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1.       ARCUBE Montajı 

ARCUBE monoblok üniteyi, fren direncini, varsa akü kutusunu ve UPS’i monte ediniz.

 

Şekil 1 ARCUBE Mekanik Ölçüleri 

 

Şekil 2 Fren Direnci ve Akü kutusu ölçüleri (*) 

* Bu ölçüler sadece ARKEL’den tedarik edilen ürünler için geçerlidir.

2. Bağlantılar 

Motor beslemesi, motor PTC, frenler ve frenlerin geri 

besleme kontakları, motor fanı, enkoder, fren direnci ve 

var ise akü kutusu bağlantılarını yapınız. 

2.1. Fren Direnci Bağlantısı 

 

 

2.2. Motor Fazları ve PTC Bağlantısı   
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2.3. Mekanik Fren Bağlantısı 

2.3.1. Asenkron motor fren bağlantısı 

 

2.3.2. Senkron motor fren bağlantısı 

 

2.4. Enkoder Bağlantıları 

2.4.1. Asenkron motor enkoder bağlantısı 

 

2.4.2. Senkron motor enkoder bağlantısı 

 

2.5. Motor Fanı Bağlantısı 

 

2.6. Akü Kutusu Bağlantısı (Gerekli ise) 

 

2.7. UPS Bağlantısı 

UPS in olmadığı durumda U-LI ile U-LO uçları, U-NI ile 

U-NO uçları birbirine uygun kablolar ile bağlanmalıdır. 

Aksi takdirde pano enerjilenmeyecektir. 

 

* BL1-BL2 için dağıtım panelinize bakınız. 
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3. Menü 

Enerji verildiğinde sürücü üzerinde bulunan ARCUBE 

ekranı açılacaktır. Menüye girmek için SARI buton 

“ENT”, çıkmak için ise KIRMIZI buton “ESC” 

kullanılır. “YUKARI”, “AŞAĞI” butonları ile 

parametreler arasında geçiş yapabilirsiniz. İçerisine 

girmek istediğiniz parametre üzerindeyken “ENT” 

butonuna bastıktan sonra aynı şekilde “YUKARI”, 

“AŞAĞI” butonları ile parametre içerisinde farklı 

değerlere veya seçeneklere geçiş yapabilirsiniz. 

 

Şekil 3 Menü 

4. Oto Ayar 

Asansör çalıştırılmadan önce oto-ayar işlemi 

yapılmalıdır. Oto-ayar yapılması ile motorun 

karakteristik özellikleri öğrenilir.  Oto-ayar, elle 

kumanda ile yapıldığından, geri alma kumandası aktif 

edilmelidir. Oto-ayar işlemi için ilk aşama ARCUBE 

ünitesinin enerjisinin verilmesidir. 

 

➢ Ünitenin şebeke beslemesini bağlayınız (L1, L2, 

L3, N, PE) 

4.1. Oto Ayar Hazırlık 

Oto ayar yapılırken kabin üstü ve kuyu dibi kutularının o 

anda sistemde bağlı olup-olmamasına göre oto-ayar 

işleminde köprülenmesi gereken yerler değişecektir. Bu 

nedenle menüden bu parametrelerin doğru olarak 

seçilmesi çok önemlidir. 

 

 “HIZLI KURULUM” içerisinden “ÇALIŞMA 

MODU” parametresi kesinlikle doğru olarak 

ayarlanmalıdır.  

4.1.1. Kabin üstü ve kuyu dibi kutusu yok 

İlk kurulumda kabin üstü ve kuyu dibi kutusu yok iken 

oto ayar yapılıyorsa, parametreden; 

“CALISMA MODU” “KURULUMCU MODU” 

“REVIZYON BAGLANTISIZ”  

olarak seçilmelidir. Yanlış seçilmesi durumunda Arcube, 

Fx-Cube kartı ile haberleşme yapamayacak ve hata 

verecektir. Güvenlik devresi köprülemeleri Şekil-4’deki 

gibi olmalıdır. 

 

 

Şekil 4 Kabin üstü ve kuyu dibi kutusu yok iken 

gerekli köprülemeler 

4.1.2. Kabin üstü ve kuyu dibi kutusu bağlı 

Kabin üstü ve kuyu dibi kutusu bağlı iken oto ayar 

yapılıyorsa, parametreden; 

“ÇALIŞMA MODU” “KURULUMCU MODU” 

“REVIZYON BAGLANTILI”  

olarak seçilmelidir. Bu parametrenin seçimi önemlidir. 

Bu parametre yanlış ayarlanırsa ARCUBE tarafından 

817, 818, 868 ve 869 sinyalleri dikkate almayacaktır. 

Güvenlik devresi köprülemeleri Şekil-5’teki gibi 

olmalıdır. 

119B-120 arasında ve 111-113 arasında köprü 

bulunmamalıdır. Bu durumda kapının monte 

edilmediği düşünülürse, yalnızca kapılar yani 120-130-

135-140 köprülenecektir. 
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Şekil 5 Kabin üstü ve kuyu dibi kutusu bağlı iken 

gerekli köprülemeler 

 Köprüleme işlemleri yalnızca ilk kurulum 

esnasında yapılmalıdır. Kabin üstü ve kuyu dibi 

kutusu kurulum aşamasında yerlerine bağlandıktan 

sonra bu köprüler mutlaka çıkarılmalıdır! 

4.2. Oto Ayar Parametre Ayarları 

Kumanda panosundaki geri alma kumandasında, geri 

alma anahtarını (SEE) “1” konumuna alarak asansörü 

geri almaya alınız. Bu durumda yukarı ve aşağı butonları 

ile motor hareket ettirilebilir. 

 

 

Şekil 6 Geri alma kumandası 

Sistemi oto-ayara hazırladıktan sonra LCD ekran 

üzerinde gerekli parametrik ayarlar yapılmalıdır. 

ARCUBE üzerindeki tüm sigortaları açtıktan sonra 

dağıtım panosu üzerindeki “SMP” ana kesici şalterini 

açınız. 

Ekran açıldıktan sonra menüye girmek için “ENT” 

butonuna basınız. “HIZLI KURULUM” ekranını 

gördüğünüzde bir kere daha “ENT” butonuna basınız ve 

aşağıda görselleri verilen parametreleri sisteminize 

uygun şekilde ayarlayınız. 

4.2.1. Çalışma modu 

Kabin üstü ve kuyu dibi kutusunun bağlı olup-olmama 

durumuna göre doğru olarak seçilmelidir. 

 

 

4.2.2. Motor tipi 

Motor tipi asenkron ya da senkron olarak sisteme uygun 

girilmelidir. 

 

 

4.2.3. Motor kontrol tipi 

Motor kontrol tipi açık çevrim ya da kapalı çevrim olarak 

sisteme uygun olarak girilmelidir. 

*Senkron motorlar için sadece kapalı çevrim seçeneği 

mevcuttur. 

4.2.4. Nominal kabin hızı 

Motor etiketinde yazılı olan hız değeridir.  
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4.2.5. Motor devri 

Motor etiketinde yazılı olan motor devri değeri doğru 

olarak girilmelidir. 

 

4.2.6. Motor frekansı 

Motor etiketinde yazılı olan motor frekansı değeri doğru 

olarak girilmelidir. 

 

4.2.7. Motor akımı 

Motor etiketinde yazılı olan motor akımı değeri doğru 

olarak girilmelidir. 

 

4.2.8. Motor voltajı 

Motor etiketinde yazılı olan motor voltajı değeri doğru 

olarak girilmelidir. 

 

4.2.9. Motor yönü 

Bu değer oto-ayar tamamlandıktan sonra motor ters yöne 

gittiği görülürse değiştirilebilir. 

 

 

4.2.10. Yüksek hız [Vmax] 

Kabinin en fazla hangi hızla gideceğinin seçimi buradan 

yapılır. Bu değer için en fazla motor etiketinde yazılı olan 

Nominal Kabin Hızı değeri kullanılmalıdır.  

 

4.2.11. Kuyu pozisyon sistemi 

Kuyu pozisyon sistemi buraya doğru olarak girilmelidir. 

 

 

4.2.12. Durak sayısı 

Asansör sisteminin durak sayısı doğru olarak 

girilmelidir. 
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4.2.13. Oto ayar başlat 

ARCUBE hem halatlı hem de halatsız olarak oto-ayar 

işlemini yapabilir. Bu işlem için “OTO-AYAR 

BASLAT” parametresi sisteme uygun olarak 

seçilmelidir. 

 

 
 

“ESC” butonuna basarak parametreleri kaydedip, 

çıkınız. 

4.3. Oto Ayar İşleminin Yapılması 

Yukarıdaki adımlar tamamlandıktan sonra “ESC” 

butonuna basarak geri çıkın. Yapılan değişiklikler 

kaydedildikten sonra ana menüye dönülür ve aşağıdaki 

ekran ile karşılaşılır. 

 

 
 

ARCUBE içerisindeki “SEE” anahtarını “1” konumuna 

alın ve yukarı ya da aşağı geri alma hareket butonuna 

“MOTOR TANIMA BASARILI” yazısı gelene kadar 

basmaya devam edin. Bu yazıyı gördükten sonra, “ENT” 

butonuna basarak değerleri kaydediniz. Daha sonra 

asansörü bir miktar hareket ettirmeyi deneyin. 

Aşağı veya yukarı butonuna bastığınıza motor ters yöne 

dönüyor ise: “2-TEMEL AYARLAR” başlığı altında 

bulunan “2.5: MOTOR YONU” kısmına gelerek 

parametreyi değiştirin. “Saat yönü” seçilmişse “Saat 

yönü tersi” seçin. Eğer “Saat yönü tersi” seçilmiş ise 

“Saat yönü” olarak seçin. 

Asansör geri almada doğru olarak hareket ediyorsa 

aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz. 

 

Güvenlik devresinde 110-140 terminalleri arasında 

yapılan tüm köprülemeleri kaldırınız.  

Bu aşamadan sonra kabin üstü ve kuyu dibi kutusu 

montajları tamamlandıktan sonra ilgili parametreler 

kesinlikle düzeltilmelidir. Köprüler kaldırılmalıdır. 

Manyetik şalterler ve mıknatıslar dizildikten sonra 

ilgili parametreler kesinlikle düzeltilmelidir. 

Köprüler kaldırılmalıdır. Aksi takdirde kuyu dibinde 

çalışan personelin kabin üstünde çalışan personele, 

kabin üstünde çalışan personelin de ARCUBE 

kumanda panosunda çalışan personele olan 

üstünlüğü ortadan kalkar. 

5. Kuyu İçi Hazırlık  

Asansörün diğer mekanik aksamlarının kurulum ve 

montajını yapınız. 

Revizyon kutusu, kuyu dibi kutusu ve emniyet devresi 

kontaklarının bağlantılarını yapınız. 

Alt ve üst zorunlu yavaşa geçirici mıknatısları, en alt ve 

en üst kat kapı bölgesi mıknatısı seviyesinden 2 m 

mesafeye dizilmelidir.  

Alt zorunlu yavaşa geçirici (SKSR1) manyetik şalterini 

rayın tek tarafını görecek şekilde yerleştiriniz. SKSR1 

manyetik şalter uçlarını FX-Cube kartındaki 100 ve 817 

rumuzlu terminallere bağlayınız.  

 

Kabini en alt kata götürünüz.  

Kabin eşiği en alt durak seviyesinde olmalıdır.  

SKSR1 manyetik şalteri hizasından yavaşlama mesafesi 

kadar yukarıya kırmızı mıknatısı yerleştiriniz. 

Kırmızı mıknatısın biraz üstüne siyah mıknatısı 

yerleştiriniz. 
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Mıknatısların manyetik şaltere uzaklığı 1-2 cm arasında 

olmalıdır. 

 

Şekil 7 SKSR1 manyetik şalteri için mıknatıs 

yerleşimi 

Üst zorunlu yavaşa geçirici (SKSR2) manyetik şalterini 

rayın tek tarafını görecek şekilde yerleştiriniz. SKSR2 

manyetik şalter uçlarını FX-Cube kartındaki 818 ve 100 

rumuzlu terminallerine bağlayınız. Üst zorunlu yavaşa 

geçirici manyetik şalteri için gerekli yuvarlak 

mıknatısları yavaşlama mesafesine göre aşağıda 

anlatıldığı biçimde yerleştiriniz. 

 

Şekil 8 SKSR2 manyetik şalteri için mıknatıs 

yerleşimi 

Kabini en üst kata götürünüz.  

Kabin eşiği en üst durak seviyesinde olmalıdır.  

SKSR2 manyetik şalteri hizasından yavaşlama mesafesi 

kadar aşağıya kırmızı mıknatısı yerleştiriniz.  

Kırmızı mıknatısın biraz aşağısına ise siyah mıknatısı 

yerleştiriniz.  

Mıknatısların manyetik şaltere uzaklığı 1-2 cm olmalıdır. 

SML1 & SML2 manyetik şalterlerini üstü üste şeklindeki 

karkas üzerinde, rayın tek tarafını görecek şekilde 

yerleştiriniz. Şalterlerin uçlarını sırasıyla FX-Cube kartı 

üzerindeki ML1-MLO-1000 ve ML2-MLO-1000 

terminallerine bağlayın. Kapı güvenlik bölgesi manyetik 

şalterleri için gerekli şerit mıknatısları aşağıda anlatıldığı 

biçimde yerleştiriniz. 

 

Şekil 9 SML1-SML2 kapı güvenlik bölgesi manyetik 

şalterleri için mıknatıs yerleşimi 

Kabini en alt kata götürünüz.  

Kabin eşiği en alt durak seviyesinde olmalıdır.  

Bu durumda manyetik şalterlerin orta noktası mıknatıs 

şeridin tam ortasına gelecek şekilde şeritleri manyetik 

şalterlerin karşılarına 1-2 cm uzaklıkta yerleştirin. 

Mıknatısı yapıştırıcı veya vida ile sabitleyin. 

İşlemi diğer duraklar için uygulayınız. 

6. Kuyu Öğrenme ve Test Sürüşü 

Enkoder sayıcılı sistemde, asansörün kabin pozisyonu ve 

kat bilgisini algılamak için normal çalışmaya geçilmeden 

önce ARCUBE monoblok asansör kontrol birimi bir 

defaya mahsus kuyuyu öğrenmelidir. Bu nedenle daha 

önce anlatıldığı gibi, enkoder sayıcılı sisteme göre 

manyetik şalter ve mıknatıs yerleşiminizi ve enkoder 

bağlantılarını kontrol ediniz. Kontrol ettikten sonra 

aşağıda anlatıldığı şekilde kuyu öğrenme işlemini 

gerçekleştiriniz. 

Kuyu öğrenme işleminin yapılabilmesi için asansörün 

revizyonda veya geri almada olmaması gereklidir. Aksi 

durumda ekranda uyarı mesajı verilecektir.  
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Kuyuyu öğrenme sırasında kabinin nerede olduğunun bir 

önemi yoktur. Sistem otomatik olarak yüksek hızın yarısı 

hızında en alt kata vardıktan sonra, yukarıya doğru 

kuyuyu öğrenerek en üst kata varır ve sürüşü bitirir. 

Kuyu öğrenme işlemine başladıktan sonra herhangi bir 

nedenle iptal etmek istediğinizde acil stop butonuna 

basabilir veya sistemi revizyona alabilirsiniz. 

 

Şekil 10 Kuyu öğrenme ekranı 

Kuyu öğrenme ekranına gelmek için ana menüde 

beklerden Şekil-10’daki ekranı görene kadar “SAG” 

butona basınız. Ekranı gördükten sonra “YUKARI” ve 

“ASAGI” beraber basarak kuyu öğrenmeyi başlatınız.  

 

Asansörün durak sayısına göre bu işlem biraz zaman 

alabilir. ARCUBE ekranında kuyu öğrenme işleminin 

hangi aşamada olduğu gösterilmektedir. 

 

Sistem, öğrenme işi bittikten sonra “KUYU 

OGRENME BASARILI” mesajı vererek, işlemi 

tamamlayacaktır. Kuyu öğrenme işleminin her asansör 

kuyusu için 1 kez yapılması yeterlidir. Bu işlem 

tamamlandıktan sonra menüden çıkınız. Çıkışınız 

sırasında ekranın sizi yönlendirdiği gibi değerleri 

kaydetmek için “ENT” butonuna basınız. Aksi halde, 

yapılan kuyu öğrenme işlemi kaydedilmeyecek ve 

yeniden kuyu öğrenme yapılması gerekecektir. Kuyu 

öğrenme sırasında sırasıyla aşağıdaki aşamaları 

göreceksiniz. 
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Asansöre kayıt vererek hedef katlara ulaşıp ulaşmadığı 

kontrol edilmelidir. Bu işlem için ana menüde “KAYIT 

BEKLENIYOR” yazısını görürken Şekil-11’deki 

gösterilen ekranı görene kadar sağ butona basınız. 

“KABIN CAGRISI VER” ifadesinin yanındaki sayı 

hangi kata kayıt vermek istediğinizi göstermektedir. 

Yukarı ve aşağı yön oklarıyla sayının değerini 

değiştirerek istediğiniz kata kayıt verebilirsiniz. Örneğin 

“KABIN CAGRISI VER: 3” yazılı iken “ENT” 

butonuna basarsanız asansör 3.kata kabin içi kayıt almış 

şekilde hareket edecektir. 

 

 

Şekil 11 Çağrı verme ekranı 

7. Çağrı Ayarları 

7.1. Kabin (İç) Çağrılar 

7.1.1. FX-Cube ayarları 

FX-Cube, ARCUBE sisteminde kabin içi kayıtlar için 

kullanılan karttır. Kabin içi kayıt butonlarının her biri 

paralel şekilde bu karta bağlanır. ARCUBE’ün CANBus 

sistemine bağlanıp, menüden yazılım güncelleme işlemi 

yapıldıktan sonra herhangi bir özel ayar yapmaksızın 

butonlar ile kayıt verilebilir. Dış çağrıların ayarlarına 

geçmeden önce iç çağrılarla asansörün tüm katlara 

gittiğini kontrol ediniz. FX-Cube kartı kabin içi kayıtları 

en fazla 16 kata kadar paralel olarak toplamaktadır. 

  

Gösterge çıkışları ise menüden ayarlanmalıdır. “9: 

GOSTERGE AYARLARI” parametresi altında 

bulunan “9.2: FX-CUBE GOSTERGE CIKISLARI” 

parametresine geliniz. 7-Segment, 

  
 

 

Gray, 

Binary, 

 
Terslenmiş Gray, 

 
ve Terslenmiş Binary 

 
seçenekleri vardır. Buradan uygun parametrenin 

seçilmesi gereklidir. Kullandığınız göstergenin tipine 

göre “9.4: GRAY/BINARY KOD BASLANGICI” 

parametresini düzenlemeniz gerekebilir. 

 

Kart üzerindeki yön oku çıkışları ve servis dışı çıkışı da 

menüden ayarlanmalıdır. “9.3: FX-CUBE 31-32-02 

CIKISLARI” parametresine gelerek 31,32,02 çıkışları 

normal ve ters olarak ayarlanabilir. Buradan sisteminize 

uygun parametreyi seçiniz. 
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7.2. Kaset (Dış) Çağrılar 

ARCUBE dış kayıtlarda seri (CANBus) ya da paralel 

tesisat olarak çalışabilme özelliğine sahiptir. Eğer dış 

çağrılar paralel tesisat olacak ise MSP-16_Exp kartı 

kullanılmalıdır.  

7.2.1. Seri tesisat 

Eğer dış çağrılar için seri tesisat kullanılacaksa menüde 

“2: TEMEL AYARLAR” parametresi altında “2.6: 

KAT BUTON TESISATI” parametresi “SERI 

TESISAT” olarak seçilmelidir. “2.7: TOPLAMA 

TIPI” parametresi de sisteminize uygun olarak 

seçilmelidir. Ardından dış kayıt butonlarının yerleri 

ARCUBE’a tanıtılması gerekir. Bunun için öncelikle ana 

menüdeyken kaset öğrenme ekranını görene kadar 

“SOL” butona basınız. Kaset öğrenme ekranına 

eriştiğinizde, “ENT” butonuna basarak Kaset Öğrenmeyi 

“Aktif” konumuna getiriniz.   

 

Şekil 12 Kaset Öğrenme Aktif 

Öğrenme işlemlerinin yapılabilmesi için kabin 

içerisinden kayıt vererek en alt kata geliniz ve dış kayıt 

butonuna 5 saniye basılı tutunuz. Kat kaseti 

öğrenildiğinde kat butonunun ledi 1 saniye aralıklarla 

yanıp sönecektir. Kabin içerisinden kayıt vererek 2.kata 

geliniz ve dış kayıt butonuna 5 sn. basılı tutunuz. Bu 

şekilde bütün katların dış kasetlerini sisteme öğrettikten 

sonra, tekrar ana menüde kaset öğrenme ekranını görene 

kadar “SOL” butona basınız ve bu ekranı görünce Kaset 

Öğrenmeyi “İptal” konumuna getiriniz.  

 

 

Şekil 13 Kaset Öğrenme İptal 

Öğrenilen değerleri menü üzerinden görebilmek için, 

örneğin, 1.kat kaseti sisteme doğru olarak tanıtıldıysa 

menüde kat kasetleri izleme ekranında “1” kat numarası 

altında “+” işareti görmelisiniz. Bu ekrana erişmek için 

ana menüde beklerken Şekil-14’de gösterilen ekranı 

görene kadar “SOL” butona basınız. 

 

Şekil 14 Kaset Öğrenme Sonucu 

Eğer kullanılan göstergeli kat kaseti sadece kapı üstü 

göstergesi olarak kullanılacaksa bu tanıtma işleminin 

yapılmasına gerek yoktur.  

7.2.2. Paralel tesisat 

MSP-16_Exp kartı, dış kayıt butonlarının direkt 

bağlandığı durumda kullanılır. Tek buton toplamalı 16 

kata kadar, çift buton 9 kata kadar dış kayıtlar 

toplanabilmektedir Menüde “2: TEMEL AYARLAR” 

parametresi altında “2.6: KAT BUTON TESISATI” 

parametresi “PARALEL TESISAT” olarak 

seçilmelidir. “2.7: TOPLAMA TIPI” parametresi de 

sisteminize uygun olarak seçilmelidir. 
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Kat buton tesisatı parametresi, paralel tesisat olarak 

seçildikten sonra MSP-16_Exp kartının gösterge çıkışları 

da menüden ayarlanmalıdır. “9: GOSTERGE 

AYARLARI” parametresi altında bulunan “9.1: 

MSP16-EXP GOSTERGE ÇIKIŞLARI” 

parametresine geliniz. 7-Segment,  

Gray,

 
Binary, 

Terslenmiş Gray, 

 
ve Terslenmiş Binary, 

 
Seçenekleri vardır. Buradan sisteminize uygun 

parametreyi seçiniz. Kullandığınız göstergenin tipine 

göre “9.4: GRAY/BINARY KOD BASLANGICI” 

parametresini düzenlemeniz gerekebilir. 

8. Yazılım Güncelleme 

Ana menü ekranında “SAG” buton ile aşağıda gösterilen 

ekranı görene kadar ilerleyiniz. 

Ardından “YUKARI” ve “ASAGI” butonlarına beraber 

basınız. SD kart içerisindeki versiyonlar listelenecektir.  

Yön oklarıyla versiyonlar arasında geçiş yapabilirsiniz.  

En güncel yazılım en son tarihli olan yazılımdır. 

İstediğiniz versiyona geldiğinizde “ENT” butonuna 

basarak yazılım güncellemesini başlatınız. 

Güncelleme tamamlandığında sistem yeniden 

başlatılacaktır.  

ARCUBE çevre birimleri güncellenebilme özelliğine 

sahiptir. Eğer kurulum yaparken “CANBus” hattına bağlı 

olmayan çevre birimler varsa onları bağladığınızda tekrar 

yazılım güncellemesi yapmanız gerekecektir. Aksi 

takdirde sonradan bağladığınız çevre birimler 

çalışmayacaktır. 

 

 

9. Çevre Birimleri 

CANBus hattı üzerinde çalışan tüm birimlerdir. Her 

birim kendine has özel bir adrese sahiptir. ARCUBE 

güncellendikten sonra diğer çevre birimler aranarak 

güncellenir. 

9.1. FX-Cube 

Kabin üzerine yerleştirilebilen bu kart revizyon kartıdır. 

Kabin ile kumanda panosu arasındaki haberleşmeyi 

sağlar. Ayrıca en fazla 16 durağa kadar kabin çağrılarının 

paralel olarak bağlanılmasına olanak sağlar.  

9.2. MSP-16_Exp 

Paralel tesisatlı sistemlerde kat kaset buton bağlantı 

kartıdır. En fazla 16 durağa kadar kullanılabilir. Tek 

buton kullanılması durumunda 16 kata kadar, çift buton 
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kullanılması durumunda 9 kata kadar dış çağrıları 

toplamak için kullanılır. 

9.3. ENCA  

Senkron (Dişlisiz) makinalar için kullanılan enkoder 

bağlantı kartıdır. 

9.4. ENCI 

Asenkron (Dişlili) makinalar için kullanılan enkoder 

bağlantı kartıdır. 

9.5. BC-BUT  

Kat kayıtlarının CANBus üzerinden seri şekilde alınacağı 

sistemlerde kullanılan göstergesiz kat kayıt buton 

kartıdır. 

9.6. BC-D2X 

Kat kayıtlarının CANBus üzerinden seri şekilde alınacağı 

sistemlerde kullanılabilen 2 parçalı dotmatrix gösterge 

kartıdır. Kabin içi göstergesi ya da kapı üstü göstergesi 

olarak da kullanılabilir. 

9.7. BC-D3X 

Kat kayıtlarının CANBus üzerinden seri şekilde alınacağı 

sistemlerde kullanılabilen 3 parçalı dotmatrix gösterge 

kartıdır. Kabin içi göstergesi ya da kapı üstü göstergesi 

olarak kullanılabilir. 

9.8. BC-LCD10555 

Kat kayıtlarının CANBus üzerinden seri şekilde alınacağı 

sistemlerde kullanılabilen kırmızı, yeşil ve mavi 

bileşenlere sahip LCD gösterge kartıdır. Kabin içi 

göstergesi ya da kapı üstü göstergesi olarak kullanılabilir. 

9.9. FX-Cube-S 

Kabin üzerine yerleştirilebilen bu kart seri revizyon 

kartıdır. Kabin ile kumanda panosu arasındaki 

haberleşmeyi sağlar. Kabin çağrıları için CPC kartıyla 

birlikte kullanılmalıdır. 

9.10. CPC 

Kabin kayıt kontrol kartıdır. Kabin çağrısı vermek için 

kullanılır. (Soketli) ARCUBE sisteminde 16 durağa 

kadar destekler. 

 

10. Genel Tanımlar 

10.1. Kalıcı Hatayı Silme 

Kalıcı hatayı silmek için, ARCUBE üzerinden, Ana 

menüde beklerken “KALICI HATA” ifadesini görene 

kadar “SAG” butona basınız. Bu ekrana geldiğinizde 

“YUKARI” “ASAGI” butonlarına beraber basarak 

kalıcı hatayı siliniz. Revizyon el terminali ile revizyon 

konumuna alıp tekrar normal konuma alınız. 

10.2. By-Pass Soketi 

Kapı emniyet devresinin bakım amacıyla köprülenmesi 

gerektiği durumlarda kullanılmak üzere bulundurulan 

soketlerdir. 

 

Şekil 15 ByPass Soketi 

4 farklı soketten her biri aynı anda kapı emniyet 

devresinin sadece bir parçasını köprüleyebilir. 

1. NORMAL durumda kapı köprüleme devresinde 

herhangi bir köprüleme yapılmaz. Normal çalışma. 

2.“120-130” köprülenir. Yarım otomatik kapılarda kat 

kapısı kapalı kontakları. 

3. “130-135” köprülenir. Tam otomatik kapılarda dış 

kapı fiş kilit kontağı. Yarım otomatik kapılarda LIR 

pompa kontağı (Kat kapısı kilidi). 

4. “135-140” köprülenir. Kabin kapısı kontağı. 

10.3. Revizyon El Terminalleri 

Kabin üzerinde ve kuyu dibinde bulunan revizyon el 

terminalleri panoda bulunan geri alma el terminaline göre 

önceliklidir. Ayrıca revizyon el terminalleri üzerinde yön 

butonlarına ek olarak hareket butonu bulunur. 

Revizyonda hareket ettirmek için hem hareket hem de 

yön butonuna birlikte basılmalıdır. Eğer asansör kuyudan 

ya da kabin üzerinden revizyona alınır ise geri alma el 

terminali çalışmaz. Eğer hem kuyu dibi hem de kabin 
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üstü revizyon el terminalleri revizyon moduna birlikte 

alınırsa hareket için her iki revizyon terminalinden de 

hareket ve yön butonlarına birlikte basılması gerekir. 

10.4. Kuyu Revizyondan Çıkış 

Asansör kuyu dibi revizyon el terminalinden revizyona 

alındığında, standart gereği tekrar normale alındığında 

asansörün normal çalışmaya belli bir prosedür sonrasında 

alınması gerekir. Bunun için 2 farklı opsiyon vardır:  

a) Reset anahtarının aktif edilmesi gerekir. Bu işlem için 

tüm revizyon/geri alma sinyallerinin (868,869,870) 

normal çalışmaya getirilmiş olması gerekir. Tüm emniyet 

devresi (120, 130, 140) sinyallerinin geliyor olması 

gerekir. Bu durumda iken kuyu dibi kartı üzerindeki reset 

anahtarına (IPR girişi) sinyal verildiğinde normal 

konuma döner. 

b) Kuyu dibi revizyondan bir diğer çıkma koşulu ise, 

bütün revizyon/geri alma sinyalleri (868,869,870) 

normal konumda iken ve tüm kapılar kapalı iken (120, 

130, 140 devresi aktifken) en alt kat dış kayıt butonuna 

“3 x kısa bas → 1 saniye bekle → 3 x kısa bas → 1 saniye 

bekle → 3 x kısa bas” işlemi yapılmalıdır. Reset işlemi 

başarılı olduysa buton ledi flaş edecektir ve sisteminiz 

normale dönecektir. 

‼ Not: Dubleks asansörler için yalnızca a) opsiyonuna 

izin verilir. En alt katta her bir asansör için ayrı ayrı 

sviç bulundurulmalıdır. 

11. Hata Kodları, Muhtemel Sebepleri ve 

Çözümleri 

➢ H1: KAPI KILIT HATASI. 140 SINYALI YOK         

Kapı kapat komutu geldikten sonra, “7.9: 

KAPANMAYAN KAPI DENEME GECIKMESI” 

parametresindeki değer süresinde hala 140 sinyali 

gelmediyse, bu hata verilir.  

Süre çok kısa girilmişse artırılmalıdır. Emniyet devresi 

kontrol edilmelidir.    

➢ H2: KATTAN KATA MAX SEYIR SURESI 

ASILDI   

“2.8: KATTAN KATA AZAMI SEYIR SURESI” 

parametresindeki değer süresinde, kabin yeni bir kata 

varamadıysa, bu hata verilir. Parametre çok düşük 

girilmiş ise artırılmalıdır. Değer yeterliyse, asansör 

hareket ettikçe ML1-ML2 sinyallerinin geldiği kontrol 

edilmelidir.  

➢ H3: KAPI UZUN SUREDIR ACIK KALDI 

“7.7: KAPI ACIK HATASI” parametresindeki değer 

süresinde kapı kapanmadıysa (140 sinyali gelmediyse), 

bu hata verilir ve sistem servis dışına geçer. Sürekli hata 

almamak için bu parametre artırılmalıdır. 

Kapı kapalı olmasına rağmen, hala hata alınıyorsa, kapı 

kontakları ve kumanda kartı üzerinden 140 sinyali 

kontrol edilmelidir.  

➢ H4: KABIN TUTULAMADI. MOTOR 

PARAMETRELERINI KONTROL EDINIZ 

Oto-ayar esnasında motor belli değerin üzerinde dönerse 

bu hata verilir. Motor parametreleri kontrol edilmelidir. 

➢ H5: YUKARI VE ASAGI LIMIT KESICILERIN 

IKISI DE KESIYOR  

İki limit kesici birden kapalı konumda ise bu hata verilir. 

Normalde, aynı anda limit kesicilerin (817-818) en fazla 

1 tanesi kesik olabilir. En az biri aktif olmak zorundadır. 

Eğer kabin en alt katta ise, 818 aktif olmalıdır. Eğer kabin 

en üst katta ise 817 aktif olmalıdır. Bu duruma göre 

manyetik sviç, mıknatıslar ve mıknatısların dizilimleri 

kontrol edilmelidir. 

➢ H6: ASAGI HAREKET SIRASINDA YUKARI 

LIMIT KESICI KESTI      

818 mıknatısları en üst katta kullanılır ve 818 sinyali 

yalnızca yukarı yönde giderken kesilebilir. Aşağı yönde 

hareket varken sinyal kesilemez. Aksi takdirde bu hata 

verilir.  

Yuvarlak mıknatısların kırmızı ve beyaz yüzlerinin doğru 

olarak konulduğundan emin olunmalıdır. 

➢ H7: YUKARI HAREKET SIRASINDA ASAGI 

LIMIT KESICI KESTI 

817 mıknatısları en alt katta kullanılır ve 817 sinyali 

yalnızca aşağı yönde giderken kesilebilir. Yukarı yönde 

hareket varken sinyal kesilemez. Aksi takdirde bu hata 

verilir. 

Yuvarlak mıknatısların kırmızı ve beyaz yüzlerinin doğru 

olarak konulduğundan emin olunmalıdır.  

➢ H8: DUSUK DC BARA GERILIMI                                 

Şebeke gerilimi çalışma değerinin altına inerse bu hatayı 

verir. L1, L2, L3 girişlerinden şebeke gerilimini kontrol 

edin.  
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➢ H9: YUKSEK DC BARA GERILIMI 

DC-bara gerilimi limit voltajın üzerinde ise bu hatayı 

verir. Şebeke voltajı çok yükseldiğinde bu hatayı verir. 

L1, L2, L3 girişlerinden şebeke gerilimin kontrol edin. 

Faz-faz arası şebeke voltajı 440V değerini geçmemesi 

gerekir. Fren direncinin bağlantıları kontrol edilmelidir.  

➢ H10: KRC GERIBESLEME HATASI                              

Fren kontaktörlerinin durumu KRC girişinden izlenir. 

ARCUBE üzerindeki KRC sinyali kontrol edilmelidir. 

Kabin dururken bu girişte 24V olmalıdır. Hareket 

başladığında sinyal kesilmelidir.  

➢ H11: ML1 ve ML2 SINYALLERI BIRBIRINE 

KISA DEVRE         

ML1 ve ML2 sinyalleri birbirleri arasında belli bir süre 

ile aktif ya da pasif olmalıdır. Aynı anda aktif ya da pasif 

olmasına izin verilmez. Eğer bu durum meydana 

geliyorsa, bu hata verilir. 

Manyetik sviçler arasındaki mesafe kontrol edilmeli ve 5 

cm. olmalıdır. Manyetik sviçten kapı bölgesi mıknatısına 

olan mesafe de 1-2 cm olmalıdır.  Manyetik sviçlerin 

ortağı MLO dan alınmalıdır. ML1-ML2 sırası kontrol 

edilmelidir. 

➢ H12: KAPI KOPRULEME ROLELERI SR1 VE 

SR3 CEKMEDI 

ML1-ML2 kontrol edilmelidir.              

➢ H13: KAPI KOPRULEME ROLELERI SR1 

VEYA SR3 BIRAKMADI       

ML1-ML2 kontrol edilmelidir.        

➢ H14: KAPI KOPRULEME 

SONLANDIRILMASINA RAGMEN 140P VAR 

Kapı köprüleme sonlandırıldığında 140P sinyali 

kesilmediğinde bu hata verilir.  

Emniyet devresinde köprü olmadığından emin 

olunmalıdır ve bağlantılar şemaya uygun şekilde 

bağlanmalıdır. 

➢ H15: L1, L2, L3 SEBEKE BESLEME HATASI 

L1-L2-L3 girişlerinden beklenen voltaj okunamıyorsa, 

bu hata verilir.  

Direk cihaz üzerinden faz-faz arası AC gerilimler 

ölçülmelidir. Her biri doğru olmasına rağmen hata 

alınıyorsa, cihaz arızalanmış olabilir.  

➢ H16: KURTARMA SIRASINDA MOTORA 

HAREKET VERILEMEDI 

Kurtarma esnasında motor hareket ettirilemediğinde bu 

hata verilir.  

UPS gücü yeterli olmalıdır. Akülerin dolu olduğu kontrol 

edilmelidir.                 

➢ H17: PTC DEVRESI YOK. MOTOR ASIRI 

ISINDI                      

Motor PTC değeri eşik seviyesinin üzerine çıktığı zaman 

bu hatayı verir.  

Menüden “5.24: PTC SICAKLIK IZLEME” 

parametresi “ACIK” olarak ayarlandığında, PTC devresi 

kontrol edilmelidir, bu şekilde devreyi açan eleman 

bulunmalıdır. 

➢ H18: DIPSWITCH KONFIGURASYON 

HATASI                         

Bu hata ile karşılaşıldığında ARKEL ile iletişime 

geçilmelidir.   

➢ H19: GRUP KIMLIK CAKISMASI. AYNI 

KIMLIK KULLANILIYOR    

Gruptaki asansörlerin ID numaraları cihaz 

parametrelerinde aynı girildiğinde bu hata verilir.  

Menüden “2.21: GRUP KIMLIGI” parametresi doğru 

bir şekilde ayarlandığından emin olunmalıdır. Eğer biri 

Kontrolcü-A ise, diğeri Kontrolcü-B olarak girilmelidir. 

➢ H21: SURUCU ASIRI AKIM HATASI 

Akım değeri, nominal akımın değerinin üzerine çıkınca 

bu hata verilir.  

Cihaz gücü motora göre küçük olabilir. Motor için uygun 

kapasitede cihaz kullanıldığı kontrol edilmelidir. Açık 

çevrimde bu hata alınıyorsa, oto ayar esnasında otomatik 

hesaplanan “5.17 MOTOR V/F ARA VOLTAJI” ve 

“5.19: MOTOR V/F MINIMUM VOLTAJI” 

ayarlanabilir. Eğer motor açık çevrimde doğru çalışıyor 

ancak kapalı çevrimde doğru çalışmıyor ise enkoderle 

ilgili bir sorun olabilir. Enkoder yönü, bağlantıları, 

besleme gerilimi ve montajı kontrol edilmelidir. 

➢ H22: BAKIM SURESI GECTI 

Parametre menüsündeki “2.39 BAKIM SURESI 

KONTROLU” “VAR” olarak seçilmişse, bu süre 

dolduğunda “2.40 BAKIM SURESI” parametresi 

artırılmalıdır. Tarih yeniden düzenlenmelidir (gg/aa/yy 

ss:dd). Kalıcı hatadır ve 11.1 numaralı başlıkta anlatılan 
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kalıcı hata silme prosedürü uygulanmalıdır. Aksi 

takdirde asansör bloke konumda olacaktır.   

➢ H23: ASIRI HIZ HATASI 

Kabin hızı değeri nominal değerin üzerine çıkarsa bu hata 

verilir.  

Enkoder bağlantıları kontrol edilmelidir. Motor 

parametreleri kontrol edilmelidir. 

Asansörün yük dengesinin doğru bir şekilde yapılmış 

olması gerekir. Yük dengesi kabin içerisine yarı yük 

konularak kontrol edilmelidir.  

Menüden “6: PID AYARLARI” içerisinde bulunan Hız 

PID kazançları parametreleri ayarlanmalıdır. 

Emniyet devresi kontrol edilmelidir. Asansör hareket 

halindeyken emniyet devresi ani olarak kesildiğinde 

asansör hızlanıp bu hatayı verebilir. 

➢ H24: UCM ALGILAMA HATASI  

Asansör katında beklerken ve kapıları açık halde iken 

kapı bölgesi mıknatısından çıktığında bu hata verilir. 

ML1-ML2 manyetik şalterleri kontrol edilmelidir. Kalıcı 

hatadır ve 11.1 numaralı başlıkta anlatılan kalıcı hata 

silme prosedürü uygulanmalıdır. Aksi takdirde asansör 

bloke konumda olacaktır. 

➢ H25: EN SINYALI GELMEDI 

Senkron motorlu sistemlerde, motor harekete başlarken 

"EN" sinyali gelmezse bu hata verilir.  

Hareket komutu geldiğinde ARCUBE “EN” girişinde 

24V olmalıdır. Dururken 0V olmalıdır.  

➢ H26: FREN GERIBESLEME HATASI 

Motor freni durdurma konumuna geçtiğinde ilgili girişe 

sinyal gelmezse, hareket başladığında ise sinyal 

kesilmezse hata verilir. Dişlisiz makinelerde fren 

mikrosviçleri ARCUBE üzerinden izlenebilir. “5.23: 

MEKANIK FREN IZLEME” parametresi “ACIK” 

olarak ayarlandığında, kabin durduğunda izleme 

girişlerinde 24Vdc olmalı, kabin hareket ederken ise 

sinyal olmamalıdır. Aynı hata 2 kere tekrarlandığında 

kalıcı hata verilir ve 11.1 numaralı başlıkta anlatılan 

kalıcı hata silme prosedürü uygulanmalıdır. Aksi 

takdirde asansör bloke konumda olacaktır. 

Fren mikrosviç bağlantıları kontrol edilmelidir. 

➢ H27: DC BARA GERILIMI KRITIK 

SEVIYEYE ULASTI 

DC bara gerilimi kritik seviyelere ulaştığında bu hata 

verilir.  

L1, L2, L3 şebeke gerilimi kontrol edilmelidir. Fren 

direnci kontrol edilmelidir. 

➢ H28: KAPI GUVENLIK DEVRESI KOPRULU                      

Asansör katında durduğunda, “KAPI AÇ” rölesi 

kumanda kartı tarafından aktif edilir. Eğer bu rölenin 

aktif edilmesinden sonra emniyet devresi (130-140) 

kesilmezse bu hata alınır. 

Kalıcı hatadır ve 11.1 numaralı başlıkta anlatılan kalıcı 

hata silme prosedürü uygulanmalıdır. Aksi takdirde 

asansör bloke konumda olacaktır. 

Emniyet devresi kontrol edilmelidir. Kapılar açıldığında 

sinyallerin kesildiği görülmelidir. 

➢ H29: DUSUK HIZ HATASI 

Asansör hızı nominal değerinin altına inerse bu hata 

verilir.  

Motor istenilen hıza ulaşamıyor, motor parametreleri ve 

enkoder bağlantısı kontrol edilmelidir.  

Yük dengesi kabin içerisine yarım yük konularak kontrol 

edilmelidir.  

Menüden “6: PID AYARLARI” içerisinde bulunan Hız 

PID kazançları parametreleri ayarlanmalıdır. 

Asenkron makinalarda açık çevrimde motor sürmede bir 

hata alınmıyor ise Enkoder ve ENCI kartı bağlantıları 

kontrol edilmelidir. 

➢ H30: ML1, ML2 SINYAL SIRALAMASI TERS  

Kabin yukarı yönde giderken kat seviye mıknatısı 

hizasına ilk olarak ML1 gelirse bu hatayı verir. Aynı 

şekilde kabin aşağı yönde giderken kat seviye mıknatısı 

hizasına ilk olarak ML2 gelirse bu hata verilir.  

Tüp manyetiklerin bağlantısı kontrol edilmelidir. Kalıcı 

hatadır ve 11.1 numaralı başlıkta anlatılan kalıcı hata 

silme prosedürü uygulanmalıdır. Aksi takdirde asansör 

bloke konumda olacaktır. 

➢ H31: OGRENILEN BAYRAK SAYISI DOGRU 

DEGIL 

Kuyu öğrenme sırasında kuyudan bulunan şerit mıknatıs 

sayısı ile parametrede girilen durak sayısı arasında 

uyuşmazlık olduğunda bu hata verilir.  

“2.3: DURAK SAYISI” parametresi kontrol 

edilmelidir. 
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Kuyuda bulunan 30cm şerit mıknatısların sayısı kontrol 

edilmelidir.         

➢ H32: YANLIS YONDE 817/818 

YAVASLATICISI KESTI 

Asansör yukarı yönde giderken 817 sinyali aktiften 

pasife geçerse veya aşağı yönde giderken 818 sinyali 

aktiften pasife geçerse bu hata verilir. 

Hata yukarı hareket sırasında alınıyorsa 817, aşağı 

hareket sırasında alınıyorsa 818 sinyalleri kontrol 

edilmelidir.  

817,818 sinyallerinde kesilme veya kısa devre olabilir.  

817,818 bağlantı kablolarında kırıklık olabilir. 

Revizyonda yukarı ve aşağı hareket vererek motor yönü 

kontrol edilmelidir.   

➢ H33: KUYU ENKODER YONU TERS 

Kuyu enkoder bağlantıları kontrol edilmelidir.                                   

➢ H34: ENKODER SINYALI YOK      

Enkoder bağlantıları kontrol edilmelidir.  

➢ H35: HIZ REGULATORU IZLEME HATASI 

Hız regülatörünün konumu kapalı kontak üzerinden 

ARCUBE üzerinden izlenirken beklenmedik bir sinyal 

durumu algılandığında hata verilir.  

 

“2.10: HIZ REGÜLATÖRÜ BOBİN KONTROLÜ” 

parametresi “ACIK” olarak ayarlanmışken “SGC” 

izleme girişi kontrol edilmelidir. Asansör hareket 

ederken bu girişte sinyal olmamalıdır, asansör dururken 

24V ölçülmelidir. 

➢ H36: IPM HATASI, TRANSISTOR KISA 

DEVRE 

Sürücü Güç ünitesinde kısa devre olabilir. Asansör 

aniden durduğunda bu hata alınabilir. Cihaz arızalanmış 

olabilir. 

➢ H37: IPM HATASI, SURUCU GERILIMI 

DUSUK 

Sürücü içindeki IPM besleme devresinde sorun olabilir. 

➢ H38: IPM HATASI, IPM ASIRI ISINDI 

Sürücü içindeki Güç ünitesinin sıcaklığı çok fazla 

arttığında bu hata verilir. Cihazınızın motora uyumlu 

olduğundan emin olunuz. 

➢ H39: MOTOR ENKODER YONU TERS 

Enkoder bağlantıları ters yapıldığında bu hata verilir. 

Menüden enkoder yönünü değiştirilmelidir.  

“Dişlisiz makine için enkoder yönü değiştirildiğinde 

tekrar oto ayar yapılmalıdır.” 

➢ H40: MDC YAZILIMI GUNCEL DEGIL 

MDC yazılımı güncellenmelidir. 

➢ H41: FX-CUBE ILE HABERLESILEMIYOR. 

BAGLANTI VE YAZILIMI KONTROL 

EDINIZ 

Cihaz kabin üstü kartı olan FX-Cube ile 

haberleşemediğinde bu hata verilir. FX-Cube yazılımı 

güncellenmelidir. 

Kurulum aşamasında revizyon kutusu bağlı değilse 

çalışma modu parametresi doğru olarak seçilmelidir.  

➢ H42: ENCA ENKODER KARTI ILE ILETISIM 

KURULAMADI 

Cihaz ENCA kartı ile haberleşemediğinde bu hata verilir. 

Bu hata alındığında ENCA kartı ile ARCUBE arasındaki 

yassı kablo kontrol edilmelidir.  

Düzgün bir çalışma için ENCA kartı üzerinde bulunan 

ledlerin yanıyor olması gerekir.  

Menüden enkoder tipi yanlış seçilmiş ya da enkoder 

beslemesinde sorun olabilir. 

➢ H43: MUTLAK ENKODER ILE SERI 

BAGLANTI HATASI 

Enkoder ile enkoder kartı arasındaki bağlantılar kontrol 

edilmelidir.  

Menüden enkoder tipi kontrol edilir.   

➢ H44: MDC ILE SERI BAGLANTI HATASI 

MDC ve LCB arasındaki haberleşme kablosu takılı 

olmadığında, kablo yerinden çıktığında bu hata verilir. 

Haberleşme kablosu kontrol edilmelidir.   

➢ H45: L1, L2, L3 FAZ SIRASI HATASI 

Menüden “2.32: FAZ SIRASI KONTROLÜ” 

parametresi “ACIK” olarak ayarlandığında, eğer faz 

sırasında yanlışlık varsa bu hata verilir.  

L2 fazı ile L3 ya da L1 fazı yer değiştirilmelidir.     

➢ H46: DUSUK MOTOR AKIMI 

Motor akımı nominal değerinin altına indiği zaman bu 

hata verilir.  
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Motor uçları açık devre olabilir. Motor sargılarında bir 

sorun olabilir. 3 faz sargısı ve toprak kontrol edilir. Fazlar 

arasında aynı direnç değeri görülmelidir. Faz toprak 

arasında ise yüksek direnç görülmemelidir. 

➢ H47: TEK FAZ CALISMA MODUNDA 3 FAZ 

ALGILANDI 

Menüden “2.33: TEK FAZLI HIZI AZALTILMIŞ 

SERVİS” parametresi “ACIK” olarak ayarlanmışken 

cihaz girişine 3 faz bağlandığında bu hata verilir. 

Cihaza 3 faz bağlantısı yapıldığında bu parametre 

“KAPALI” olarak ayarlanmalıdır.  

➢ H48: GRUPTAKI TUM ASANSORLERIN 

DURAK SAYISI AYNI OLMALIDIR. 

Grupta bulunan cihazların “2.3: DURAK SAYISI" 

parametre değerleri aynı girilmediğinde bu hata verilir. 

Durak sayıları farklı asansörler grup çalıştırıldığında ise 

durak sayısı aynı girilip, Alttan veya üstten eksik durak 

sayıları parametreleri (“2.22” ve “2.23”) doğru şekilde 

girilmelidir.  

➢ H49: KAPI KOPRULEME YAPILMASINA 

RAGMEN 140P GELMEDI 

ML1-ML2 sinyalleri sayesinde aktif olan SR1 ve SR3 

röleleri kontrol edilmelidir.  

➢ H50: DEPREM SINYALI ALGILANDI 

Deprem (DEP) girişi aktifse bu hata verilir. 

Programlanabilir girişlerden DEP girişi olarak atanan 

giriş kontrol edilmelidir. Kalıcı hatadır ve 11.1 numaralı 

başlıkta anlatılan kalıcı hata silme prosedürü 

uygulanmalıdır. Aksi takdirde asansör bloke konumda 

olacaktır. 

➢ H51: KAPI LIMIT SVIC HATASI 

“7.24: KAPI LIMIT SVICLERI” parametresi 

“BAGLI” olarak seçilmiş ise, kapı limit sviçleri doğru 

çalışmadığında bu hata verilir. Parametre seçimi doğru 

yapılmalıdır. Limit sviçler kullanılmıyorsa parametreler 

“Kullanılmıyor” olarak seçilmelidir. Ya da limit sviç 

bağlantıları doğru olarak yapılmalıdır. 

➢ H52: KAPI KONTAKLARI KOPRULU 

“7.25: KAPI KONTAKLARI KOPRU 

KONTROLU” parametresi “ACIK” olarak seçilmiş 

ise, kapı kontaklarında oluşabilecek kısa devre 

durumunun algılanması amacıyla yapılan testte, 

beklenmeyen bir durum oluşursa bu hata verilir.  

Kapı tipi ve emniyet devresi bağlantıları kontrol 

edilmelidir.  

➢ H53: BYPASS SOKET BAGLANTISI HATALI 

“7.26: KAPI BYPASS SOKETI” parametresi “VAR” 

olarak seçilmiş ise, LCB kartı üzerinde bulunan bypass 

soketlerinde bir problem varsa, kablo yanlış yere 

takılmışsa veya hiçbir kablo takılmamışsa bu hata verilir.  

Normal durumda yalnızca NORMAL rumuzlu bypass 

soketinde köprü kablosu takılı olmalıdır. Diğer kısımlar 

boş olmalıdır.  

➢ H54: KAPI KOPRULU IKEN IZIN VERILEN 

MAKSIMUM SEYIR HIZI ASILDI 

Kapı ön açma ya da seviye yenileme yapılırken, kabin 

hızı “7.27: KOPRULU KAPI IZIN VERILEN MAX 

HIZ” parametrede girilen değerden fazla ise, bu hata 

verilir. 

➢ H55: YON DEGISTIRME LIMITINE 

ULASILDI 

"2.41: YON DEGISTIRME SAYISI LIMITI" 

parametresi 0'dan farklı bir değere ayarlanırsa, yön 

değişim sayısı girilen değere ulaştığında bu hatayı verir. 

Hatadan çıkmak için, istatistikler ekranına girip "1.YON 

DEGISIM SAYISI" kısmında iken ENTER tuşu ile yön 

değişim sayısını silmeniz gereklidir. Bu hata kalıcı hata 

olduğundan istatistik silme işleminden sonra kalıcı hatayı 

silme işlemi de yapılmalıdır. 

➢  H56: KUYUYA GIRIS ALGILANDI 

"2.30: KUYUYA GIRIS KORUMASI" parametresi 

"ACIK" olarak ayarlanırsa, kabinin bulunduğu katın 

dışındaki katların birinden "(SPRn) KUYU KORUMA 

ANAHTARI DURAK-n" sinyali gelirse bu hatayı verir. 

Bu kata kalıcı hatadır. Kalıcı hatayı silme işlemi 

yapılmalıdır. 

 

➢ H57: HAREKET SIRASINDA 120 KESILDI 

Kabin hareket halinde iken 120 sinyali kesilirse bu hatayı 

verir. 

➢ H58: HAREKET SIRASINDA 130 KESILDI 

Kabin hareket halinde iken 130 sinyali kesilirse bu 

hatayı verir. 
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➢ H59: HAREKET SIRASINDA 135 KESILDI 

Kabin hareket halinde iken (Kapı erken açma ve seviye 

yenileme haricinde) 135 sinyali kesilirse bu hatayı verir. 

➢ H60: HAREKET SIRASINDA 140 KESILDI 

Kabin hareket halinde iken (Kapı erken açma ve seviye 

yenileme haricinde) 140 sinyali kesilirse bu hatayı verir. 

➢ H61: HAREKET SIRASINDA 140P KESILDI 

Kabin hareket halinde iken 140P sinyali kesilirse bu 

hatayı verir. 

➢ H62: KURULUM AKTIVASYONU GEREKLI 

Bir kereye mahsus ARCUBE' ün kurulum aktivasyonu 

yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde asansör normal 

çalışmada iken 1 saat sonra bu hatayı verir. Revizyonda 

veya geri almada iken bu hatayı vermez. 


