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Installationshandbok 

Skjutgrind med övre drivskena 
Skjutgrind med undre drivskena 

Skjutgrind Trackless 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs denna originalhandbok innan grinden tas i bruk för första 

gången. Följ anvisningarna och förvara handboken väl för framtida 

bruk eller en följande ägare. 
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FÖRORD 
 

Den här installationshandboken hjälper dig att ta skjutgrinden i bruk och konfigu-

rera den på rätt sätt. Den beskriver utförligt de olika alternativen. Avsnittet Para-

meterbeskrivning beskriver styrsystemet. Här anges bland annat du kan anpassa 

olika inställningar. Utöver den här handboken behöver du även ett kopplings-

schema. 

 

Läs denna installationshandbok noggrant innan du tar skjutgrinden i bruk.  

Spara installationshandboken för framtida referens.  

 

Denna beskrivning är avsedd för installatören av grinden, med tillgång till nivå 2, 

och kan användas för såväl en grind med övre drivskena, med undre drivskena och 

Trackless, försedd med en FUZ2B-styrenhet med programversion HR V43-02.08 

eller senare. 
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 ANVÄNDNING OCH VISNING AV LÄGEN 1
 

I det här kapitlet förklarar vi hur man kan ändra eller granska inställningar. Bero-

ende på vilket lösenord som (eventuellt) används, visas olika parametrar. 

 

 FÖRKLARING KNAPPAR PÅ STYRNINGEN 1.1

 

Styrenheten är försedd med 3 knappar som sitter på höljet till styrningen. Se bild 

nedan. 

 

 

Pil uppåt:   ÖPPEN 

Röd fyrkant:  STOPP 

Pil nedåt:  STÄNGD 

Genom att trycka på en knapp eller kombination av knappar kan man gå till me-

nyn, lämna menyn eller ändra inställda värden. 

 

 GÅ TILL ELLER LÄMNA MENYN 1.2

 

Här beskrivs hur man öppnar, eller stänger, menyn: 

 För att öppna menyn, tryck samtidigt på ÖPPEN- och STOPP-knapparna och 

håll dem intryckta tills P.000 visas på skärmen. 

 För att lämna menyn, tryck på STOPP-knappen och håll den intryckt tills 

P.xxx inte längre visas. 
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När man är i menyn kan man använda ÖPPEN- och STÄNGD-knapparna för att 

bläddra genom listan med parametrar. När rätt parameter har hittats, kan man 

visa värdet genom att trycka på STOPP-knappen. 

När ett värde har hittats, kan det ändras med hjälp av ÖPPEN- och STÄNGD-

knapparna. Ett nytt värde anges med en blinkande punkt nedan till höger på skär-

men. Det betyder att värdet har ändrats. Om man trycker på STOPP-knappen ett 

kort ögonblick, sparas inte värdet. För att spara värdet, måste STOPP-knappen hål-

las intryckt tills den blinkande punkten försvinner. Om man, efter att värdet har 

sparats, trycker kort på STOPP-knappen en gång till, backar man och kommer till 

listan med parametrar. 

Om inga andra justeringar behövs göras, kan man nu lämna menyn såsom beskrivs 

ovan. 

 

 ANGE LÖSENORD 1.3

 

För att få åtkomst till menyn, följ ovan nämnda steg för att komma till P.999. Här 

ska lösenordet, som består av en hexadecimal kod, föras in. Beroende på lösenor-

det (behörighetsnivån) visas olika parametrar. 
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 STÄLLA AV ÄNDPOSITIONER 2
 

 KONTROLLERA GUMMISTOPP 2.1
 

Innan man börjar med detta steg, ska läget för gummistopparna kontrolleras. Se 

eventuell monteringsanvisningen. 

ÖPPET-STÄNGT LÄGE ÖVERFÖRING 

     

ÖPPET LÄGE VINGAR 

 

 STÄLLA AV ÄNDPOSITIONER 2.2
 

Det finns 2 procedurer för att ställa in ändlägena. Beroende på monteringssättet, 

måste man antingen själv ladda en profil eller så räcker det med att ställa in lägena 

på nytt. 
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 Ställa in ändlägen på nytt på förmonterad grind 2.2.1

 

I fabriken har grinden försetts med rätt profiler. Ändlägena måste raderas och stäl-

las in på nytt när grinden har monterats. Denna handling måste utföras per styren-

het. Gör så här:  

 Kontrollera att båda styrenheter är anslutna enligt kopplingsschemat 

 Slå på spänningen till styrenheten 

 Ange menyn och gå till P.210 

 Ändra värdet till 3 och spara sedan det 

 Fortsätt till parameter P.980 

 Ändra värdet från 0 till 2 och spara sedan det 

 Avsluta menyn för att ställa in slutpositionerna 

 

"E.i CH" visas på displayen. Detta är protokollet för att lära läget STÄNG och ÖP-

PEN. 

 
 

 Tryck kort på STOP-knappen. Detta bekräftar lärandet. "Eɪ Eu" visas på dis-

playen. Med "Eɪ Eu" kan läget "STANG" läsas 

 Använd knapparna ÖPPEN och STANG för att flytta porten till önskad posit-

ion. Håll ner den så länge porten behöver öppnas eller stängas. 

 

 
 

 Tryck på STOP-knappen tills de 4 punkterna inte längre blinkar. "E.ɪ.E.o." vi-

sas i teckenfönstret. Med "E.ɪ.E.o." kan portens "Öppna" position läras. 
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 Flytta porten till ÖPPEN-läge med OPEN-knappen 

 När du har nått önskat läge, tryck på STOP-knappen tills de 4 punkterna slu-

tar blinka. "OPEN" -positionen har bekräftats 

 

Efter att ha läst in måste P.980 ställas till "0" igen. sGate är nu i "Automa-

tisk" -läge. "_Eu_" visas på displayen som en check. 

 

 
 

 Ställa in profil och ändlägen på en icke-förmonterad grind 2.2.2
 

I fabriken har grinden ännu inte försetts med rätt profiler. Profilerna och ändlägena 

måste ställas in innan grinden monteras. Denna handling måste utföras per styren-

het. Gör så här: 

 Kontrollera att båda styrenheter är anslutna enligt kopplingsschemat 

 Slå på spänningen till styrenheten 

 Efter att ha blivit påslagen visas P.991 på displayen 

 Tryck kort på STOP-knappen. Då visas följande på displayen: 

 

 
 

 Ändra värdet till önskad profil. De korrekta parametrarna anges för den 

valda porttypen i en profil. Se översikten nedan: 

 

Övre drivskena och undre drivskena 

0: Fabriksinställning 

1: Standalone 

2: Master XL 4 m (profil 2 och 3 hör ihop) 

3: Slave XL 4 m 
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4: Master XXL 6 m (profil 4 och 5 hör ihop) 

5: Slave XXL 6 m 

Trackless 

6: Master L 4 m (profil 6 och 7 hör ihop) 

7: Slave L 4 m 

8: Master XL 6 m (profil 8 och 9 hör ihop) 

9: Slave XL 6 m 

10: Master XXL 8 m (profil 10 och 11 hör ihop) 

11: Slave XXL 8 m 

12: Standalone 

 

 Bekräfta rätt profil genom att trycka på STOP-knappen tills "ProG" visas 

 

 
 

"E.i CH" visas på displayen 

 Ange menyn igen 

 Fortsätt till parameter P.980 

 Ändra värdet från 0 till 2 och spara sedan det 

 Avsluta menyn för att ställa in slutpositionerna 

 

"E.i CH" visas på displayen. Detta är protokollet för att lära läget STÄNG och ÖP-

PEN. 

 
 

 Tryck kort på STOP-knappen. Detta bekräftar lärandet. "Eɪ Eu" visas på dis-

playen. Med "Eɪ Eu" kan läget "STANG" läsas 

 Använd knapparna ÖPPEN och STANG för att flytta porten till önskad posit-

ion. Håll ner den så länge porten behöver öppnas eller stängas 
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 Tryck på STOP-knappen tills de 4 punkterna inte längre blinkar. "E.ɪ.E.o." vi-

sas i teckenfönstret. Med "E.ɪ.E.o." kan portens "Öppna" position läras. 

 

 
 

 Flytta porten till ÖPPEN-läge med OPEN-knappen 

 När du har nått önskat läge, tryck på STOP-knappen tills de 4 punkterna slu-

tar blinka. "OPEN" -positionen har bekräftats 

 

Efter att ha läst in måste P.980 ställas till "0" igen. sGate är nu i "Automa-

tisk" -läge. "_Eu_" visas på displayen som en check. 
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 PARAMETERBESKRIVNING 3
 

 CYKELRÄKNARE 3.1

 

    
P
. 

[Enhet] 

Inställ-
ningsom-

råde 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.000 
rrr 

[cykler] Cykelräk-
nare 

Innehållet i denna parameter anger antalet 

hittills räknade rörelsecykler. 

 

 SERVICERÄKNARE 3.2

 

    
P
. 

[Enhet] 
Inställ-

ningsom-
råde 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.005 
rrr 

[cyk-
ler] 

Serviceräk-
nare 

Innehållet i denna parameter anger antalet 
grindcykler som ännu ska utföras fram till nästa 

service. 

 

 Inställningen -1 betyder att serviceräkna-
ren ännu inte aktiverats. 

P.973 
--w 

0 ... 1 
 

Återställ-
ning av 
serviceräk-

naren 

Genom att ställa in denna parameter på 1 be-
kräftas serviceräknaren. 

 

 TID FÖR AUTOMATISK STÄNGNING 3.3

 

P
. 

[Enhet] 

Inställ-
nings-

område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.010 
--w 

[se-

kund] 0 
.5.. 
9999 

Öppnings-
tid 1, ÖP-
PEN  

Grinden stannar under den inställda tiden i änd-

läge ÖPPEN. Därefter äger en automatisk 
stängning rum. 

P.011 [se- Öppnings- Grinden hålls öppen i ändläge mel-
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--w kund] 0 
.15.. 
9999 

tid 2 DEL-
VIS ÖPPEN 

lanstopp/delvis öppen under den inställda ti-
den. 

 

 VARNINGSTID FÖR STÄNGNINGSRÖRELSEN 3.4

 

    

P
. 

[Enhet] 
Inställ-

nings-
område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.020 
--w 

[10 ms] 
0 ... 

3000 

Varningstid 
före öppning 

Öppnandet av grinden fördröjs efter motta-
gandet av ett ÖPPEN-kommando med tiden 

som anges i denna parameter. 
P.025 

--w 
[se-

kund] 
0 ... 
20 

Varningstid 

före stängning 

Stängning av grinden fördröjs efter mottagan-

det av ett STÄNGD-kommando, eller efter att 
öppningstiden förflutit (tvångsmässig stäng-
ning), med tiden som anges i denna parame-

ter. 

 

 TVÅNGSMÄSSIG STÄNGNINGSTID 3.5

 

    
P
. 

[Enhet] 

Inställ-
nings-
område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.012 
--w 

[se-
kund] 

0 .30.. 
200 

Tvångs-
mässig 

stängnings-
tid 

Stängningen aktiveras efter att tiden som 
ställts in i denna parameter har förflutit. Tiden 

börjar löpa så snart som ingen öppning eller 
stängning är aktiv.  

Öppningstiden och utrymningstiden har högre 
prioritet, dvs. när en av dessa tider löper, lö-
per den tvångsmässiga stängningstiden inte 

ut. Samma sak gäller när bommen eller grin-
den befinner sig i det översta ändläget när den 

aktiveras. 
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 KORRIGERING AV ÄNDLÄGET 3.6

 

P
. 

[Enhet] 
Inställ-

nings-
område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.210 
--w 

0 ... 5 Ställa in änd-
lägen på nytt 

Med denna parameter startas inställningen 
av ändlägena på nytt. 

Efter aktivering av proceduren i död mans-läget 
rör sig grinden mot ändlägena och sparas ge-

nom att trycka länge på STOP-knappen. 
Följande inställningsmöjligheter kan väljas: 

 

0: Annullering, inget ändläge ställs in 
på nytt. 

1:    Gränslägesbrytaren Under, gränslä-
gesbrytaren Över och eventuellt 
gränslägesbrytaren Mellanstopp ställs 

in. 
2: Gränslägesbrytaren Över och even-

tuellt gränslägesbrytaren Mellanstopp 
ställs in. 

3: Gränslägesbrytaren Under och 
gränslägesbrytaren Över ställs in. 

4: Gränslägesbrytaren Mellanstopp ställs 

in.  

5: Alla gränslägesbrytare och vridrikt-

ningen ställs in. 

 

 Inställningen av gränslägesbrytaren 

Mellanstopp beror på inställningen av pa-
rameter P.244 (se avsnitt Mellanstopp) 
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 ÄNDLÄGE ÖPPEN SKIFT 3.7

 

    
 

 

 
P. [Enhet] 

Inställ-

ningsom-
råde 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.230 
--w 

50 ... 9999 ÖPPEN 

grindändläg
e 

Denna parameter visar antalet inkrementer som 

ställs in under inlärning / synkronisering av por-
ten 

 

 Ändlägesporten ÖPPEN kan flyttas ma-
nuellt genom att ändra detta värde 

 

 Vid positionering med absoluta kodare, 
såsom DES eller TST PE, är maximalt 3700 

steg möjliga 

 

 KORRIGERA ÄNDLÄGE STÄNGD GRIND 3.8

 

P. [Enhet] 
Inställ-

nings-
område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.221 
--w 

[ökning] 

-125 .0.. 

125 

Korrigeringsvär-

de ändläge 

STÄNGD grind 

Med denna parameter äger en förflyttning av 

hela nedre ändläget rum, dvs. ändläget till-
sammans med tillhörande förgränslägesbry-

tare förflyttas. 
 

En ändring av parametervärdet i positiv 
riktning leder till en förflyttning av ändlä-
get uppåt. 

 
En ändring av parametervärdet i negativ 

riktning leder till en förflyttning av ändläget 
nedåt. 
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 KORRIGERA ÄNDLÄGE ÖPPEN GRIND 3.9

 

    

P. [Enhet] 
Inställ-
nings-

område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.231 
--w 

[ökning] 

-60 .0.. 60 

Korrigeringsvär-

de ändläge ÖP-

PEN grind 

Med denna parameter äger en förflyttning av 

hela ändläget ÖPPEN grind rum, dvs. ändläget 
tillsammans med tillhörande förgränslägesbry-

tare förflyttas. 

En ändring av parametervärdet i positiv 

riktning leder till en förflyttning av ändlä-
get uppåt. 

En ändring av parametervärdet i negativ rikt-
ning leder till en förflyttning av ändläget 
nedåt. 

 

  



 
 
                                            

SV – Översättning av den ursprungliga användarhandboken -  1.1 | 2019 17 

 STÄLLA IN INDUKTIONSSLINGOR 4
 

 DETEKTOR KANAL 1 4.1

 

P
. 

[Enhet] 

Inställ-
ningsom-

råde 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.660 
--w 

20 ... 29 Funktion de-

tektor kanal 1 

Grindstyrningens reaktion på aktiveringen av 

detektorn kanal 1 fastställs med denna pa-
rameter. 

 

Detektorn reagerar som: 

 
20: Avaktiverad, inget meddelande, ingen 

överföring, ingen mätning (endast för 
det. 3,4) 

21: Analys endast för överföring av 

kommandon, blockering av en part-
nerslinga och STÄNGD-kommando 

vid lämnande 
22: ÖPPEN-kommando, säkerhetsåtgärd 

mot stängning med återgång, blocke-

ring av partnerslinga möjlig 
23: Säkerhetsåtgärd mot stängning med 

återgång, ingen blockering av part-
nerslinga möjlig 

24: Säkerhetsåtgärd mot stängning 

med stopp, ingen blockering av 
partnerslinga möjlig 

25: Bekräftar att aktuellt programmerat 
externt uppdrag kan öppnas, funge-
rar dock alltid som säkerhetsåtgärd 

mot förflyttning med återgång, även 
utan uppdrag att öppnas. 

27: Säkerhetsåtgärd mot öppning och 

stängning, vid frisättning efter aktive-
ring under öppning fortsätter öppnan-

det, ingen blockering av partnerslinga 
möjlig 

28: Säkerhetsåtgärd mot öppning och 

stängning, vid frisättning efter aktive-
ring under öppning fortsätter öppnan-

det, annars efter frisättning av 
STÄNGD-kommandot, ingen blockering 

av partnerslinga möjlig 
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29: Bekräftar överensstämmande pro-
grammerat externt ÖPPEN-kommando, 
fungerar inte som säkerhetsåtgärd. 

 

 Ytterligare säkerhetsåtgärd = Vid aktivering 
under stängning blir det en återgång, under 

ändläge ÖPPEN är ingen automatisk stängning 
möjlig 

P
. 

[Enhet] 
Inställ-

nings-
område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.663 
--w 

0 ... 4 Ändläge som 

måste nås 

Parametern fastställer vilket ändläge som 
måste nås efter aktivering av detektorn kanal 
1. 

 
0: Ändläge grind ÖPPEN 

1: Ändläge mellanstopp/delvis  
 öppen  

2: Vid aktivering i ändläge grind 
STÄNGD  äger en rörelse av grinden 
till  ändläge Mellanstopp rum. 

3: precis som 2. Men grinden går direkt 
till ändläget ÖPPEN grind när aktive-

ringen i ändläge Under äger rum två 
gånger kort efter varandra. 

4: Samma ändläge som för förra in

 gången. 
P.664 

--w 
0 ... 7 Öppnings-

tid/prioritet 

Denna parameter fastställer om och vil-

ken öppningstid/tvångsmässig stäng-
ningstid förflyter efter att ändläget 

nåtts. 
 

0: Utan öppningstid 
1: Med öppningstid (P.010 eller 011) 

2: Med minsta öppningstid (P.015) 
3: Ingen öppentid, samtidigt blockeras 

även öppentiden för andra ÖPPEN-
kommandon, tills ändläget lämnas. 

4: Öppningstiden som efter det 

senaste ÖPPEN-kommandot 
5: Vid aktivering i ändläge Över stoppas 

öppningstiden och när ingången är fri 
löper tiden vidare. Efter återgång under 
STÄNGD-rörelse löper den minsta öpp-

ningstiden. 
6: med prioritet 1 (högsta prioritet: 

såsom PULS ÖPPEN) 
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7: med prioritet 2 (näst högsta prioritet: 
såsom enkanals (=strömpuls)) 

 

 Minsta öppningstid ställs in med pa-

rameter P.015. 

 

 Öppningstid/tvångsmässig stäng-
ningstid ställs in med parameter 

P.010/P.011. 
P.665 

--w 
0 ... 1 Utrymningstid Aktiverar att utrymningstiden/förvarningstiden 

löper ut före stängning av grinden när den i 
förväg öppnades av detektorn kanal 1. 

 
0: Utan utrymningstid 
1: Med utrymningstid (P.025) 

 

 Utrymningstiden/förvarningstiden för 

stängningen ställs in med parameter P.025. 

 

P
. 

[Enhet] 
Inställ-
nings-

område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.666 
--w 

0 ... 3 Riktning Riktningen används huvudsakligen för den 

riktningsberoende styrningen av trafikljus. Pa-
rametern anger för vilken riktning som detek-

torn kanal 1 fungerar. 
 

0: Ingen fastställd riktning 
1: Riktning utifrån och in 2:

 Riktning inifrån och ut 
3: Båda riktningar frigörs 

P.667 
--w 

20 ... 25 Spärr detektor 

kanal 1 

För att förekomma felaktig aktivering kan de-
tektorn kanal 1 spärras av sin partnerdetektor 
A (detektor kanal 2) eller partnerdetektor B 

(detektor kanal 3) med en tid som ställs in 
hos partnerdetektorn (P.678 resp. P.6C8). 

Dessutom kan, vid användning av detektor 
kanal 1, partner-ÖPPEN-kommando A (ÖP-
PEN2) eller partner-ÖPPEN-kommande B (ÖP-

PEN1) blockeras. 
Blockeringen fungerar endast när olika rikt-

ningar väljs hos detektorn kanal 1 och partner-

detektorn vid parametriserat trafikljusrelä. Om 
inget trafikljus har parametriserats beaktas inte 
detektorernas riktning. 
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Detektor kanal 1 blockeras av: 

20: Avaktiverad 
21: Blockerad av partnerslinga A 
22:    Blockerad av partnerslinga A och 

blockering av partner-ÖPPEN-
kommando A vid aktivering av denna 

kanal 
23: Permanent icke-tidsstyrd blockering 

av partnerslinga A i ändläget Under så 

att ingen öppning äger rum för fordon 
som kör under bommen fram till öpp-

ningsslingan och öppnar bommen på 
så sätt. 

24: Blockerad av partnerslinga B 

25:    Blockerad av partnerslinga B och 
blockering av partner-ÖPPEN-

kommando B vid aktivering av denna 
kanal 

P.668 
--w 

[se-
kund] 
0 ... 

120 

Spärrtid detek-

tor 1 

Detektorn kanal 2 och 3 spärras med tiden 
som ställs in i denna parameter (se även 
P.677 resp. P6C7). Spärren fungerar inte när 

tiden står på 0. 
P.669 

--w 
0 ... 62 LCD-

meddelande 

Före varje ingång kan ett meddelande väljas 

från listan som visas på LCD-displayen vid akti-
vering av ingången i fråga. 

 
Listan med meddelanden hittar du i bilagan 

med LCD-meddelanden 
P.66A 

--w 
[se-

kund] 
0 ... 
120 

Aktiveringsför-

dröjning detek-

tor kanal 1 

Den parametriserade funktionen hos detek-

torn kanal 1 utförs först efter att tiden som 
anges i denna parameter har förflutit. 

P. [Enhet] 
Inställ-

nings-
område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.66
C 
--w 

0 ... 4 STÄNGD-

kommando när 

slingan kanal 1 

lämnas 

När slinga 1 lämnas kan olika STÄNGD-
kommandon genereras: 

 
0: Inget STÄNGD-kommando 

1: STÄNGD-kommando efter frisätt-
ning av säkerhetsanordningen 

2: STÄNGD-kommando efter frisättning av 
säkerhetsanordningen och dessutom 
sparas STÄNGD-kommandot under ÖP-

PEN-rörelsen. 
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3: STÄNGD-kommando efter frisätt-
ning av säkerhetsanordningen 
även under ÖPPEN-rörelse. 

4: STÄNGD-kommando som åsido-
sätter ett aktuellt ÖPPEN-

kommando 
P.66

D 
--w 

0 ... 1 Avaktivering de-

tektor kanal 1 un-

der den automa-

tiska synkronise-

ringen 

Avaktiverar detektorn kanal 1 under den auto-

matiska synkroniseringen. 
 

0: Ingången analyseras 
1: Ingången ignoreras under syn-

kroniseringen 

P.66F 
--w 

0 ... 1 Funktion hos spär-

ren hos detektorn 

kanal 1 

Spärren hos detektorn kanal 1 resp. ÖPPEN-

kommandona som ställs in via P.667 beter sig 
enligt följande: 

 

0: Spärrtid löper från aktiveringen av den 

aktiverade kanalen, tiden stoppas inte 
av en annan kanal. 

1: Spärrtid löper från aktiveringen av den 
aktiverade kanalen, tiden stoppas av en 
annan kanal när en flank sjunker 

 

 

 DETEKTOR KANAL 2 4.2

 

P
. 

[Enhet] 

Inställ-
nings-

område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.670 
--w 

20 ... 
29 

Funktion detektor 

kanal 2 

Grindstyrningens reaktion på aktiveringen av 

detektorn kanal 2 fastställs med denna pa-
rameter. 

 

Detektorn reagerar som: 

 

20: Avaktiverad, inget meddelande, ingen 
överföring, ingen mätning (endast för 
det. 3,4) 

21: Analys endast för överföring av 
kommandon, blockering av en part-

nerslinga och STÄNGD-kommando 
vid lämnande 

22: ÖPPEN-kommando, säkerhetsåtgärd 

mot stängning med återgång, blocke-
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ring av partnerslinga möjlig 

23: Säkerhetsåtgärd mot stängning med 
återgång, ingen blockering av partner-

slinga möjlig 
24: Säkerhetsåtgärd mot stängning 

med stopp, ingen blockering av 

partnerslinga möjlig 
25: Bekräftar att aktuellt programmerat 

externt uppdrag kan öppnas, funge-
rar dock alltid som säkerhetsåtgärd 
mot förflyttning med återgång, även 

utan uppdrag att öppnas. 

27: Säkerhetsåtgärd mot öppning och 

stängning, vid frisättning efter aktive-
ring under öppning fortsätter öppnan-
det, ingen blockering av partnerslinga 

möjlig 
28: Säkerhetsåtgärd mot öppning och 

stängning, vid frisättning efter aktive-
ring under öppning fortsätter öppnan-
det, annars efter frisättning av 

STÄNGD-kommandot, ingen blockering 
av partnerslinga möjlig 

29: Bekräftar överensstämmande pro-
grammerat externt ÖPPEN-kommando, 
fungerar inte som säkerhetsåtgärd. 

 

 Ytterligare säkerhetsåtgärd = Vid aktivering 
under stängning blir det en återgång, under 

ändläge ÖPPEN är ingen automatisk stängning 
möjlig 

P.673 
--w 

0 ... 4 Ändläge som 

måste nås 

Parametern fastställer vilket ändläge som 

måste nås efter aktivering av detektorn kanal 
2. 

 

0: Ändläge grind ÖPPEN 
1: Ändläge mellanstopp/delvis  öppen 
2: Vid aktivering i ändläge grind 

 STÄNGD äger en rörelse av grinden 
 till ändläge Mellanstopp rum. 

3: precis som 2. Men grinden går direkt 
till ändläget ÖPPEN grind när aktive-
ringen i ändläge Under äger rum två 

gånger kort efter varandra. 

4: Samma ändläge som för förra in
 gången. 
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P
. 

[Enhet] 

Inställ-
ningsom-

råde 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.674 
--w 

0 ... 7 Öppnings-

tid/prioritet 

Denna parameter fastställer om och vil-

ken öppningstid/tvångsmässig stäng-
ningstid förflyter efter att ändläget 
nåtts. 

 
0: Utan öppningstid 
1: Med öppningstid (P.010 eller 011) 
2: Med minsta öppningstid (P.015) 

3: Ingen öppentid, samtidigt blockeras 

även öppentiden för andra ÖPPEN-
kommandon, tills ändläget lämnas. 

4: Öppningstiden som efter det 

senaste ÖPPEN-kommandot 

5: Vid aktivering i ändläge Över stoppas 
öppningstiden och när ingången är fri 

löper tiden vidare. Efter återgång under 
STÄNGD-rörelse löper den minsta öpp-

ningstiden. 
6: med prioritet 1 (högsta prioritet: 

såsom PULS ÖPPEN) 

7: med prioritet 2 (näst högsta prioritet: 
såsom enkanals (=strömpuls)) 

 

 Minsta öppningstid ställs in med pa-
rameter P.015. 

 

 Öppningstid/tvångsmässig stäng-

ningstid ställs in med parameter 
P.010/P.011. 

P.675 
--w 

0 ... 1 Utrymningstid Aktiverar att utrymningstiden/förvarningstiden 
löper ut före stängning av grinden när den öpp-

nades i förväg av detektorn kanal 2. 
 

0: Utan utrymningstid 
1: Med utrymningstid (P.025) 

 

 Utrymningstiden/förvarningstiden för 
stängningen ställs in med parameter P.025. 

P.676 
--w 

0 ... 3 Riktning Riktningen används huvudsakligen för den rikt-

ningsberoende styrningen av trafikljus. Para-
metern anger för vilken riktning som detektorn 

kanal 2 fungerar. 
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0: Ingen fastställd riktning 
1: Riktning utifrån och  in  
2: Riktning inifrån och  ut 

3: Båda riktningar frigörs 

 

P
. 

[Enhet] 
Inställ-

nings-
område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.677 
--w 

20 ... 25 Spärr detektor 

kanal 2 

För att förekomma felaktig aktivering kan de-
tektorn kanal 2 spärras av sin partnerdetektor 
A (detektor kanal 1) eller partnerdetektor B 

(detektor kanal 4) med en tid som ställs in 
hos partnerdetektorn (P.668 resp. P.6D8). 

Dessutom kan, vid användning av detektor 
kanal 2, partner-ÖPPEN-kommando A (ÖP-
PEN1) eller partner-ÖPPEN-kommande B (ÖP-

PEN2) blockeras. 

Blockeringen fungerar endast när olika rikt-

ningar väljs hos detektorn kanal 2 och partner-
detektorn vid parametriserat trafikljusrelä. Om 

inget trafikljus har parametriserats beaktas inte 
detektorernas riktning. 

Detektor kanal 2 blockeras av: 

20: Avaktiverad 

21: Blockerad av partnerslinga A 
22:   Blockerad av partnerslinga A och 

blockering av partner-ÖPPEN-
kommando A vid aktivering av denna 
kanal 

23: Permanent icke-tidsstyrd blockering 
av partnerslinga A i ändläget Under så 

att ingen öppning äger rum för fordon 
som kör under bommen fram till öpp-

ningsslingan och öppnar bommen på 
så sätt. 

24: Blockerad av partnerslinga B 

25:   Blockerad av partnerslinga B och 
blockering av partner-ÖPPEN-

kommando B vid aktivering av denna 
kanal 

P.678 
--w 

[se-
kund] 
0 ... 

120 

Spärrtid detek-

tor 2 

Detektorn kanal 1 och 4 spärras med tiden 
som ställs in i denna parameter (se även 
P.677 resp. P6D7). Spärren fungerar inte när 

tiden står på 0. 
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P.679 
--w 

0 ... 62 LCD-

meddelande 

Före varje ingång kan ett meddelande väljas 
från listan som visas på LCD-displayen vid akti-
vering av ingången i fråga. 

 
Listan med meddelanden hittar du i bilagan 

med LCD-meddelanden 
P.67A 

--w 
[se-

kund] 
0 ... 

120 

Aktiveringsför-

dröjning detek-

tor  

kanal 2 

Den parametriserade funktionen hos detek-

torn kanal 2 utförs först efter att tiden som 
anges i denna parameter har förflutit. 

P. [Enhet] 

Inställ-
nings-

område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.67
C 
--w 

0 ... 4 STÄNGD-

kommando när 

slingan kanal 1 

lämnas 

När slinga 1 lämnas kan olika STÄNGD-

kommandon genereras: 

 

0: Inget STÄNGD-kommando 
1: STÄNGD-kommando efter frisätt-

ning av säkerhetsanordningen 

2: STÄNGD-kommando efter frisättning av 
säkerhetsanordningen och dessutom 

sparas STÄNGD-kommandot under ÖP-
PEN-rörelsen. 

3: STÄNGD-kommando efter frisätt-

ning av säkerhetsanordningen 
även under ÖPPEN-rörelse. 

4: STÄNGD-kommando som åsido-
sätter ett aktuellt ÖPPEN-

kommando 
P.67

D 
--w 

0 ... 1 Avaktivering de-

tektor kanal 1 

under den 

automatiska 

synkroniseringen 

    Avaktiverar detektorn kanal 2 under den 
automatiska 

    synkroniseringen. 
 

0: Ingången analyseras 

1: Ingången ignoreras under syn-
kroniseringen 

P.67F 
--w 

0 ... 1 Funktion hos 

spärren hos de-

tektorn  

kanal 1 

    Spärren hos detektorn kanal 2 resp.   
ÖPPEN-kommandona som ställs in via P.677 
beter sig enligt följande: 

 

0: Spärrtid löper från aktiveringen av den 
aktiverade kanalen, tiden stoppas inte 
av en annan kanal. 

1: Spärrtid löper från aktiveringen av den 
aktiverade kanalen, tiden stoppas av en 

annan kanal när en flank sjunker 
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 KÄNSLIGHETS SLINGA 3 4.3

 

P. [Enhet] 

Inställ-
ningsom-
råde 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.BC2 
--w 

    0 … 5 Frekvensom-
råde för de-
tektorkanalen 
3 

Denna parameter definierar frekvensområdet 
där detektorn arbetar kanal 3. 
 

0: Området ställs automatiskt in baserat 
på adressen 

1: Området 30-40kHz 
2: Området 45-55 kHz 
3: Området 60-75 kHz 

4: Området 80-100kHz 
5: Området 105-140 kHz 

 

 För att förhindra störningar mellan detekto-
rerna ställs de in på olika driftsfrekvenser. 

P.BC3 
--w 

    1 … 255 Tröskelvärdet 
för detektor-
kanalen 3 

Tröskel från vilken detektorkanalen 3 är 

påslagen. 
 

0: Tröskelvärde 6    0,005% delta f/f 
1: Tröskelvärde 10  0,008% delta f/f 
… 

12: Tröskelvärde 120 0,100 delta f/f 
… 

255: Tröskelvärde 2550 2,125 delta 
f/f 

 

P.BC4 
--w 

    20 … 80 Hysteres av 
de-
tektorkanalen 
3 

För att förhindra en mellanliggande förlust av 
upptagen signalen i fordon med hög under-

struktur, såsom ledbussar, spårvagnar, lastbi-
lar med släpvagnar etc. är det möjligt att byta 
omkopplingshysteres. Detektering av kritiska 

fordon utan avbrott är därför möjligt med låg 
känslighet. Enligt fabriksinställningen är avfal-

lets tröskelvärde 75% 
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P.BC5 
--w 

    0 … 255 Återställning-
stid för de-
tektorkanalen 
3 

Definierar återställningstiden där detektorn 
startar en ny inställning för kanal 3. 
 

0: oändlig stopptid (ingen ny inställning)    
1-255:  stoppa tiden i minuter 

 

 KÄNSLIGHETS SLINGA 4 4.4
   

P. [Enhet] 
Inställ-

ningsom-
råde 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.BD2 
--w 

    0 … 5 Frekvensom-
råde för de-
tektorkanalen 
4 

Denna parameter definierar frekvensområdet 
där detektorn arbetar kanal 4. 

 
0: Området ställs automatiskt in baserat 

på adressen 
1: Området 30-40kHz 
2: Området 45-55 kHz 

3: Området 60-75 kHz 
4: Området 80-100kHz 

5: Området 105-140 kHz 
 

 För att förhindra störningar mellan detekto-
rerna ställs de in på olika driftsfrekvenser. 

P.BD3 
--w 

    1 … 255 Tröskelvärdet 
för detektor-
kanalen 4 

Tröskel från vilken detektorkanalen 4 är 
påslagen. 

 
0: Tröskelvärde 6    0,005% delta f/f 
1: Tröskelvärde 10  0,008% delta f/f 

… 
12: Tröskelvärde 120 0,100 delta f/f 

… 
255: Tröskelvärde 2550 2,125 delta 

f/f 
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P.BD4 
--w 

    20 … 80 Hysteres av 
de-
tektorkanalen 
4 

För att förhindra en mellanliggande förlust av 
upptagen signalen i fordon med hög under-
struktur, såsom ledbussar, spårvagnar, lastbi-

lar med släpvagnar etc. är det möjligt att byta 
omkopplingshysteres. Detektering av kritiska 

fordon utan avbrott är därför möjligt med låg 
känslighet. Enligt fabriksinställningen är avfal-
lets tröskelvärde 75% 

P.BD5 
--w 

    0 … 255 Återställning-
stid för de-
tektorkanalen 
4 

Definierar återställningstiden där detektorn 
startar en ny inställning för kanal 4. 
 

0: oändlig stopptid (ingen ny inställning)    
1-255:  stoppa tiden i minuter 

 

 

 PROGRAMVERSION 5
 

P
. 

[Enhet] 
Inställ-

ningsom-
råde 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.925 
rrr 

 Program-
version 

I denna parameter visas versionen för pro-
gramvaran som används. 
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 AKTIVERA EXPANSIONSKORT 6
 

P. [Enhet] 
Inställ-

ningsom-
råde 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.802 
--w 

0000 
... 

0302 

Funktion 
hos expan- 

sionsskåra 

Med denna parameter fastställs den instuckna 
hårdvaran på expansionskortet. 

 
0000: Expansionsskåra avaktiverad 

0101: TST SURA1 aktiverad  
0106: TST SURA6 aktiverad 

0202: Radiografisk modul aktive-
rad  
0302: Detektor aktiverad 

 

 

 STÄLLA IN DRIFTSLÄGE 7
 

P
. 

[Enhet] 

Inställ-
ningsom-

råde 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.980 
--w 

0 ... 4 Driftsläge Med denna parameter ställs driftsläget för sty-

renheten in. 

 

Följande lägen är möjliga: 

 
0: ÖPPEN- och STÄNGD-rörelse i station-

ärt läge (automatiskt läge) 
1: ÖPPEN-rörelse i stationärt läge, 

STÄNGD-rörelse i manuellt läge 

(delvis automatiskt läge) 
2: ÖPPEN- och STÄNGD-rörelse i manu-

ellt läge (död mans-läge) 

3: Nödrörelse i död mans-läge 

 
Alla säkerhetsanordningar och 

gränslägesbrytare ignoreras. 

Efter avaktivering av styrenheten 

växlar den till driftsläge ”död man” 
4: Kontinuerligt test med säkerhetsåtgär-

der automatisk ÖPPEN- och STÄNGD-
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rörelse. Före varje rörelse löper öpp-
ningstiden P.010. 

Efter avaktivering av styrenheten 

växlar den till driftsläge ”död man” 

Inställningen Kontinuerligt test 

upphör efter avaktivering av styren-
heten. Styrenheten växlar då till det 
manuella läget. 

 

 FABRIKSINSTÄLL-8

NINAR/ORIGINALPARAMETRAR 
 

P
. 

[Enhet] 
Inställ-

nings-
område 

Funktion Beskrivning/anmärkning 

P.990 
--w 

0 ... 2 Fabriksin-
ställning 

Genom att ställa in och spara denna parame-
ter återställs alla parametervärden. 

 
1: Ladda uppsättning av parametrar 

som redan  ställts in  
2: Ladda uppsättning parametrar, först 

sparad  med P.997 = 2, från internt
 minne.  

 Efter en programuppdatering pas-

sar den sparade parameteruppsättning-
en inte längre den  nya programstruk-

turen. 
P.997 

--w 
0 ... 1 Spara aktuell 

uppsättning 
parametrar 

De aktuella parameterinställningarna sparas i 

det interna minnet. 
 

0: Den aktuella parameteruppsättningen
 sparas inte. 

1: Den aktuella parameteruppsättningen 
sparas och kan laddas igen via P.990 = 
2. 
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Bilaga A: Översikt över felmeddelanden 
 

P920 Läsa ut felhistorik  

F000 Dörr öppen yttre läge 

 

 Parametervärde nöd-
gränsbrytare 

 Gränsbrytare öppen för 
liten räckvidd 

 Den mekaniska brom-
sen är defekt eller fel-
aktigt inställd 

F005 Dörr stängd yttre läge  Parametervärden nöd-
gränsbrytare 

 Gränsbrytare öppen för 
liten räckvidd 

 Den mekaniska brom-
sen är defekt eller fel-
aktigt inställd 

F020 Löptiden överskrids vid öpp-
ning eller stängning eller ma-

növrering med dödmans-
grepp. 

 Den aktuella motorn 
har överskridit inställd 

maximal körtid 
 Grinden går tungt eller 

stoppas 
 Vid användning av me-

kaniska gränslägesbry-

tare kan en gränslä-
gesbrytare vara defekt 

 Om en omkodare an-
vänds uppstår denna 
störning knappast 

F021 Test av nödöppningen lycka-
des inte 

 Den maximalt tillåtna 
löptiden (P.490) över-

skreds under testet. 
Ring kundtjänsten 

F030 Grinden rör sig långsamt. 
Ändrar position långsammare 

än väntat. 

 Omkodarens axel på 
motorn är lös  

 Fel positioneringssy-
stem valt  

 Motorfas saknas 

 Motorbromsen släpps 
inte lös. 

 Inställning av feldetek-
tering för liten. 

 För låg hastighet 

 Mekanisk gränsläges-
brytare lämnas inte el-

ler är defekt. 
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F031 Återgångstidsfel DES  Fel rotationsriktning. 
 Vid val av pulsgivare 

har fel kanal valts. A 

och B har förväxlats 
(pulsgivare används 

ej). 

F033 Felaktiga protokoll för posit-

ionssensor 

 Störning hos positions-

sensorns buss. 
Inga positionsuppgifter 
mottagna under en 

längre period. 

F043 Störning hos förgränsläges-

brytaren hos den fotoelekt-

riska säkerhetsanordningen 

 Förgränslägesbrytaren 

hos den fotoelektriska 
säkerhetsanordningen 

är aktiverad även i det 
mittersta ändläget 
resp. det översta änd-

läget. 

F060 Krasch detekterad  Krasch detekterad, men 

inte åtgärdad. 

F061 Rembrott  En ingång konfigurerad 

att känna igen ett rem-
brott (P.50x = 0416) 

har aktiverats. Så länge 
som displayen blinkar 
snabbt är ingen rörelse 

tillåten -> bekräftelse-
begäran. 

 Död mans-tillträde tillå-
ten via kort tryck på 
stoppknappen 

När rembrottet repare-
rats mekaniskt och in-

gången inte längre är 
aktiv äger automatisk 
bekräftelse rum när det 

stängda läget i död 
mans-tillträde har 

nåtts. 

F063 Anpassningsfel på slinga 3  Störd omgivning. 

Slingan befinner sig ut-
anför toleransvärdena. 

F064 Anpassningsfel på slinga 4  Störd omgivning. 
Slingan befinner sig ut-
anför toleransvärdena. 

F067 Säkerhetsslinga 3 defekt  Kortslutning eller av-
brott i slinga 3 
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F068 Säkerhetsslinga 4 defekt  Kortslutning eller av-
brott i slinga 4 

F080 Utför underhåll  Serviceräknaren har 
uppnått underhållssta-

tus 

F090 Ställ in parametrar styrenhet  De minimala grundpa-

rametrarna har inte 
ställts in i styrenheten. 

F201 Internt nödstopp eller vakt-

hund aktiverad 

 Kontrollera interna 

nödstoppskablar. Testa 
mikroprocessor genom 

att trycka på folien, här 
ges information om 

möjlig orsak. 

F211 Externt nödstopp 1  Kontrollera kabling till 
extra nödstopp 

F212 Externt nödstopp 2  Kontrollera kabling till 
extra nödstopp 

F320 Hinder vid öppning  Under öppningen block-
eras grinden 

F325 Hinder vid stängning  Under stängningen 

blockeras grinden 

F360 t/m F364   Säkerhetslist 1 i stör-

ning 

F370 t/m F374   Säkerhetslist 2 i stör-

ning  

F380 Kortslutning på listans ingång  Kabel kortslutning upp-

täcks i säkerhetslistorna 

F383 Kortslutning på listan posten 

upptäckt 

 Anslutningskabel är de-

fekt eller ej ansluten 
 Avslutande motstånd 

skadas eller saknas 

Jumper set felaktigt 

F400 RAM-fel  Återställ FUE/FUZ 

F401 Watchdog-fel  Intern watchdog aktive-

rad. 

F40A Programundantag  Internt fel detekterat. 

F40B Kommunikationsfel expans-
ionskort 

 Kommunikation mellan 
moderkort och expans-

ionskort avbruten. 

F40C Okänt expansionskort (anslu-

tet via CAN) 

 Fel kodning av expans-

ionskortets hårdvara. 
Operativprogrammet 
stödjer inte expansion-

skortet. 
Defekt expansionskort 
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F410 Överflödesgräns (motorström 
eller mellanliggande krets) 

 Motordata felaktigt in-
ställda 

 grinden går för trögt 

F420 Överström mellanliggande 
krets 1 

 Bromschopper i stör-
ning/defekt/inte på 

plats 
 För hög nätspänning 

 Motor returnerar för 
mycket energi (genera-
tordrift). Till exempel 

vid stängd grind och 
storm. 

F425 Överspänning i nät  Matningsspänningen till 
styrningen är för hög. 

F426 Underspänning i nät  Matningsspänningen till 
styrningen är för låg. 

F430 Värmekyltemperatur utanför 
arbetsgränsen 1 

 För låg temperatur 
gräns 1 

F435 Temperatur i hus inom 
gränsområdet 

 Temperaturen i skåpet 
är för låg/hög 

F440 Överström mellankrets gräns 

1 

 Icke anpassad spän-

ningshöjning (”boost”) 
inställd. 

Felaktigt dimensionerad 
motor för tillämpad 
grind. 

Grinden rör sig för 
trögt. 

F510   Motorn drar för mycket 
ström gräns 2 

F511 Störning DC-matning  DC-matning kan inte 
genomföras (för hög 

strömstyrka, IGBT-fel 
F.519, kortslutning, 
24V fel, övertempera-

tur). 
Nödstoppet aktivera-

des. 

F512 Offset motor-

ström/mellankretsström fel 

 Felaktig hårdvara. 

F515 Motorskyddsfunktion har upp-

täckt överström 

 Fel motorkurva (mo-
torns nominella ström) 

inställd (P101). 
 För stor spänningshöj-

ning/boost (P140 eller 
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P145) 
 felaktigt dimensionerad 

motor 

F519 IGBT-styrenhet har detekte-
rat överström. 

 Kortslutning eller jords-
lutning på motortermi-

naler. 
 Fel nominell motorfre-

kvens inställd (P.100). 
Alldeles för stor spän-
ningshöjning/boost 

(P.140 eller P.145) 
 Felaktigt dimensionerad 

motor. 
 Defekt motorlindning 
 Kortvarigt avbrott av 

nödstoppskretsen. 

F520 Överspänning mellankrets 

gräns 2 

 Bromschopper ska-

dad/defekt/inte till-
gänglig. 

För hög ingångsmat-
ningsspänning. 
Motorn returnerar för 

mycket energi vid ge-
neratorisk drift ef-

tersom den måste 
minska grindens rörel-
seenergi. 

F521 Underspänning mellankrets  Ingångsspänning är vid 
drift under belastning 

ofta för låg. 
För hög belast-

ning/störning hos slut-
stegen resp. broms-
chopper. 

F524 Ext. 24 VDC problem  24 VDC extern är borta 
eller för låg/stängning 

F525 Överspänning ingång  Nätspänningen är för 
hög eller inte stabil 

F530 Låg temperatur  Styrenhetens tempera-
tur är för låg gräns 2 

F535 Hög temperatur  Styrenhetens tempera-
tur är för hög (ventilera 

eller kyl) 

F540 Överström mellankrets gräns 

2. 

 Icke anpassad spän-

ningshöjning (”boost”) 
inställd. 

Felaktigt dimensionerad 
motor för tillämpad 
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grind. 
Grinden rör sig för trögt 

F700 Felaktig positionsregistrering  När gränsbrytare an-
vänds kommer bägge 
brytarna in samtidigt 

F701 STÄNGD-läge hittades inte 

vid timerläge 

 Den simulerade gräns-
lägesbrytaren STÄNGD 

har inte nått förväntat 
läge. 

 Toleransbandet för de-
tektionstiden är för litet 
(P.229) 

F702 ÖPPEN-läge hittades inte vid 

timerläge 

 Den simulerade gräns-
lägesbrytaren ÖPPEN 

har inte nått förväntat 
läge. 

 Toleransbandet för de-
tektionstiden är för litet 
(P.239) 

F752 Timeout vid protokollöverfö-

ring 

 Avbruten/felaktig 
gränssnittskabel. 

 Felaktig funktion hos 
absolutkodaren i analy-

selektroniken. 
 Defekt hårdvara eller 

kraftigt störd omgiv-

ning. 
 Skärma av styrkabeln. 

 Tillämpa RC-
omkopplare 
(100Ω+100nF) på 

bromsen. 

F760 Position utanför fönsterinter-

vall 

 Fel på positionssen-

sorns frekvensomvand-
lare 

 Fel på absolutkodare i 
analyselektroniken 

 Defekt hårdvara eller fel 

i omgivningen 

F763 DES-B ger störning  Kodomvandlare i stör-

ning 

F766 Internt fel TST PD/PE  Störning hos positions-

sensorn TST PD/PE. 
Utför återställning. 

F767 TST PD över temperatur  Temperaturen i huset 
är för hög 

F768 Batteriet är nästan tomt  TST PD:s batterispän-
ning är för låg (byt bat-
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teri) 

F7A2 Kommunikation störd  Kommunikation avbru-

ten  
 Kommunikationsutskrift 

är defekt 

F910 Ingen kommunikation med 

expansionskort möjlig 

 Kommunikationen med 
expansionskortet är 

störd. 
Inget expansionskort 

instucket. 
CAN-anslutning avbru-
ten (kabelbrott eller 

ingen matningsspän-
ning hos expansions-

kortet). 

F911 ROM-fel i expansionskortet  Fel Flash-kod 

 Defekt hårdvara eller 
kraftigt störd omgiv-
ning. 

F912 RAM-fel i expansionskortet  Defekt hårdvara eller 
kraftigt störd omgiv-

ning. 

F920 2,5 V störning  Defekt hårdvara 

F921 15 V störning  Defekt hårdvara 

F922   Nödströmskrets inte 

stängd (se klämmor) 

F931 ROM-störning  fel ROM-kod/defekt 

hårdvara 

F932 RAM-störning  Defekt hårdvara 

F933 CPU-störning  pulsfrekvensen till CPU 
är inte ok 
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Bilaga B: Översikt över informationsmeddelanden 
 

Nr   Beskrivning 
I.021 Test av nödöppning aktiverat 
I.080 Serviceräknaren har nästan löpt ut 
I.100 Hastigheten hos den översta gränslägesbrytaren för hög 
I.150 Hastigheten hos den nedersta gränslägesbrytaren för hög 
I.160 Kontinuerlig ÖPPEN ännu aktiv 
I.161 Prioritet ännu aktiv 
I.170 Tvångsmässig öppning aktiv 
I.180 Vänta på kommando från knappsats 
I.185 Vänta på bekräftelse av stopp 
I.199 Felaktig grindräknare 
I.200 Ny referensposition antagen 
I.201 Referensposition initierad på nytt 
I.205 Synkronisering genomförd 
I.210 Gränslägesbrytare inkorrekt (översta förgränslägesbrytare) 
I.211 Gränslägesbrytare inkorrekt (understa förgränslägesbrytare) 
I.310 ÖPPEN-kommande grind 2 
I.320 Hinder under ÖPPEN-rörelse 
I.325 Hinder under STÄNGD-rörelse 
I.360 Störning hos öppningslist 
I.363 Störning hos stängningslist 
I.380 Störning hos 2:a interna öppningsremsan 
I.383 Störning hos 2:a interna stängningsremsan 
I.510 Korrigering avslutad 
I.515 Aktiv korrigering 
I.520 Önskad hastighet vid öppning eller stängning inte nådd 

• Räckvidd förgränslägesbrytare för full hastighet nåddes --> anpassa 

lutningar 
• Strömbegränsningsreglerdon har förhindrat att önskad hastighet nås 
--> Omformare, resp. motor arbetar på effektgräns --> anpassa lut-

ningar,  anpassa reglerdon 
I.555 Mätning överföringsfaktor ännu inte avslutad 
I.700 Grindpositionen är inte känd i timerns gränslägesbrytarläge (typ. 

efter aktivering). Under tiden genomförs rörelse med död mans-
hastighet till positionen är känd igen. 
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Bilaga C: Allmänna meddelanden 
 

Allmänna med-
delanden 

STOP stopp/återställ tillstånd, vänta på följande kommando 
_Eu_ ändläge under Eu 

Eu  ändläge under spärrad 
sluss) 

ZUF@ stänga aktivt 

-Eo- ändläge över Eo 

Eo  ändläge över spärrad ä-
kerhetssluss) 

@AUF öppna aktivt 

-E1- Ändläge mitten E1 (mellanläge) 
E1  Ändläge mitten spärrad 

säkerhetssluss) 

FAIL Störning -styrning möjlig, eventuellt automatiskt 
uppåt 

EICH 
Kalibrering -

-knapp 
NA  Nödstopp u-

ten 

NOTF Nöddrift -styrning utan att iaktta säkerhetsanordningar 
etc. 

'Hd' Hand -styrning 

ParA Inställning av parametrar 

SYNC Synkronisering 
pos. okänd) 

'Au' Automatisk  

'Hc' Halvautomatisk ”Hand”-tillstånd till ”Halvautoma-
tisk” 

FUZ Första visning efter påslagning (uppstart och självtest) 
Statusmeddelanden under kalibrering 

E.i.E.u. kalibrering av ändläge STÄNGD begärd (i död mans-läge) 
E.i.E.o. kalibrering av ändläge ÖPPEN begärd (i död mans-läge) 
E.i.E.1. kalibrering av mellanstoppsläge E1 (i död mans-läge) 

Statusmeddelanden under synkronisering 
S.y.E.u. synkronisering av ändläge STÄNGD begärd (död mans-läge eller vänta 

på startvillkor) 
S.y.E.o. synkronisering av ändläge ÖPPEN begärd (död mans-läge eller vänta 

på startvillkor) 
S.y.E.1. synkronisering av mellanstoppsläge E1 (i död mans-läge) 

S.y.op automatisk ÖPPEN-rörelse till det mekaniska stoppet, därefter auto-
matisk synkronisering i ändläge ÖPPEN 

S.y.cL automatisk STÄNGD-rörelse med iakttagande av säkerhetsanord-
ningarna till det mekaniska stoppet, därefter automatisk synkroni-
sering i ändläge STÄNGD 

S.y.c  automatisk STÄNGD-rörelse är spärrad, baserat på begäran Å 
Statusmeddelanden i död mans-läge 
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Hd.cL STÄNGD-rörelse i död mans-läge (knapp: STÄNGD) 
Hd.oP ÖPPEN-rörelse i död mans-läge (knapp: ÖPPEN) 
Hd.Eu ändläge STÄNGD nått, ingen ytterligare rörelse i död mans-läge möjlig 
Hd.Eo ändläge ÖPPEN nått, ingen ytterligare rörelse i död mans-läge möjlig 
Hd.Ao utanför det tillåtna Eo-läget (ingen ÖPPEN-rörelse möjlig i död mans-

läge) 
Informationsmeddelanden under inställningen av parametrar 

noEr felminnet har inget sparat fel 
Er-- felminne: i händelse av ett fel, men inget tillhörande meddelande hit-

tat 
Prog programmeringsmeddelande under utförande av ursprungliga para-

metrar resp. standard 

 

Bilaga D: Ingångarnasmeddelanden 
 

Allmänna ingångar Funktion Förbindelse 

E.000 ÖPPEN Öppna knappen på locket X502 

E.050 STOP Stoppknappen på locket X502 

E.090 STANGD Stäng knappen på locket X502 

E.101 Ingångarna 1 Öppen ingång 52 

E.102 Ingångarna 2 Öppen utgående 53 

E.103 Ingångarna 3 Delvis öppen 54 

E.104 Ingångarna 4 Stopp 72 

E.105 Ingångarna 5 Infraröd 1 aktiv (kolonn) 75 

E.106 Ingångarna 6 Infraröd 2 aktiv (kolonn) 82 

E.107 Ingångarna 7 Infraröd 3 aktiv (kolonn) 85 

E.108 Ingångarna 8 Infraröd 4 aktiv (vägg) 61 

E.109 Ingångarna 9 Infraröd 5 aktiv (vägg) 64 

E.110 Ingångarna 10 Säkerhetslista öppen aktiv 65 

E.111 Ingångarna 11 *virtuella* Säkerhetslista öppen aktiv na 

E.112 Ingångarna 12 *virtuella* Säkerhetslista stänga aktiv na 

E.113 Ingångarna 13 *virtuella* 

Säkerhetsslinga utanför ak-

tiv na 

E.114 Ingångarna 14 *virtuella* Säkerhetsslinga inuti aktiv na 

E.115 Ingångarna 15 *virtuella* Vägg Infraröd 4 of 5 aktiv na 

E.121 Ingångarna 21 Nöd öppen 331 

E.122 Ingångarna 22 Nöd stanga 334 

E.123 Ingångarna 23 Död mans öppen 341 

E.124 Ingångarna 24 Död mans stänga 361 

E.125 Ingångarna 25 Stangd 362 

E.126 Ingångarna 26 na 363 

E.127 Ingångarna 27 *virtuella* 
Slav i programmeringsläge 
eller i fel na 
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E.13A Ingångarna 3A *virtuella* Öppen ingång na 

E.13B Ingångarna 3B *virtuella* Öppen utgående na 

E.13C Ingångarna 3C *virtuella* Delvis öppen na 

E.13D Ingångarna 3D *virtuella* Stopp na 

E.13E Ingångarna 3E *virtuella* Infraröd 1 of 2 aktiv na 

E.13F Ingångarna 3F *virtuella* Infraröd 3 aktiv na 

Nödstopp Funktion Förbindelse 

E.201 Intern nödstopp aktiv   na 

E.211 Extern nödstopp 1 aktiv   41/42 

E.212 Extern nödstopp 2 aktiv   31/32 

Säkerhetslistor Funktion Förbindelse 

E.360 Säkerhetslista stänga aktiv   43/44 

E.363 
Storing säkerhetslista stän-
ga   na 

E.380 Säkerhetslista öppen aktiv   65/71 

E.383 

Storing säkerhetslista öp-

pen   na 

Slingdetektering Funktion Förbindelse 

E.501 Sling kanal 1 Öppen slinga aktiv X5-1/X5-2 

E.502 Sling kanal 2 Närvaro slinga aktiv X5-3/X5-4 

E.503 Sling kanal 3 

Säkerhetsslinga utanför ak-

tiv 352/353 

E.504 Sling kanal 4 Säkerhetsslinga inuti aktiv 350/351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                            

SV – Översättning av den ursprungliga användarhandboken -  1.1 | 2019 42 

Bilaga E: Slingdetektering
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