetního přivolávače SPX a tlačítka v kabině SY se samo 
navolí na šachetním přivolávači SPY a někdy se navolí i v kabině SX.

Příčina závady: chyba zapojení společného přivolávače.

Způsob opravy: vodiče šachetních tlačítek je vždy nutno připojit k jednotlivým systémům přes diodovou 
matici dle patřičné dokumentace. 

13.6 TYP: komunikace – Potvrzení kabinové volby samostatně, šachetní přivolávač jeden (společný) 
s potvrzením po vodičích tlačítek 

Projev závady: Držením tlačítka šachetního přivolávače problikává potvrzení šachetního přivolávače a ně-
kdy se navolí i jiné stanice na šachetním přivolávači.

Příčina závady: chyba zapojení společného přivolávače.

Způsob opravy: Vodiče šachetních tlačítek je vždy nutno připojit k jednotlivým systémům přes diodovou 
matici a je nutné zapojit transil mezi svorku +10 (svorka expanzního modulu v rozváděči MASTERa) a -1in 
(svorka C20 v rozváděči SLAVE) dle patřičné dokumentace. 
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7.4 Třídník závad – VTA s frekvenčním měničem 
Třída 14.  Výtah s frekvenčním měničem jezdí nekorektně.

14.1 TYP: DVMS – s frekvenčním měničem 

Projev závady: Kabina jezdí opačným směrem než ukazuje VTA. Po zapnutí se jezdí srovnat nahoru.

Příčina závady: špatný sled fází na motoru.

Způsob opravy: přehodit dvě výstupní fáze z měniče.

14.2 TYP: DVMS, DVPP – s frekvenčním měničem 

Projev závady: Výtah zastaví z pomalé rychlosti a nedojede do stanice. Systém projde stavem „16“ a za-
píše chybu „CH16“.

Příčina závady: Výtah zastaví z pomalé rychlosti na časové omezení 5 s. Zpomalovací pásmo je příliš 
dlouhé.

Způsob opravy: zkontrolovat frekvenci pomalé rychlosti nebo zkrátit zpomalovací pásmo.

14.3 TYP: DVMS – s frekvenčním měničem 

Projev závady: Sepne K1 a K2 stykače, ale měnič neodbrzdí.

Příčina závady: Kromě závad typu volný vodič ke stykači K3, mohou být ještě další příčiny. Pokud je 
měnič v poruše, pak samozřejmě neodbrzdí a VTA se to dozví takto nepřímo. Také se to může stát, pokud se 
experimentuje s parametry měniče a přepíše se zdroj odbrzdění měniče, nebo se nechtě zresetují parametry 
na default-nastavení od výrobce (takový parametr je tam též.) Může se také uvolnit vodič vedoucí z FMRT 
modulu na baseblock měniče a ten je pak s odpojeným výstupem a nedostane se do provozního režimu.

Způsob opravy: zkontrolovat vodiče cívky K3, pokud to nepomůže, ještě projít FMRT modul a zkontrolo-
vat napětí podle tabulky napětí pro FMRT a měnič uvedené v příručce pro frekvenční měniče BetaControl.

14.4 TYP: DVMS – s frekvenčním měničem 

Projev závady: Kabina trhne při rozjezdu.

Příčina závady: Po nainstalování rozváděče je obvykle nutné dolaďovat čas odbrzdění a frekvenci nulo-
vých otáček. Pokud je příliš dlouhý čas odbrzdění nebo příliš vysoká frekvence nulových otáček, vznikne 
přiliš velký počáteční moment, který vytvoří efekt „praku“, při odbrzdění dojde k pootočení hřídele a kabina 
příliš trhne.

Způsob opravy: Snižte hodnotu příslušného parametru frekvence nulových otáček při rozjezdu nebo zkrať-
te čas pro odbrzdění.

14.5 TYP: DVMS – s frekvenčním měničem 

Projev závady: Kabina trhne po dojezdu.

Příčina závady: Zde mohou být dvě základní situace. Buď se zabrzdí příliš brzo a k trhnutí dojde v oka-
mžiku, kdy je ještě moment velký a zabrzdí v pohybu hřídele, nebo se zabrzdí příliš pozdě a zátěž začne 
přemáhat snižující se moment a brzdí se již opačně se otáčející se hřídel. Další možností je, pokud má měnič 
možnost DC brzdění, že je hodnota proudu příliš vysoká nebo příliš nízká.

Způsob opravy: Snižte hodnotu příslušného parametru a zkraťte nebo prodloužete čas pro zabrzdění. Pří-
padně snižte nebo zvyšte jeho účinnost příslušným parametrem.
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14.6 TYP: DVMS – s frekvenčním měničem 

Projev závady: Kabina se „propadne“ při rozjezdu.

Příčina závady: Propad obvykle způsobí nízká hodnota frekvence nulových otáček při rozjezdu nebo ne-
dovážená kabina.

Způsob opravy: Zvýšit hodnotu příslušného parametru frekvence nulových otáček. Případně naložte polo-
vinu nosnosti kabiny a měřte proud motoru měničem při jízdě dolů a nahoru, proudy jednotlivých směrů by 
neměly vykazovat odchylku větší jako 1 A.

14.7 TYP: DVMS – s frekvenčním měničem 

Projev závady: Měnič po rozjezdu či zpomalování mění nosnou frekvenci „zvuk motoru“.

Příčina závady: Možná příliš strmá rozjezdová/zpomalovací rampa, nebo poddimenzovaný měnič pro daný 
pohon (tohle by bylo horší, musel by se dát výkonnější měnič).

Způsob opravy:  Prodlužte časy ramp rozjezdu popř. zpomalení, ale u zpomalení musí zůstat malý úsek, 
kdy se jede dojížděcí frekvencí, aby dojezd nezačal být závislý na zátěži.

14.8 TYP: DVMS – s frekvenčním měničem 

Projev závady: Kabina jede opačně než je dán povel.

Příčina závady: Přehozené fáze na motor. Nebo je dán pohon opačně (pravý, levý výtah už jsme se setkali 
s tím, že se závaží naprojektovalo na opačnou stranu).

Způsob opravy:  Přehodit dvě fáze se musí na straně měnič-motor, nikoli přívod do měniče! Pokud by šlo 
o špatně naprojektovaný pohon, musel by se v měniči přeprogramovat význam svorek FWD a REV. Proho-
dit vodiče by znamenalo opravu výkresu, a to je složitější.

14.9 TYP: DVMS – s frekvenčním měničem 

Projev závady: Zatížená kabina přejede směrem dolů a prázdná směrem nahoru.

Příčina závady: Obvykle se překryla rampa zpomalení a zastavení a dojezdy začaly být závislé na hmot-
nosti.

Způsob opravy: Prodloužit pásma zpomalení nebo zkrátit rampu zpomalení, aby se alespoň chvíli jelo 
dojížděcí rychlostí.

14.10 TYP: DVMS – s frekvenčním měničem 

Projev závady: Objevuje se často blokační chyba 15.

Příčina závady: Obvykle se objevuje u systémů, které neváží přetížení kabiny. Dále je možné, příčení 
kabiny na vodítkách, kdy naroste tření kluzných ploch. Objevuje se též při nedovážení kabiny při výměně 
kabiny za jiný typ, či přidání automatických dveří.

Způsob opravy: Prověřit výše uvedené příčiny. Závaží má mít hmotnost m = hmotnost kabiny + ˝ uvedené 
nosnosti.
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7.5 Třídník závad – speciální druhy závad 
Třída 15. Na displeji svítí 41,43

15.1 TYP: JVPP, DVPP, JVMS, DVMS

Projev závady: Systém nereaguje na šachetní ani kabinové přivolávače, směrová světla blikají, podsvět-
lení kabinových tlačítek bliká. Systém nemá připojené ovládání revizní jízdy, a přesto je do revizní jízdy 
přepnut!

Příčina závady: Pravděpodobně při rušení po dojezdu, kdy systém zapisuje nějakou chybu, může dojít 
k přepsání údaje o stavu revizní jízdy. Systém má kontrolu tohoto stavu zabezpečenu kontrolním součtem. 
Pokud tento součet nesouhlasí a systém neví, jestli je v revizní jízdě nebo v normálním provozu, přepne se 
do revizní jízdy, která je z hlediska hrozícího úrazu bezpečnější.

Způsob odstranění JVMS, DVMS: Je nutné vytvořit vodičem propojku na svorkách systému VTA 
in23,in24,+1in. Pak rozpojit obvod BO-75 a na displeji VTA musí svítit stav 41. Pak se odpojí vodič z +1in 
a stav na displeji VTA by se měl změnit na 01. Odstraňte úplně propojky a opět uzavřete obvod BO-75.

Způsob odstranění JVPP, DVPP: Platí pro JVPP do 13 stanic a DVPP do 12 stanic. Je nutné vytvořit vodi-
čem propojku na svorkách systému VTA in29,in31,+1in. Pak rozpojit obvod BO-75 a na displeji VTA musí 
svítit stav 41. Pak se odpojí vodič z +1in a stav na displeji VTA by se měl změnit na 01. Odstraňte úplně 
propojky a opět uzavřete obvod BO-75.

Pokud je počet stanic větší, je třeba použít vstupní expandér (u něj je popis rozmístění vstupů pro konkrétní 
typ výtahu), nebo na chvíli snížit počet stanic přenastavením VTA na výše uvedené počty. Pokračujte výše 
uvedeným způsobem a pak zapište aktuální počet stanic.

Třída 16. Mění se napětí na různých el. uzlech rozváděče

16.1 TYP: Všechny

Projev závady: Mezi fázemi se neúměrně liší napětí, nebo se zvedá napětí 120, 110 proti 100 třeba i na 30 V 
a více, zkratují se ochranné přepěťové prvky v expandérech, záložním zdroji a podobně

Příčina závady: Nejčastější závadou se zdá nepřipojení nulového vodiče při montáži. Obvykle se rychle 
připojí napájení fázemi, aby se dalo zkoušet, a zapomene se na nulový vodič. Funguje to do doby, než zátě-
že rozváží napětí fází třífázového rozvodu, jehož střední vodič je tímto odpojen. Pak to vede na řadu těžko 
vysvětlitelných chování systému a periferií, pokud se nepředpokládá tento typ závady.

Způsob odstranění JVMS, DVMS:

Vždy připojovat nulový (střední ) vodič třífázového rozvodu, stejně jako ochranný vodič. Výtahové roz-
váděče fi rmy Beta Control počítají se zapojením do soustavy TNC-S. Mají připraveny svorky na PE vodič 
zvlášť a na N vodič zvlášť. Dodržujte, prosím, důsledně tento předpoklad, aby nedocházelo k poškození in-
terních komponent rozváděčů! Ochranné vodiče PE jsou též využity k zabezpečení funkce fi ltrů chránících 
zařízení před rušivými vlivy přenášejícími se napájecí sítí.
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7.6 Třídník závad – hydraulické pohony
Třída 40. Hydraulický výtah nejezdí

40.1 TYP: hydraulický výtah s dorovnáváním

Projev závady:  Výtah je ve stanici a při pokusu o rozjezd navolením tlačítka se výtah nerozjíždí, je indi-
kována chyba blikající tečkou, ve výpisu chyb je chyba 72

Příčina závady: Příčinou může být porucha relé na modulu VTA-HYDR nebo zkrat na propojení mezi 
modulem VTA-HYDR a systémem (signál KOP1). Příčinou může být i porucha přívodu od magnetického 
snímače k modulu VTA-HYDR (signál BDS).

Způsob odstranění : Na modulu VTA-HYDR zkontrolovat, zda je aktivní signál BDS (+48V na svorce 
8 proti svorce 2) a zda je na modul připojeno napájení (+48 V na svorce 1 proti svorce 2). Potom svorka 
9 proti svorce 2 musí být bez napětí. V případě, že tomu tak není, zjistit, zda je relé RE3 správně usazeno 
v patici. Pokud není závada v kontaktu s paticí, vyměnit relé RE3. POZOR: Jde o bezpečnostní relé a může 
být nahrazeno jen zcela shodným typem!

Pro rozjetí výtahu je třeba vymazat chyby  z paměti systému!

40.2 TYP: hydraulický výtah s dorovnáváním

Projev závady: Výtah je ve stanici a při pokusu o rozjezd navolením tlačítka se výtah nerozjíždí, je indiko-
vána chyba blikající tečkou, ve výpisu chyb je chyba 71

Příčina závady: Příčinou může být porucha relé na modulu VTA-HYDR nebo zkrat na propojení mezi 
modulem VTA-HYDR a systémem (signál KOP2). .Příčinou může být i porucha přívodů od magnetických 
snímačů k modulu VTA-HYDR (signály BSD,BSN).

Způsob odstranění : Na modulu VTA-HYDR zkontrolovat, zda jsou aktivní signály BSD, BSN (+48 V na 
svorce 6 proti svorce 2 a na svorce 5 proti svorce 2) a zda je na modul připojeno napájení (+48 V na svorce 
1 proti svorce 2). Potom svorka 7 proti svorce 2 musí být bez napětí. V případě, že tomu tak není, zjistit, zda 
je relé RE1 správně usazeno v patici. Pokud není závada v kontaktu s paticí, vyměnit relé RE1. POZOR: 
Jde o bezpečnostní relé a může být nahrazeno jen zcela shodným typem!

Pro rozjetí výtahu je třeba vymazat chyby z paměti systému!

40.3 TYP: hydraulický výtah s dorovnáváním

Projev závady:  Výtah je ve stanici a při pokusu o rozjezd navolením tlačítka se výtah nerozjíždí, je indi-
kována chyba blikající tečkou, ve výpisu chyb je chyba 65

Příčina závady: Příčinou může být porucha relé na modulu VTA-HYDR, přívodu +1B k modulu VTA-HY-
DR nebo propojení  mezi modulem VTA-HYDR a systémem (signál KOP1). Příčinou může být i nesprávné 
rozmístění magnetů, porucha magnetického snímače polohy nebo zkrat přívodu od magnetického snímače 
k modulu VTA-HYDR (signál BDS).

Způsob odstranění : Na modulu VTA-HYDR zkontrolovat, zda je na modul připojeno napájení (+48 V 
na svorce 1 proti svorce 2). Signál BDS je aktivní (+48 V na svorce 8 proti svorce 2). Potom svorka 9 proti 
svorce 2 musí být bez napětí. Po odpojení přívodu ke svorce 8 musí být na svorce 9 (proti svorce 2) +48 V. 
V případě, že tomu tak není, zjistit, zda je relé RE3 správně usazeno v patici. Pokud není závada v kontak-
tu s paticí, vyměnit relé RE3. POZOR: Jde o bezpečnostní relé a může být nahrazeno jen zcela shodným 
typem!

V případě, že se relé RE3 chová správně, je třeba zjistit,zda se signál z relé dostane k systému (signál 
KOP1).

Pokud není chyba ani v propojení rozváděče, prověřit správnou funkci magnetického snímače BDS1 a roz-
místění příslušných magnetů.

Pro rozjetí výtahu je třeba vymazat chyby  z paměti systému!
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40.4 TYP: hydraulický výtah s dorovnáváním

Projev závady:  Výtah je ve stanici a při pokusu o rozjezd navolením tlačítka se výtah nerozjíždí, je indi-
kována chyba blikající tečkou, ve výpisu chyb je chyba 64

Příčina závady: Příčinou může být porucha relé na modulu VTA-HYDR, přívodu +1B k modulu VTA-HY-
DR nebo propojení  mezi modulemVTA-HYDR a systémem (signál KOP2). Příčinou může být i nesprávné 
rozmístění magnetů,  porucha magnetickéhých snímačů polohy nebo zkrat přívodu od magnetických sníma-
čů k modulu VTA-HYDR (signály BSN,BSD).

Způsob odstranění : Na modulu VTA-HYDR zkontrolovat, zda je na modul připojeno napájení (+48 V na 
svorce 1 proti svorce 2). Signály BSN, BSD jsou aktivní (+48 V na svorce 6 proti svorce 2 a na svorce 5 proti 
svorce 2). Potom svorka 7 proti svorce 2 musí být bez napětí. Po odpojení přívodů ke svorkám 6 a 5 musí 
být na svorce 7 (proti svorce 2) +48 V. V případě, že tomu tak není, zjistit, zda je relé RE1 správně usazeno 
v patici. Pokud není závada v kontaktu s paticí, vyměnit relé RE1. POZOR: Jde o bezpečnostní relé a může 
být nahrazeno jen zcela shodným typem!

V případě, že se relé RE1 chová správně, je třeba zjistit,zda se signál z relé dostane k systému (signál 
KOP2).

Pokud není chyba ani v propojení rozváděče, prověřit správnou funkci magnetických snímačů BSN1, BSD1 
a rozmístění příslušných magnetů.

Pro rozjetí výtahu je třeba vymazat chyby z paměti systému!

40.5 TYP: hydraulický výtah s dorovnáváním

Projev závady:  Výtah je ve stanici a při pokusu o rozjezd navolením tlačítka se výtah nerozjíždí, je indi-
kována chyba blikající tečkou, ve výpisu chyb je chyba 43

Příčina závady: Porucha relé RE4 nebo RE5 na modulu VTA-HYDR nebo přívodů od kontrolních kontak-
tů těchto relé k systému..

Způsob odstranění : Zkontrolovat, že při zapnutém napájení rozváděče není mezi svorkami 12 a 13 mo-
dulu VTA-HYDR napětí. Zjistit, že na svorce 14 modulu VTA-HYDR (signál KNV1) musí být +48 V proti 
svorce 2. Potom na svorce 16 musí být +48 V (proti svorce 2). V případě, že tomu tak není, zjistit, zda jsou 
relé RE4, RE5 správně usazena v paticích. Pokud není závada v kontaktu s paticí, zkusit vyměnit relé RE4 
nebo RE5. POZOR: Jde o bezpečnostní relé a může být nahrazeno jen zcela shodným typem!

V případě, že se relé RE4, RE5 chovají správně, je třeba zjistit,zda se signál z relé dostane k systému (signál 
B13).
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9. Příklady nastavení

9.1 Nastavení pro hydraulický výtah 
s dorovnáváním

Nastavení hydraulického pohonu s motorem s přímým rozběhem
Nastavení DIPů: SA8/3=ON, SA8/2=OFF, SA1/3=OFF, SA2/8=ON

Výpis na displeji: { VH 02, PS 02, St 02 }

Nastavení hydraulického pohonu s motorem přepínaným Y-D
Nastavení DIPů: SA8/3=ON, SA8/2=OFF, SA1/3=ON, SA2/8=ON

Výpis na displeji: { VH 02, PS 03, St 02 }

Nastavení snímání polohy (4snímačové RND) s dorovnáváním
Nastavení DIPů: SA1/1=ON, SA2/2=OFF, SA2/3=ON, SA2/5=ON, SA8/5=OFF

Výpis na displeji: { VY 13, SM 03, bP 03 }

Nastavení snímání přetížení
Nastavení DIPu: SA7/4=ON ... rozpínací snímač přetížení (NC)

Výpis na displeji: {  rP  }

Rozšířené a nové stavy na displeji (viz kap. 6)

Zkouška izolačního stavu bezpečnostního obvodu (BO)
Zkoušené svorky: 
70, 69, 75, 500 proti PE (síť TN)

Zkušební napětí:
500 V (podle čl. 13.1.3 normy ČSN EN 81-2)

Podmínky z hlediska rozváděče:
ve vypnutém stavu odpojit a izolovat svorky K7/61,72, 
odpojit konektory od řídicího systému VTA971,
vypnuty jističe s výjimkou F1 (zapnut),
při zkoušce je zapnut světelný okruh na hlavním vypínači a jistič F1 (cívka K7 je pod napětím).

Po ukončení zkoušky uvést zapojení rozváděče do původního stavu!

Zkouška izolačního stavu silové části
Zkoušené svorky:
vstupní svorky 3x400 V/230 V a svorky pro připojení motoru agregátu proti PE (síť TN)

Zkušební napětí:
500 V (podle čl. 13.1.3 normy ČSN EN 81-2)



Podmínky z hlediska rozváděče:
při přípravě zkoušky i během ní je odpojena síť od rozváděče a ostatních připojených částí,
odpojit všechny konektory od řídicího systému VTA, vodič PE od sledovače fází SF-2, vodič PE od 

vypínací cívky F9,
vzájemně propojit všechny fázové a nulovací vodiče na svorkovnici rozváděče a připojit k sondě zku-

šebního zařízení (při připojování je vypnuto),
druhou sondu zkušebního zařízení připojte ke kolíku zásuvky na testovaném rozváděči (kolík je spojen 

s kostrou rozváděče).

Po ukončení zkoušky uvést zapojení rozváděče do původního stavu!

Kontrola obvodu pro přemostění 
Časový interval kontroly: při uvedení do provozu a potom každý půlrok, dále po opravách.
Při kontrole jednotlivých bodů je výtah v normálním provozu, po korektním dojezdu na patře není 
indikována chyba.
Postup kontroly:

1. Navolte jízdu a propojte svorky 1 a 9 na modulu VTA-HYDR v rozváděči: po dojezdu je indikována 
chyba blikající tečkou u indikace stavu na displeji VTA, při pokusu o rozjezd navolením tlačítka se vý-
tah nerozjíždí. *

2. Navolte jízdu a propojte svorky 1 a 7 na modulu VTA-HYDR v rozváděči: po dojezdu je indikována 
chyba blikající tečkou u indikace stavu na displeji VTA, při pokusu o rozjezd navolením tlačítka se vý-
tah nerozjíždí. **

3. Odpojte vodič od pomocného stykače K4/14. Navolte jízdu: výtah se pokusí rozjet a zastaví s indikací 
chyby. Při dalším pokusu o rozjezd navolením tlačítka se výtah nerozjíždí, a to ani po připojení vodiče 
K4/14. *** 

4. Po odpojení konektoru se svorkami 10, 11 od modulu VTA-HYDR nedojde k dorovnání během poklesu 
(ručním ventilem) z úrovně stanice přes odjišťovací pásmo.

Po ukončení kontroly uvést zapojení rozváděče do původního stavu a výtah odzkoušet v normálním 
provozu!

Poznámky:
*) Ve výpisu chyb je chyba 72. Pro obnovení provozuschopnosti výtahu je třeba chyby vymazat 
(viz 1.2.2 Zobrazované informace na segmentových zobrazovačích).

**) Ve výpisu chyb je chyba 71. Pro obnovení provozuschopnosti výtahu je třeba chyby vymazat 
(viz 1.2.2 Zobrazované informace na segmentových zobrazovačích).

***) Ve výpisu chyb je chyba 63. Pro obnovení provozuschopnosti výtahu je třeba chyby vymazat 
(viz 1.2.2 Zobrazované informace na segmentových zobrazovačích).
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Základní kontrola správné funkce řídicího systému
Základní kontrolu správné funkce řídicího systému je možno provést podle následujícího:

1. Pořízení výpisu chyb a jejich vymazání z paměti VTA (viz Zkrácený manuál).
2. Kontrola normální jízdy: Kontrola jízdy (navolením z kabiny nebo přivoláním z nástupiště) zahrnující 

zastavení v horní stanici, spodní stanici a alespoň jedné další stanici (pokud existuje). Během kontroly 
se nevyskytne žádná chyba.

3. Kontrola přepnutí do a z revizní jízdy: Při sepnutém spínači STOP na kabině přepnout do aktivního 
stavu přepínač revizní jízdy. Po vypnutí STOP na kabině je funkční revizní jízda. Odzkoušet revizní 
jízdu nahoru i dolů. Odzkoušet, že výtah zastaví při najetí do pásma krajního snímače. Vypnout revizní 
jízdu vypnutím přepínače revizní jízdy při aktivním spínači STOP na kabině. Vyzkoušet normální jízdu. 
Během kontroly se nevyskytne žádná chyba.

4. Kontrola dorovnání: Při otevřených dveřích a poklesu z úrovně stanice ručním ventilem sepne motor 
agregátu, dokud není dosaženo úrovně stanice. Při otevřených dveřích a zdvihnutí z úrovně stanice ruční 
pumpou sepne ventil dolů, dokud není dosaženo úrovně stanice. Při rozpojeném BO (např. STOP na 
kabině) k dorovnání nesmí dojít ani při zavřených dveřích.

5. Kontrola obvodu pro přemostění viz nahoře.

6. Kontrola nouzového sjezdu: při vypnutí jističů F9 a F1 dojde při zavřených dveřích a uzavřeném BO ke 
klesání výtahu až na snímač nouzového sjezdu. K nouzovému sjezdu nesmí dojít při otevřených dveřích 
nebo rozpojení BO (např. STOP na kabině) nebo vypnutí hlavního vypínače nebo přepnutí do RJ.

103Zkrácený manuál určený do rozváděče



9.2 Nastavení pro pohon řízený frekvenčním 
měničem

Nastavení pohonu s motorem řízeným frekvenčním měničem 2 rampy (standard)
Nastavení DIPů: SA8/3=OFF, SA8/2=ON, SA1/3=OFF

Výpis na displeji: { VH 01, PS 02 }

Nastavení pohonu s motorem řízeným frekvenčním měničem 3 rampy (rychlost nad 1,2 m/s)
Nastavení DIPů: SA8/3=ON, SA8/2=ON, SA1/3=OFF

Výpis na displeji: { VH 11, PS 02 }

Nastavení snímání polohy (4snímačové RND) 
Nastavení DIPů: SA1/1=ON, SA2/2=OFF, SA2/3=ON, SA2/5=OFF, SA8/5=OFF

Výpis na displeji: { VY 13, SM 01 }

Autotuning - měření charakteristiky motoru
Postupovat  podle příručky k danému typu měniče. Především správně nastavit proudy motoru a napětí mo-
toru (nemusí být shodné s napájecím napětí měniče, například měnič 400 V a motor jen 380 V).

Stykače K1 a K2 musí být dostatečně sepnuty.

Bezpečnostní obvod musí být uzavřen v celém rozsahu, tedy i 500. Nejlépe kabina v mezipatře.

Zpětná vazba
Fwd chápe VTA jako pohyb kabiny vzhůru, nicméně u zpětné vazby je třeba brát  ohled na to, jak je připo-
jena na pohon. Pro FWD musí být kladné otáčky a pro rev záporné. Pokud to nesouhlasí s pohybem kabiny, 
je třeba prohodit fwd a rev na konektoru D u VTA a fáze na motoru tak, aby byly kladné otáčky pro FWD 
měniče a současně se jelo nahoru, když dá systém příkaz na svorce FM1 konektoru D.

Zkouška izolačního stavu bezpečnostního obvodu (BO)
Zkoušené svorky: 
70, 75, 500 proti PE (síť TN)

Zkušební napětí:
500 V (podle čl. 13.1.3 normy ČSN EN 81-1) řádek pro jmenovité napětí do 500V

Podmínky z hlediska rozváděče:
vše ve vypnutém stavu,
odpojit konektory od řídicího systému VTA971 a konektory modulu FMRT,
vypnuty jističe s výjimkou F1 (zapnut),
při zkoušce je zapnut světelný okruh na hlavním vypínači a jistič F1.

Po ukončení zkoušky uvést zapojení rozváděče do původního stavu!

Zkouška izolačního stavu silové části
Zkoušené svorky:
Vstupní svorky 3x400 V vedoucí do fi ltru měniče a výstupní svorky vedoucí k motoru proti PE (síť 

TN-S)

POZOR! Při testu vstupní části je nutno odpojit všechny vodiče od fi ltru měniče!
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Zkušební napětí:
500 V (podle čl. 13.1.3 normy ČSN EN 81-1) řádek pro jmenovité napětí do 500 V

Podmínky z hlediska rozváděče:
při přípravě zkoušky i během ní je odpojena síť od rozváděče a ostatních připojených částí;
odpojit všechny konektory od řídicího systému VTA, vodič PE od vypínací cívky F7, odpojit všechny 

vstupní vodiče od fi ltru měniče;
vzájemně propojit všechny fázové a nulovací vodiče na svorkovnici rozváděče a připojit k sondě zku-

šebního zařízení (při připojování je vypnuto);
druhou sondu zkušebního zařízení připojte ke kolíku zásuvky na testovaném rozváděči (kolík je spojen 

s kostrou rozváděče).

Po ukončení zkoušky uvést zapojení rozváděče do původního stavu!

Zkouška překročení doby jízdy mezi stanicemi
1. Vypojit svorku D z VTA.
2. Navolit do nějaké jiné stanice.
3. Po sepnutí stykače K2 ihned odpojit vodič ze svorky A6 na VTA.
4. Systém se asi po 20 s zastaví a dostane do blokační chyby (chyby typu 5x).
5. Z blokační chyby se dostane až po vymazání chyb (jinak nereaguje na volby).
6. Po ukončení testu nezapomeňte dotáhnout vodič ve svorce A6 na VTA.

Základní kontrola správné funkce řídicího systému
Základní kontrolu správné funkce řídicího systému je možno provést podle následujícího:

1. Vymazání chyb z paměti VTA (viz Zkrácený manuál).
2. Kontrola normální jízdy: kontrola jízdy (navolením z kabiny nebo přivoláním z nástupiště) zahrnující 

zastavení v horní stanici, spodní stanici a alespoň jedné další stanici (pokud existuje). Během kontroly 
se nevyskytne žádná chyba. Zastavení je korektní = zpomalí, zastaví a svítí stanice na VTA (1 čárka 
bargrafu). 

3. Kontrola přepnutí do a z revizní jízdy: přepnout do aktivního stavu přepínač revizní jízdy Na displeji 
VTA je 4x (x je cislo stavu, ze kterého se do revizní jízdy přecházelo). Je funkční revizní jízda. Od-
zkoušet revizní jízdu nahoru i dolů. Pokud je podsvětlení tlačítek volby v kabině, mělo by blikat vše. 
Odzkoušet, že výtah zastaví při najetí do pásma krajního snímače. Vypnout revizní jízdu vypnutím pře-
pínače revizní jízdy. Vyzkoušet normální jízdu. Během kontroly se nevyskytne žádná chyba.

3. Kontrola chyb, neměla by být žádná. Nebliká desetiná tečka na segmentovém zobrazovači VTA.

105Zkrácený manuál určený do rozváděče



9.3 Nastavení pro nejčastěji používané 
technologie lanových výtahů 

Kritéria kofi gurace pro samostatný výtah – bez paměti požadavků

Typ technologie Suterén existuje
Nastavení (přepínače v ON)

Suterén není
Nastavení (přepínače v ON)

JVMS (např. VRN3- OM48/10, 3 stykače 
střídavé cívky, rozpínací MS, spínací SKR, 
1 suterén a v přízemí bude mezní patro pro 
suterén)

SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,6; SA3/4; SA4/1; SA7/8

SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,7; SA3/4; SA4/1;

DVMS (např. RND, původní 5snímačová verze, 
OM48,  stykače střídavé cívky, rozpínací MS, 
rozpínací SKR, 1 suterén a v přízemí bude mezní 
patro pro suterén)

SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,5,6; SA3/4; SA4/1; SA7/8

SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,5,7; SA3/4; SA4/1

DVMS (např. RND, původní 4snímačová verze, 
OM48, stykače střídavé cívky, spínací MS, 
rozpínací SKR, 1 suterén a v přízemí bude mezní 
patro pro suterén)

SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,6; SA3/4; SA4/1; SA7/8

SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,7; SA3/4; SA4/1

JVPP (např. VKR40, OM48, stykače střídavé 
cívky, patrové přepínače, nový způsob zapojení 
tlačítek přivolávačů)

SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/2,4,6; SA3/4; SA4/1; SA7/8

SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/2,4,7; SA3/4; SA4/1

DVPP (např. SP40C, OM48, stykače střídavé 
cívky, patrové přepínače, rozpínací MS, nový 
způsob zapojení tlačítek přivolávačů)

SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/2,3,4,5,6;  SA3/4; SA4/1; SA7/8

SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/2,3,4,5,7; SA3/4; SA4/1; SA7/8

x...nastavit podle aktuálního počtu stanic

Kritéria kofi gurace pro samostatný výtah – s pamětí požadavků

Typ technologie Suterén existuje
Nastavení (přepínače v ON)

Suterén není
Nastavení (přepínače v ON)

JVMS (např. VRN3- OM48/10, 3 stykače 
střídavé cívky, rozpínací MS, spínací SKR, 1 
suterén a v přízemí bude mezní patro pro suterén. 
Nutné výstupní expandéry podsvětlení šachetních 
tlačítek a pro kabinová tlačítka využívajících 
vodičů 9xx, zobrazovač polohy BEPOL 
v přízemí -1,0,1,..., nebo 0,1,... bez suterénu)

SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,6; SA3/3,4,6,8; 
SA4/1,3,7,8; SA5/7; SA7/8

SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,7; SA3/3,4,6,8; 
SA4/1,3,7,8;

DVMS (např. RND, původní 5snímačová verze, 
OM48,  stykače střídavé cívky, rozpínací MS, 
rozpínací SKR, 1 suterén a v přízemí bude mezní 
patro pro suterén. Nutné výstupní expandéry 
podsvětlení šachetních tlačítek a pro kabinová 
tlačítka využívajících vodičů 9xx, zobrazovač 
polohy BEPOL v přízemí -1,0,1,..., nebo 0,1,... 
bez suterénu)

SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,5,6; SA3/3,4,6,8; 
SA4/1,3,7,8; SA5/7; SA7/8

SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,5,7; SA3/3,4,6,8; 
SA4/1,3,7,8;

DVMS (např. RND, původní 4snímačová verze, 
OM48,  stykače střídavé cívky, spínací MS, 
rozpínací SKR, 1 suterén a v přízemí bude mezní 
patro pro suterén. Nutné výstupní expandéry 
podsvětlení šachetních tlačítek a pro kabinová 
tlačítka využívajících vodičů 9xx, zobrazovač 
polohy BEPOL v přízemí -1,0,1,..., nebo 0,1,... 
bez suterénu)

SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,6; SA3/3,4,6,8; SA4/1,3,7,8; 
SA5/7; SA7/8

SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,7; SA3/3,4,6,8; SA4/
1,3,7,8;
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SIMPLEX
Pozor! Simplex se používá pro maximální obslužnost stanic, kabinová i šachetní paměť je brána jako jedna. 
Je-li zvolen směr jízdy, jede se až do nejvzdálenějšího požadavku a po cestě se přibírají cestující, kteří si 
v daném směru zvolili požadavek na zastavení , nebo se vyloží cestující z kabiny. Po nastoupení se kabina 
rozjíždí, i pokud si nenavolil nikdo v kabině a jsou nevyřízené šachetní požadavky a tudíž zvolený budoucí 
směr jízdy. Cestující musí tedy ve stanicích volit skutečný směr, kterým chtějí jet a při zastavení kabiny ve 
stanici, kdy vystupují lidé z kabiny, si je třeba zkontrolovat budoucí směr jízdy!

Typ technologie Suterén existuje
Nastavení (přepínače v ON)

Suterén není
Nastavení (přepínače v ON)

JVMS (např. VRN3- OM48/10, 3 stykače 
střídavé cívky, rozpínací MS, spínací SKR, 
1 suterén a v přízemí bude mezní patro pro 
suterén. Nutné výstupní expandéry podsvětlení 
šachetních tlačítek – dvou sad „chci nahoru“ 
a „chci dolů“ a pro kabinová tlačítka 
využívajících vodičů 9xx, zobrazovač polohy 
BEPOL v přízemí -1,0,1,..., nebo 0,1,... bez 
suterénu)

SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,6,7; SA3/3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,7,8; SA5/7

SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,6,7; SA3/3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,7,8;

DVMS (např. RND, původní 4snímačová verze, 
OM48,  stykače střídavé cívky, spínací MS, 
rozpínací SKR, 1 suterén a v přízemí bude mezní 
patro pro suterén. Nutné výstupní expandéry 
podsvětlení šachetních tlačítek – dvou sad „chci 
nahoru“ a „chci dolů“ a pro kabinová tlačítka 
využívajících vodičů 9xx, zobrazovač polohy 
BEPOL v přízemí -1,0,1,..., nebo 0,1,... bez 
suterénu)

SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,6,7; SA3/3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,7,8; SA5/7

SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,6,7; SA3/3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,7,8;

Kritéria kofi gurace pro výtahovou dvojici – různá nosnost kabin
Maximální obslužnost a tedy minimální úspory (ještě lépe je však nepoužít komunikaci a nechat dva SIMPLEXy)

Typ technologie Suterén existuje
Nastavení (přepínače v ON)

Suterén není
Nastavení (přepínače v ON)

JVMS (např. VRN3- OM48/10, 3 stykače 
střídavé cívky, rozpínací MS, spínací SKR, 1 
suterén a v přízemí bude mezní patro pro suterén. 
Nutné výstupní expandéry podsvětlení šachetních 
tlačítek – dvou sad „chci nahoru“ a „chci dolů“ 
a pro kabinová tlačítka využívajících vodičů 9xx, 
zobrazovač polohy BEPOL v přízemí -1,0,1,..., 
nebo 0,1,... bez suterénu) Master přivoláván 
dvojstiskem přivolávače. Systémy v komunikaci 
– nutné KOMODy.

Master (větší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,6,7; SA3/1,2,3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,7,8; SA5/7

Slave(menší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,6,7; SA3/2,3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,8; SA5/7

Master (větší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,6,7; SA3/3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,7,8;

Slave (menší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,6,7; SA3/2,3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,8; 

DVMS (např. RND, původní 4snímačová 
verze,OM48,  stykače střídavé cívky, spínací 
MS, rozpínací SKR, 1 suterén a v přízemí 
bude mezní patro pro suterén. Nutné výstupní 
expandéry podsvětlení šachetních tlačítek – dvou 
sad „chci nahoru“ a „chci dolů“ a pro kabinová 
tlačítka využívajících vodičů 9xx, zobrazovač 
polohy BEPOL v přízemí -1,0,1,..., nebo 0,1,... 
bez suterénu) Master přivoláván dvojstiskem 
přivolávače. Systémy v komunikaci – nutné 
KOMODy.

Master (větší nosnost): 
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,6,7; SA3/1,2,3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,7,8; SA5/7

Slave (menší nosnost): 
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,6,7; SA3/2,3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,7,8; SA5/7

Master (větší nosnost):
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,6,7; SA3/1,2,3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,7,8;

Slave (menší nosnost):
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,6,7; SA3/2,3,4,5,6,8; 
SA4/1,3,7,8;

107Zkrácený manuál určený do rozváděče



Kritéria kofi gurace pro výtahovou dvojici – do 8 stanic včetně
Střední obslužnost a střední úspory

Typ technologie Suterén existuje
Nastavení (přepínače v ON)

Suterén není
Nastavení (přepínače v ON)

JVMS (např. VRN3- OM48/10, 3 stykače 
střídavé cívky, rozpínací MS, spínací SKR, 
1 suterén a v přízemí bude mezní patro pro 
suterén. Nutné výstupní expandéry podsvětlení 
šachetních tlačítek a pro kabinová tlačítka 
využívajících vodičů 9xx, zobrazovač polohy 
BEPOL v přízemí -1,0,1,..., nebo 0,1,... bez 
suterénu) Master přivoláván dvojstiskem 
přivolávače. Systémy v komunikaci – nutné 
KOMODy.

Master (větší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,7; SA3/1,2,6,8; 
SA4/3,7,8; SA5/7

Slave (menší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,7; SA3/2,6,8; SA4/3,8; SA5/7

Master (větší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x) 
SA2/5,7; SA3/1,2,6,8; SA4/3,7,8;

Slave (menší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,7; SA3/2,6,8; SA4/3,8;

DVMS (např. RND, původní 4snímačová verze, 
OM48,  stykače střídavé cívky, spínací MS, 
rozpínací SKR, 1 suterén a v přízemí bude mezní 
patro pro suterén. Nutné výstupní expandéry 
podsvětlení šachetních tlačítek a pro kabinové 
tlačítka využívajících vodičů 9xx, zobrazovač 
polohy BEPOL v přízemí -1,0,1,..., nebo 0,1,... 
bez suterénu) Master přivoláván dvojstiskem 
přivolávače. Systémy v komunikaci – nutné 
KOMODy.

Master (větší nosnost): 
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,7; SA3/1,2,6,8; SA4/3,7,8; 
SA5/7

Slave (menší nosnost): 
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,7; SA3/2,6,8; SA4/3,8; 
SA5/7

Master( větší nosnost):
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,7; SA3/1,2,6,8; SA4/3,7,8;

Slave (menší nosnost):
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,7; SA3/2,6,8; SA4/3,8;

Kritéria kofi gurace pro výtahovou dvojici – nad 8 stanic
Střední obslužnost a střední úspory

Typ technologie Suterén existuje
Nastavení (přepínače v ON)

Suterén není
Nastavení (přepínače v ON)

JVMS (např. VRN3- OM48/10, 3 stykače 
střídavé cívky, rozpínací MS, spínací SKR, 
1 suterén a v přízemí bude mezní patro pro 
suterén. Nutné výstupní expandéry podsvětlení 
šachetních tlačítek a pro kabinové tlačítka 
využívajících vodičů 9xx, zobrazovač polohy 
BEPOL v přízemí -1,0,1,..., nebo 0,1,... bez 
suterénu) Master přivoláván dvojstiskem 
přivolávače. Systémy v komunikaci – nutné 
KOMODy.

Master (větší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,6; SA3/1,2,3,4,6,8; SA4/3,7,8; 
SA5/7; SA7/8

Slave (menší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,6; SA3/2,3,4,6,8; SA4/3,8; 
SA5/7; SA7/8

Master (větší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,7; SA3/1,2,3,4,6,8; SA4/3,7,8;

Slave (menší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/5,7; SA3/2,3,4,6,8; SA4/3,8;

DVMS (např. RND, původní 4snímačová 
verze,OM48,  stykače střídavé cívky, spínací MS, 
rozpínací SKR, 1 suterén a v přízemí bude mezní 
patro pro suterén. Nutné výstupní expandéry 
podsvětlení šachetních tlačítek a pro kabinové 
tlačítka využívajících vodičů 9xx, zobrazovač 
polohy BEPOL v přízemí -1,0,1,..., nebo 0,1,... 
bez suterénu) Master přivoláván dvojstiskem 
přivolávače. Systémy v komunikaci – nutné 
KOMODy.

Master (větší nosnost): 
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,6; SA3/1,2,3,4,6,8; 
SA4/3,7,8; SA5/7; SA7/8

Slave (menší nosnost): 
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = 
x)SA2/3,4,6; SA3/2,3,4,6,8; SA4/3,8; 
SA5/7; SA7/8

Master (větší nosnost):
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = 
x)SA2/3,4,7; SA3/1,2,3,4,6,8; 
SA4/3,7,8;

Slave (menší nosnost):
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4,7; SA3/2,3,4,6,8; SA4/3,8;
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Maximální úspornost a tedy minimální obslužnost

Typ technologie Suterén existuje
Nastavení (přepínače v ON)

Suterén není
Nastavení (přepínače v ON)

JVMS (např. VRN3- OM48/10, 3 stykače střídavé 
cívky, rozpínací MS, spínací SKR, 1 suterén. 
Master přivoláván dvojstiskem přivolávače. 
Systémy v komunikaci – nutné KOMODy.

Master (větší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = 
x)SA2/5; SA3/1,2

Slave (menší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = 
x)SA2/5; SA3/2

Master (větší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x) 
SA2/5,7; SA3/1,2; SA4/1

Slave (menší nosnost):
SA1/3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x) 
SA2/5,7; SA3/2; SA4/1

DVMS (např. RND, původní 4snímačová verze, 
OM48,  stykače střídavé cívky, spínací MS, 
rozpínací SKR, 1 suterén. Master přivoláván 
dvojstiskem přivolávače. Systémy v komunikaci 
– nutné KOMODy.

Master (větší nosnost): 
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x)
SA2/3,4; SA3/1,2

Slave (menší nosnost): 
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x) 
SA2/3,4; SA3/2

Master (větší nosnost):
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x) 
SA2/3,4,7; SA3/1,2; SA4/1

Slave (menší nosnost):
SA1/1,3, (5 = x, 6 = x, 7 = x, 8 = x) 
SA2/3,4,7; SA3/2; SA4/1;

Stejná nosnost kabin
Tytéž tabulky, jen se SLAVE1 přepne na SLAVE2 (SA3/1 ON, SA3/2 OFF) a tím se zruší možnost 
dvojstiskem přivolat MASTER.

POKUD si objednáte rozváděč nebo i celou elektroinstalaci výtahu, nastavíme Vám podle vaší požadované 
konfi gurace vše u nás na fi rmě.
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8. Technické údaje
Napájení

Napájecí napětí řídicí jednotky 230 V AC ±10 %, 50 Hz, jištění pojistkou T315 mA

Maximální příkon řídicí jednotky 25 VA

Napájecí napětí spínacích prvků pro silovou část 55 V ±10 %, 50 Hz, jištění pojistkou F6,3 A. Naprázdno 
nesmí překročit 64 V AC.

Napájecí napětí směrových světel 10 V AC ±10 %, 50 Hz, jištění pojistkou T4 A

Napájecí napětí osvětlení kabiny 0–250 V AC, 50 Hz, nejištěno

Vlastní zdroj napětí pro napájení digitálních vstupů 48 V DC ±5 %, el. ochrana proti zkratu

Vstupy řídicí jednotky

Tlačítka, snímače polohy, kontrolní vstupy 35–48 V DC, typický proud 10 mA

Kontrola bezpečnostního obvodu 55 V DC ±10 %, 100 Hz, usměrněno bez vyhlazení

Výstupy řídicí jednotky

Ovládání stykačů 48/6 V DC ±10 % nebo 48 V DC±10 % , 100 Hz,  usměrněno bez vyhlazení

Maximální odběr  výstupu ovládání stykače 3 A po dobu max. 500 ms, el. ochrana přetížení 

Trvalý odběr  výstupu ovládání stykače 1 A, el. ochrana přetížení

Ovládání odkláněcího magnetu 48/10 V DC ±10 % nebo 48 V ±10 % , 100 Hz,  usměrněno bez vyhlazení

Maximální odběr  výstupu odkláněcího magnetu 6 A po dobu max. 500 ms, el. ochrana přetížení

Trvalý odběr  výstupu odkláněcího magnetu 1,5 A, el. ochrana přetížení

Ovládání automatických dveří 48 V DC ±10 %, 100 Hz, usměrněno bez vyhlazení

Trvalý odběr  výstupu automatických dveří 1 A

Ovládání frekvenčního měniče optické oddělení, max U=24 V DC, max. I=50 mA

Ovládání směrových světel 10 V AC ±10 %, 50 Hz

Maximální odběr směrových světel 2 A po dobu 10 s

Trvalý odběr směrových světel 1,6 A

Ovládání gongu 10 V AC ±10 %, 50 Hz, 4 A impulz max. délce 500 ms, trvale 1 A (viz str. )

Osvětlení kabiny 0–250 V AC, 50 Hz

Maximální příkon osvětlení kabiny 0–160 W AC, 50 Hz

Systémové vstupy/výstupy

Komunikační konektor

Připojení expandérových modulů

Tlačítka pro nouzovou jízdu



Systémová indikace

Zobrazení polohy kabiny LED bargraf

Zobrazení stavu výtahu LED dvoumístný displej

Indikace přetížení výstupu 5x LED pro výstupy stykačů a OM

Mechanické parametry

Stupeň krytí IP20B

Teplota okolí 0–50 °C

Rozměry 240x195x95 mm

Hmotnost 1,8 kg

Harmonizované normy, podle kterých je systém navržen a vyroben

ČSN EN 81-1
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

ČSN EN 12015
Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chod-
níky – Vyzařování

ČSN EN 12016
Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé 
chodníky – Odolnost
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