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ΜΕΡΟΣ Α’ 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
Παίρνοντας υπόψη ότι η τοποθέτηση όλων των υλικών που απαρτίζουν τον 
ανελκυστήρα (πόρτες, οδηγοί σασί, πίνακας – control µε τα συναφή του εξαρτήµατα, 
υδραυλικό σύστηµα : αντλία, πιστόνι, καµπίνα – θάλαµος και όλα τα συναφή 
εξαρτήµατα) έχει γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις των κατασκευαστών, ξεκινήστε τη 
διαδικασία αρχικής λειτουργίας – ρύθµισης : 
 
1. Σωστή εξαέρωση του υδραυλικού κυκλώµατος, ακολουθήστε την οδηγία 

εξαέρωσης. 
 
2. ∆οκιµαστική διαδροµή ανόδου / καθόδου µε ταχύτητα service, ώστε να 

διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση των υλικών πραγµατοποιήθηκε σωστά. 
 
3. Έλεγχος ασφαλιστικών κυκλωµάτων, εφόσον διαπιστωθεί η σωστή τοποθέτηση 

υλικών ελέγχουµε επαφές εσωτερικών πορτών, επαφές εξωτερικών πορτών, 
κύκλωµα stop, υπερτέρµατα διαδροµών, κουτί επιτήρησης άνωθεν θαλάµου 
(revision). Με διακοπή οποιουδήποτε ασφαλιστικού κυκλώµατος πρέπει ο 
ανελκυστήρας να απενεργοποιείται πλήρως και να ενεργοποιείται ξανά µόνο µετά 
την αποκατάσταση του κυκλώµατος. 

 
4. Λειτουργία υπερτερµάτων, λαµβάνουµε υπόψη ότι τα υπερτέρµατα πρέπει να 

ενεργοποιούνται από το έµβολο και όχι από την καµπίνα και κατ’ ανώτερο τα 10 
cm. 

 
5. Έλεγχος σωστής τοποθέτησης αισθητήρων στάσεως, εναλλαγής (µέτρησης), 

ισοστάθµισης (επαναφοράς), τερµάτων ανόδου / καθόδου : 
5.1. Μήκη µαγνητών στάσεως : 5 cm 

Μήκη µαγνητών εναλλαγής (µέτρησης) : 10 cm 
Μήκη µαγνητών αισθητήρων τέρµατος ανόδου και τέρµατος καθόδου :10 cm 
Απόσταση µαγνητικών (πουράκια) ισοστάθµισης : 10 – 15 cm 

5.2. Τοποθέτηση µαγνητών : ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι οι 
µαγνήτες πρέπει να είναι τοποθετηµένοι στα άκρα των οδηγών και όχι στο 
κέντρο τους. Με ταχύτητα service σε απόλυτη ευθυγράµµιση το πάτωµα του 
θαλάµου και τον όροφο, στο σηµείο αυτό τοποθετούµε τον αισθητήρα στον 
µαγνήτη στάσεως (5 cm) ακριβώς στο µέσον (2,5 cm πάνω και 2,5 cm κάτω), 
κάνουµε την ίδια ενέργεια σε κάθε όροφο. 

5.3. Τοποθέτηση µαγνητών και αισθητήρων εναλλαγής (µέτρησης) : η εναλλαγή 
(µέτρηση) πρέπει να ακολουθεί τις αποστάσεις του παρακάτω πίνακα : 

 
RGK ∆ιακοπή της ενεργειακής τροφοδότησης Ταχύτητα 

Καµπίνας Απόσταση Ανόδου Απόσταση Καθόδου 

0,40 m/s 0,55 m 0,65 m 
0,60 m/s 0,75 m 0,85 m 
0,80 m/s 0,95 m 1,05 m 
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Αφού ολοκληρωθεί η σωστή τοποθέτηση των παραπάνω, η απόσταση 
αισθητήρα από µαγνήτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 cm. 

5.4. Οι αισθητήρες και οι µαγνήτες των τερµάτων ανόδου και τερµάτων καθόδου 
πρέπει να ενεργοποιούνται αφού έχουν ενεργοποιηθεί οι αισθητήρες 
εναλλαγής (µέτρησης) µε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 5 cm µεταξύ τους. 

 
6. Ρύθµιση υπερρεύµατος (παράµετρος inverter 40-00) : Πραγµατοποιείστε µια 

διαδροµή µε κενό θάλαµο και normal ταχύτητα και παρατηρήστε στην οθόνη του 
inverter την παράµετρο 40-00 σε Amp, αυξήστε την παράµετρο κατά 5% από την 
αναγραφόµενη τιµή. 

 
7. Λειτουργία µικρής ταχύτητας : Πραγµατοποιείστε µια ανοδική και µια καθοδική 

πορεία µε normal ταχύτητα σε όλους τους ορόφους ώστε να διαπιστώσετε ότι 
τόσο σε ανοδική όσο και σε καθοδική πορεία σε όλους τους ορόφους η µικρή 
ταχύτητα λειτουργεί για τουλάχιστον 10 cm. 

 
8. Ακριβές τελικό σταµάτηµα στον όροφο : Θεωρώντας δεδοµένη τη σωστή 

τοποθέτηση των αισθητήρων σύµφωνα µε την παράγραφο 5, πραγµατοποιείστε 
µια ανοδική και µια καθοδική διαδροµή ανά όροφο και ελέγξτε για τυχόν 
αποκλίσεις (µη ευθυγράµµιση) από τον όροφο. Κάντε την εξής ρύθµιση : 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INVERTER  ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΟ∆ΩΝ  ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΝΟ∆ΟΥ (για ρύθµιση της ανόδου) ή ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΟ∆ΟΥ (για ρύθµιση της 
καθόδου)  Αυξήστε την τιµή που βλέπετε κατά 0,10 * 
*αύξηση 0,10 αντιστοιχεί σε 4-5 mm επιπλέον διαδροµή 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην κάνετε µεγάλη αύξηση αλλά σταδιακή και ελεγχόµενη. 
      Μετά από κάθε αλλαγή ρύθµισης στον inverter πατήστε Enter. 
 

9. Έλεγχος – δοκιµή βαλβίδας θραύσης : 
9.1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα όργανα και εξαρτήµατα λειτουργούν τέλεια. 
9.2. Φορτώστε την καµπίνα µε το ονοµαστικό φορτίο και αναβάστε την στον 

υψηλότερο όροφο. 
9.3. Ξεβιδώστε τη βίδα υπερτάχυνσης 4-5 στροφές (βλέπε παρακάτω σχήµα). 
9.4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INVERTER  ΕΛΕΓΧΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 20-33 : αλλάξτε την τιµή από 0 σε 1 και 
πατήστε Enter. 

9.5. Ξεκινήστε µια διαδροµή από τον υψηλότερο όροφο στον χαµηλότερο, η 
ταχύτητα καµπίνας αυξάνεται έως ότου να ξεπεράσει την ονοµαστική τιµή 
της. 

9.6. Μόλις η ταχύτητα καθόδου αυξηθεί κατά 30%, επενεργεί η βαλβίδα θραύσης 
και η καµπίνα σταµατά. 

9.7. Αν µετά από µερικά µέτρα που ο ανελκυστήρας «τρέχει» µε την 
υπερτάχυνση, η βαλβίδα θραύσης δεν επενεργήσει, βιδώστε τη βίδα της 
βαλβίδας θραύσης σταδιακά (1/4 της στροφής σε κάθε στάδιο) και 
επαναλάβετε τη δοκιµή. 

9.8. Όταν η δοκιµή ολοκληρωθεί βιδώστε τη βίδα υπερτάχυνσης µέχρι το σηµείο 
που ήταν βιδωµένη πριν τη δοκιµή και σφραγίστε τη µε κόκκινη µπογιά. 
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10. Ρύθµιση µέγιστης πίεσης (by-pass) : 

10.1. Η µέγιστη πίεση που µετρά το πιεσόµετρο πρέπει να ρυθµίζεται στο 
40% της µέγιστης στατικής πίεσης µε πλήρες φορτίο, η ρύθµιση γίνεται ως 
εξής : 

10.2. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη παροχής λαδιού, ενεργοποιείστε τον 
ανελκυστήρα σε ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της ανόδου βιδώνοντας τη 
βίδα Νο Α αυξάνεται η πίεση ενώ ξεβιδώνοντας η πίεση µειώνεται. 

 
11. Ρύθµιση πίεσης emergency (η ρύθµιση αυτή αφορά σε εγκαταστάσεις 2:1 

έµµεσης ενέργειας)  : 
11.1. Ελέγξτε όταν η καµπίνα είναι µπλοκαρισµένη στο σύστηµα αρπάγης ή 

ακουµπισµένη πάνω στα αµορτισέρ, ενεργοποιώντας το κόκκινο κουµπί 
emergency, ο κύλινδρος δεν πρέπει να κατεβαίνει ώστε να χαλαρώσουν τα 
συρµατόσχοινα. 

11.2. Αν παρατηρήσετε ότι ο κύλινδρος κατεβαίνει, σφίξτε τη βίδα Νο Β 
µέχρι να σταµατήσει το κατέβασµα. 

11.3. Τελειώνοντας τη ρύθµιση και µε τα φορτία πάνω, ελέγξτε ότι µε το 
πάτηµα του κουµπιού emergency η καµπίνα κατεβαίνει. 

 
12. Έλεγχος και ρύθµιση χειραντλίας : 

12.1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη παροχής λαδιού, ενεργοποιείστε τη 
χειραντλία και κοιτώντας το πιεσόµετρο παρατηρήστε την πίεση να αυξάνει, 
η πίεση πρέπει να δείξει το πολύ 2,3 φορές της στατικής πίεσης µε πλήρες 
φορτίο. 

12.2. Η ρύθµιση γίνεται από τη βίδα Νο C, βιδώνοντας αυξάνεται η πίεση 
ενώ ξεβιδώνοντας η πίεση µειώνεται. 

 

RGΑ : ΚΑΘΟ∆ΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙ∆Α 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΒΙ∆Α Νο Α: ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ  

RGK :
ΚΑΘΟ∆ΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙ∆Α 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

ΒΙ∆Α Νο B : 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ 
EMERGENCY 

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ 

ΒΙ∆Α Νο C : 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΠΙΕΣΗΣ 
ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑΣ 

ΒΙ∆Α 
ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗΣ 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ)
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13. Ρύθµιση πρεσόστατου υψηλής πίεσης : 
13.1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη παροχής λαδιού, ενεργοποιήστε τη 

χειραντλία ώστε η πίεση να ξεπεράσει το 40%  της µέγιστης στατικής πίεσης 
µε πλήρες φορτίο. 

13.2. Συνδέστε έναν δοκιµαστή στις επαφές του πρεσόστατου. 
13.3. Επενεργήστε στη βίδα ρύθµισης του πρεσόστατου µέχρι να γυρίσει η 

επαφή. 
 

 

Βίδα ρύθµισης 

Βίδα ρύθµισης 

Με δύο επαφές 

Με τρεις επαφές 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 
1. Ο ανελκυστήρας δεν ανεβαίνει ούτε µε τη µεγάλη, ούτε µε τη µικρή ταχύτητα : 

1.1. Ελέγξτε τη ρύθµιση της βίδας Νο Α : Κλείστε την παροχή λαδιού, πατήστε το 
κόκκινο κουµπί emergency ώστε να µηδενιστεί η στατική πίεση, 
ενεργοποιήστε το moter, η πίεση που θα δείξει το πιεσόµετρο πρέπει να είναι 
40% επιπλέον της στατικής πίεσης µε πλήρες φορτίο. Εάν η πίεση είναι πολύ 
χαµηλή αυξήστε τη, βιδώνοντας τη βίδα Νο Α, ώσπου να φτάσει στο 
επιθυµητό επίπεδο. Εάν η πίεση δεν αυξάνεται ελέγξτε τα ακόλουθα : 

1.1. α) Ελέγξτε το γκρουπ κινητήρα-αντλίας, πιστοποιώντας ότι ο κινητήρας 
περιστρέφεται κατά τη σωστή φορά (φορά δεικτών ρολογιού). 

1.1. β) Ελέγξτε ότι ο σωλήνας σύνδεσης αντλίας – βαλβίδων και 
αποθορυβοποιητή δεν είναι ξεβιδωµένος ή σπασµένος. 

 
2. Ο ανελκυστήρας ανεβαίνει αργά και η δυναµική του πίεση είναι πολύ υψηλότερη 

από τη στατική : 
2.1. Βεβαιωθείτε ότι η καµπίνα κινείται ελεύθερα χωρίς να πιέζει τους οδηγούς. 
2.2. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί είναι παράλληλοι και η απόστασή του είναι ίδια 

καθ’ όλο το µήκος τους. 
2.3. Βεβαιωθείτε ότι το πιστόνι και ο κύλινδρος σε θέση τελείως βγαλµένος έξω, 

είναι παράλληλα προς τους οδηγούς. 
 

3. Ο ανελκυστήρας δονείται ή αναπηδά κατά τη διάρκεια ανόδου ή καθόδου µε τη 
µικρή ταχύτητα : 
3.1. Βεβαιωθείτε ότι η καµπίνα κινείται στους οδηγούς σωστά. 
3.2. Ελέγξτε ότι το πιστόνι είναι τελείως κάθετο και παράλληλο προς τους 

οδηγούς. 
3.3. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει αέρας στο πιστόνι και στο υδραυλικό κύκλωµα. 
3.4. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν τριβές στα «παπουτσάκια» στο σασί θαλάµου και 

στα «παπουτσάκια» στην τροχαλία εµβόλου. 
3.5. Κατά την κάθοδο, ελέγξτε ότι η πίεση διατηρείται πάνω από 9 Atm (bar), εάν 

χρειαστεί φορτώστε έρµα (µεγάλη διαφορά µεταξύ στατικής και δυναµικής 
πίεσης, πάνω από 5 – 6 Atm, υποδηλώνει υπερβολικές τριβές στην 
εγκατάσταση). 

3.6. Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα παραπάνω είναι εντάξει, µόνο τότε επεµβαίνετε 
στον inverter ως εξής : 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INVERTER  ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟ∆ΟΥ 
20-06 (για ρύθµιση ανόδου) ή ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΟ∆ΟΥ 20-20 
(για ρύθµιση καθόδου)  αυξήστε µόνο κατά 0,10 Hz. 
 

4. Κατά την άνοδο, ο ανελκυστήρας κάνει απότοµο και «ξερό» τελικό σταµάτηµα : 
Επεµβαίνετε µε προσοχή στην παράµετρο ανόδου 20-50 του inverter και κάνετε 
µια πολύ µικρή αύξηση 0,10 sec. Το πρόβληµα αυτό ενδέχεται να παρουσιαστεί 
λόγω µεταβολής των κιλών του θαλάµου η οποία δεν µπορεί εξ΄αρχής να 
υπολογιστεί. 
 

5. Παρατηρείται µεγάλη ανάποδη κίνηση κατά το ξεκίνηµα και κατά το σταµάτηµα 
καθόδου : 
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Επεµβαίνετε στον inverter ως εξής : 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΘΟ∆ΟΥ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 20-13 (αν το πρόβληµα 
παρουσιάζεται στο ξεκίνηµα καθόδου) ή ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 20-23 (αν το πρόβληµα 
παρουσιάζεται στο σταµάτηµα καθόδου)  κάνετε πολύ µικρή µείωση στην 
αντίστοιχη παράµετρο, έτσι ώστε η ανάποδη κίνηση και στις δυο περιπτώσεις να 
µην ξεπερνά τα 5 mm χωρίς φορτίο. 
Το πρόβληµα αυτό ενδέχεται να παρουσιαστεί λόγω µεταβολής των κιλών του 
θαλάµου η οποία δεν µπορεί εξ΄αρχής να υπολογιστεί. 
 

6. Το τελικό σταµάτηµα µετά από ανοδική ή καθοδική πορεία δε γίνεται ακριβώς 
στο επίπεδο του ορόφου : 
Πριν κάνετε οποιαδήποτε επέµβαση ανατρέξτε στις «Οδηγίες αρχικής λειτουργίας 
– ρύθµισης», µέρος Α’ του παρόντος εγχειριδίου, στο κεφάλαιο 5 και βεβαιωθείτε 
ότι έχουν ακολουθηθεί επακριβώς οι οδηγίες τοποθέτησης αισθητήρων και 
µαγνητών. Εφόσον είστε βέβαιοι για τα παραπάνω, µόνο τότε επεµβαίνετε στον 
inverter ως εξής : 
ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΟ∆ΩΝ  ΑΝΟ∆ΟΣ (αν το πρόβληµα παρουσιάζεται µετά από 
ανοδική πορεία) ή ΚΑΘΟ∆ΟΣ (αν το πρόβληµα παρουσιάζεται µετά από 
καθοδική πορεία)  αυξήστε ή µειώστε ανάλογα µε την απόκλιση από τον 
όροφο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αυξοµειώσεις αυτών των παραµέτρων πρέπει να γίνονται µε 
πολύ µικρά βήµατα ώσπου να επιτευχθεί το ακριβές τελικό σταµάτηµα, δηλαδή 
µόλις 0,10 σε κάθε αυξοµείωση. 
 

7. Ο ανελκυστήρας δεν κινείται καθόλου µε τη µικρή ταχύτητα είτε σε ανοδική είτε 
σε καθοδική πορεία (ή διανύει ελάχιστη απόσταση µε τη µικρή ταχύτητα) : 
Ο ανελκυστήρας πρέπει να κινείται µε τη µικρή ταχύτητα τουλάχιστον κατά 10-
15 cm. Ανατρέξτε στις «Οδηγίες αρχικής λειτουργίας – ρύθµισης», µέρος Α’ του 
παρόντος εγχειριδίου, στο κεφάλαιο 5 και βεβαιωθείτε ότι έχουν ακολουθηθεί 
επακριβώς οι οδηγίες τοποθέτησης αισθητήρων και µαγνητών εναλλαγής 
(µέτρησης). 
 
 
Παρακαλούµε να ακολουθείτε πιστά όλες τις οδηγίες συντήρησης των 
συστηµάτων και υποσυστηµάτων που προµηθεύεστε από την UPLIFT 
Hydraulic Group (βλέπε ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER της UPLIFT Hydraulic Group). 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5  ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΗΣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αισθητήρας στάσεως πρέπει να είναι στο κέντρο του µαγνήτη στάσεως όταν ο θάλαµος 
είναι ακριβώς σταµατηµένος στην στάθµη του ορόφου 

 

ΟΨΗ

ΤΟΜΗ
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σωστή τοποθέτηση µαγνητών 

Λάθος τοποθέτηση µαγνητών 
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Σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 5.3 σελίδα 2 του εγχειριδίου οδηγίες αρχικής 
λειτουργίας και ρύθµισης η απόσταση αυτή µεταβάλλεται ανάλογα µε την ταχύτητα του 
ανελκυστήρα από 0,55 m έως 0,95 m για την Άνοδο καθώς επίσης και από 0,65 m έως 1,05 
m για την Κάθοδο. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ 
ΜΑΖΙ ΤΟΥ. 

 

 

Αισθητήρας 
Στάσεως 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6  ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΗΣ.  

( ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ INVERTER ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού διαβάσουµε τα αµπέρ (Amber) λειτουργίας µε κενό θάλαµο χωρίς φορτίο ( ΜΟΝΟ 
Βάρος Σασί  + Βάρος Θαλάµου ) σηµειώνουµε τα µέγιστα αµπέρ λειτουργίας που 
αναγράφονται στην οθόνη. 

Στην συνέχεια επεµβαίνουµε στις παραµέτρους του inverter στην οθόνη, πηγαίνουµε στην 
παράµετρο µε την ένδειξη υπέρ – ρεύµα και στην ένδειξη 40-00 αναγράφουµε το νούµερο 
που διαβάσαµε στην ένδειξη της οθόνης µε µια προσαύξηση 5%. 

Στο τέλος πατάµε enter για αποθήκευση. 

ΑΥΤΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΜΠΕΡ  
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Έλεγχος – Ρυθµίσεις θερµοκρασίας λαδιού.  

Πριν κοιτάξουµε οτιδήποτε άλλο ελέγχουµε τα κάτωθι : 
α) Ο αισθητήρας θερµοκρασίας λαδιού είναι τοποθετηµένος µέσα στην δεξαµενή και 
σκεπασµένος µε το λάδι. 
β) Οι συνδέσεις του αισθητήρα από την µηχανή προς τον πίνακα πρέπει να έχουν γίνει 
σωστά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Κοιτώντας την θερµοκρασία λαδιού στην οθόνη του inverter όπως βλέπετε στην 
φωτογραφία ΣΧΕ∆ΙΟ 1 έχουµε τα ακόλουθα: 

     Εάν βλέπετε όλες τις ενδείξεις µηδενικές σηµαίνει ότι κάποιο καλώδιο από τον πίνακα 
προς την µηχανή  δεν έχει συνδεθεί.  

     Εάν βλέπετε την ένδειξη 100 αλλάξτε την πολικότητα των δυο καλωδίων. 
δ)  Επαληθεύουµε τα πιο πάνω κοιτώντας την θερµοκρασία να δείχνει το πραγµατικό 
µέγεθός της. 
  
Ρυθµίσεις Θερµοκρασίας 

 ΑΥΤΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ. 

 
Οι ρυθµίσεις θερµοκρασίας λαδιού αποτυπώνονται στο εγχειρίδιο χρήστη υδραυλικού 

ανελκυστήρα της UPlift στην σελίδα 30. 
Όλες οι ρυθµίσεις έχουν γίνει από το εργοστάσιο, εσείς µπορείτε να επέµβετε όταν 

ζητάτε κάτι διαφορετικό. 
Για να µπούµε µέσα στις παραµέτρους θερµοκρασίας λαδιού πατάµε το πλήκτρο F4 

µέχρι στην οθόνη να εµφανιστεί η ένδειξη θερµοκρασίας λαδιού. Μόλις δούµε το µενού 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ 1 : Φωτογραφία οθόνης Inverter 
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θερµοκρασίας λαδιού πιέζουµε το πλήκτρο F2 για να εισέλθουµε στο µενού θερµοκρασίας 
λαδιού. 

Οποιαδήποτε αλλαγή ρύθµισης γίνεται για να την αποθηκεύσει το πρόγραµµα πρέπει 
να πιέζουµε enter. 

Για έξοδο από το µενού πιέζουµε επανειληµµένα το πλήκτρο F1. 
 
Στην οθόνη εµφανίζεται η θερµοκρασία λαδιού. 

• Η ένδειξη 30-00 υποδηλώνει 40 0C 
• Η ένδειξη 30-01 υποδηλώνει 30 0C και 
• Η ένδειξη 30-02 υποδηλώνει 5 0C 

Πιέζοντας το πλήκτρο F4 πηγαίνουµε στις διορθώσεις. Η διόρθωση για πάνω από 40 0C 
είναι η  παράµετρος 30-04, η διόρθωση για πάνω από 30 0C είναι η  παράµετρος 30-05 και 
η διόρθωση για κάτω από 5 0C είναι η  παράµετρος 30-06. 
Οι ρυθµίσεις αυτές πρέπει να γίνονται µε πολύ µικρά βήµατα αλλάζοντας µόνο τις 
παραµέτρους     30-04,  30-05 και 30-06. 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΑ  Ή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 
 
 
 
 
 

 

 


