
 
 

PM – TÉK2 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
1) CSATLAKOZÁSOK 
Mechanikus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektromos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy szenzor esetén a „szenzor 2”-es csatlakozót kell használni!

 
2) TECHNIKAI JELLEMZŐK 
 
 
Elektromos megtáplálás :…………………24 / 12 VDC 
Kimenetek száma  :…………………2 
Relék terhelhetősége  :…………………6A – 24 VDC 
Mechanikus terhelhetőség :…………………2000 kg (fülke + terhelés) 
Busz feszültség   :…………………5 VDC 
Érzékenység   :…………………2 mV/V 
 
 
3) PROGAM CÍMEK 
 
 
     :…………………Tömeg a fülkében (kg) 
 
CERO    :…………………”nulla” terhelés beállítása 
 
CAL     :…………………A szenzor és központi egység
           kalibrálása 
AL-O    :…………………’TÚLTERHELT’ relé 
           kimenet beállítása (kg) 
AL-C    :…………………’MEGTELT’ relé kimenet
           beállítása (kg) 
 
 
4) PROGAMOZÓ GOMBOK 
 
 
PROG :………………....’Lépegetés’ a program címek között 
ENTER:………………...’Ugrás’ a digitek (számok) között, illetve belépés
     a programcímre 
INC:………………..........Digit (szám) változtatása (0-9) 
 



5) PROGRAMOZÁS 
 
Az összes mechanikus és elektromos szerelés befejezését követően, a fülkét 
az akna közepén kell megállítani. 
1. Lépés 
’NULLA’ beállítása:  A fülkének üresnek kell lennie! 
 

1. Nyomja meg a PROG gombot, míg megjelenik a ’CERO’ felirat. 
2. Nyomja meg az ENTER gombot a ’belépéshez’. 
3. Nyomja meg az INC gombot. A számláló elindul ’9999’-től, 

egészen ’0000’-áig. Ez a szám (’0000’) jelzi ezentúl a fülkében 
lévő tömeget. 

2. Lépés 
Kalibrálás: A fülkébe rakjon be egy ismert tömeget (például a teljes 
terhelés 50%-át), és olvassa le az értéket a kijelzőn. Ha az érték nem valós: 

1. Nyomja meg a PROG gombot, amíg a ’CAL’ felirat megjelenik. 
2. A programcímre való belépést követően (ENTER), írja be az 

ENTER és INC gombok segítségével a fülkében lévő valós tömeget. 
(például: 200 kg esetén ez: 0200) 

3. Nyomja meg a PROG gombot a mentéshez, a kijelző ismét elindul 
’9999’-től ’0000’-ig, és végül a fülkében lévő tömeget fogja mutatni. 
Ezzel a kalibráció befejeződött! 

FONTOS: A kalibrálás alatt a fülke, és a tömeg a fülkében nem mozoghat, 
nem változhat, tehát lehetőség szerint a programozást nem a fülketetőről 
kell elvégezni! 
 
3. Lépés 
Relék kapcsolási értékeinek beállítása: 2 különböző terhelést lehet a 2 
relére felprogramozni. 

1. Nyomja meg a PROG gombot, amíg az ’AL-O’, vagy az ’AL-C’ 
felirat megjelenik. 

2. Az ’ENTER’-rel lépjen be a programcímre, majd az ENTER és INC 
gombok segítségével állítsa be a kívánt tömeget az adott reléhez. 
(például: 1100, 0630, 0030, stb.) 

3. Nyomja meg a PROG gombot a programozás befejezéséhez. 
Mindkét relé (pl. megtelt és túlterhelt) rendelkezik egy NC egy COM és 
egy NO kimenettel. 
Amennyiben a relé működésbe lép, azt a kijelző „OuEr”, vagy „Full” 
felirattal jelzi. 

6) GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK 
 
- Csatlakoztassa le a szenszorokat és a megtáplálást az elektronikáról. 
- Nyomja meg az ENTER és INC gombokat, és eközben csatlakoztassa a 
BETÁP-ot. 
- A kijelző megkezdi a visszaszámlálást: ’9999’, ’8888’ …. ’0000’, és 
végül kiírja, hogy „CnEA”, mely azt jelzi, hogy a gyári beállítások 
visszaáltak. 
 
 
MEGJEGYZÉS: 
 
Amennyiben a programozást befejeztük, és 6 percnél hosszabb ideig egyik 
programozó gombot sem nyomtuk meg, a kijelző automatikusan kikapcsol. 
A kijelző újbóli bekapcsolása bármelyik gomb egyszeri megnyomásával 
érhető el. 
 
A pontos érzékeléshez feltétlenül szükséges, hogy a vezetősínek kenése 
kielégítő legyen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forgalmazza: 
 
      „Liftekben otthon vagyunk!” 
 
 
Paravia Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
H-1107 Hungary, Budapest, Somfa köz 11. 
Tel/fax: +36-1-2630944 
Mobil: +36-30-6805428 
  +36-30-6805427 
web:  www.paravia.hu (az oldalon aktuális árlistánkat is megtalálja!) 
e-mail: paravia@paravia.hu 


