Technical Support Guide Ascendor GmbH Lifttechnik

Contact person

Lift Data

Current status at time of contact

Date: Time: Operator:
PLG7
⃝
PLK8
PLV9
Serial number: Year of manufacture:
Location: Outdoor
⃝ Indoor
⃝
Position of the lift: Downstairs stop
⃝ between stops
⃝ Upstairs stop
⃝ Parking position
⃝
Position of the Platform: Open 0°
⃝ Approx. angle. °
Closed 75-85°
⃝ Closed with contact 90° ⃝
Readout in the display:
What has already been checked/manipulated?
Input status on the display: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F (encircle the white highlighted digits)
Output status on the display: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A (encircle the white highlighted digits)

Name of dealer:
Telephone number:

Name of customer:
Telephone number:

Fout 1

Akoestisch signaal hoorbaar
Geen rit mogelijk
Geen beweging mogelijk

Noodstop of
Arresting gear

Is de noodstop
ingedrukt?

Ja

Draai de noodstop een
kwart slag naar links

Ja

Lift werkt weer?

Voer een
testrit uit

Nee

Nee
Arresting gear is
ontgrendeld

Verwijder de kap en
controleer de status
van de LED's

3e LED van boven
(oranje) is aan

JA

Ja

4e LED van boven
(oranje) is aan

Noodstop is niet geactiveerd

Arresting gear is in orde

Nee

Nee

Arresting gear is ontgrendeld

Noodstop is ingedrukt of
bedrading is niet aangesloten

PLG7
Controleer bedrading
noodstop

Vervang arresting gear, zie:
How to check PLG7 Arresting gear.pdf

4e LED van boven
(oranje) is aan

PLK8

Reset arresting gear, zie:
How to check PLK8 Arresting gear.pdf
Let op: maak de rail en rollen schoon en
verwijder plekken achtergelaten door de
arresting gear

Fout 2
Start schakelaar of
knelbeveiliging

Richting van rit is
geblokkerd

Akoestisch signaal is hoorbaar
Een rit, afhankelijk van de richting, is mogelijk

Neerwaartse rit niet
mogelijk

Knelbeveilging onderzijde > #
Oprijplaat beneden > #
Knelbeveiliging bodem rand(PLK8) > #
# = Verwijder obstakels,
Maak de bewegende delen vrij

Opwaartse rit niet mogelijk

Oprijplaat bovenzijde > #
Knelbeveiliging bovenzijde > #
Knelbeveiliging bodem rand (PLK8)>#
# = Verwijder obstakels,
Maak de bewegende delen vrij

Lift werkt weer

Ja

Controleer alle beveiligingen
en functies

Ja

Controleer alle beveiligingen
en functies

Nee

Lift werkt weer

Nee

Fout 3
Laag voltage of niet op
lader

Akoestisch signaal is hoorbaar

Nee
Positie van de lift?

Lift staat niet op het laadstation

Lift staat op
stopplaats

Eerste controle

Lader aangesloten op
lichtnet?

Lift staat op stopplaats
Verwijder de kap

Tweede contole

Is de groene LED voor
laden aan?

Ja
Plaats de lift op een stopplaats

Nee

Branden LED's op de
lader?

Welke kleur LED brand
op de lader?

Laadprint in orde!

Contoleer of er 24V staat
tussen connector P19 / pin 1 en
de rail(aarde)

Nee

Contoleer of er 24V staat
tussen connector P19 / pin 2 en
de rail(aarde)

Ja
1. F3 Controleer de zekering (40A)
2. Laadprint kapot

1. Kabel naar laadprint beschadigd
2. Vuil op de het laadcontact

Nee

Oranje

Laadproces is bezig

Groen

Nee

Nee

1. 24V polen omgedraaid?
2. Kortsluiting?
3. Vervang de lader!

Rood
Ja

Controleer functies

Sluit lader aan
op lichtnet

Ja

Ja

Lift werkt weer

Aangesloten op de
batterijen?

Yes

Batterijen
vol

Batterijen
controleren

Controleer het voltage in het PLC
menu, pagina 2: Tijdens een rit met
belasting mag het voltage niet onder
de 21V komen. indien dit gebeurt
batterijen vervangen

No

Ja
1. Kabel laad print beschadigd
2. Laadcontacten vuil

1.Geen voltage
2. Vervang de lader

Fout 4
Plateau of veiligheids
armen overbelast

Melding komt wanneer
geprobeerd wordt een
rit te maken

Akoestisch signaal hoorbaar

Armen

1. Beide armen worden geblokkeerd
> Verwijder obstakels
2. Kortsluiting motor veiligheidsarmen
> Controleer de bedrading
> Motor veiligheids armen

Plateau

1. Plaform belast > Verwijder last
2. Plateau is moeizaam te verplaatsen > in PLC menu verhoog max
stroom waarde tot 285 (Punt 8.5 in Service & Maintenance
Instructions) en verhelp het probleem
3. Als de storing ontstaat wanneer het plateau uitgeklapt wordt kan de
eindschakelaar B20 kapot zijn of verkeerd zijn afgesteld
4.Als de storing ontstaat wanneer het plateau uitgeklapt wordt kan de
eindschakelaar B19 kapot zijn of verkeerd zijn afgesteld

Ja
Armen werken weer

Controleer functies

Nee

Ja
Plateau functioneert
weer?

Nee

JA

Controleer functies

Fout 5
Veiligheidsarmen zijn
handmatig geopend

Akoestisch signaal is hoorbaar

Veiligheidsarm is handmatig geopend
buiten de stopplaats

Druk op of neer

Veiligheidsarm gaat
dicht

Ja

Controleer functies

Nee
Controleer de glijkoppeling van
de armen

Fout 6
Alleen bediening via de
knoppen op de lift is mogelijk

De instelling om alleen de knoppen van de
lift te gebruiken is geactiveerd. Zie:
Maintenance and Service Manual Point 8.4

Akoestisch signaal is hoorbaar

JA
Bediening van de lift is alleen mogelijk
via de knoppen op de lift

Deactiveer de functie in
het PLC menu

Sluit het plateau

Controleer functies

Fout 7
Beide eindschakelaars zijn
geactiveerd

Akoestisch signaal is hoorbaar

1. Controleer de functie van de eindschakelaars
Meer dan 1 eindschakelaar
is geactiveerd

Fout 8
Zekering F2 is kapot

Er staat geen stroom naar de
veiligheidsarmen of bediening

2. Controleer waardoor beide zijn geactiveerd.
> Komt vaak door weersomstandigheden

Controleer functies

Akoestisch signaal is hoorbaar

Klappen de veiligheidsamen en
het plateau in en uit als de knop
in/uitklappen wordt bediend

Ja

1. Vervang of reset B19 switch (= platform positie detectie)
2. Schakelaar schijf voor B6.1 Veiliheidsarm verkeerd geplaatst
(Zie pagina 10). Stel af volgens de markering (Zwarte lijn)

Nee

1. Controleer / vervang F2 7.5A zekering
2. PLC uitgang relais is kapot (O2, 3, 4)
3. Controleer de bekabeling naar de motoren

Fout 9
Maximale belasting
bereikt

Meer dan 300KG
bellast?

Akoestisch signaal hoorbaar met intervallen
Gebeurt alleen bij liften geschikt voor 300kg belasting
Geen stop, alleen weergave in display

YES

NO

Fout B
De rit rollen controle

De controle rol van de arresting
gear draait niet of niet soms

Verminder gewicht

Controleer functies

Stel af aan de hand van „How to“ B22 switch actuated,
Stel de schroef af met een schroevendraaier
Let op: Stel per keer maximaal af met een kwart slag

Maximale belasting
verkeerd afgesteld

Controleer functies

Akoestisch signaal hoorbaar

Draait de rol tijdens de rit de
gehele lengte van de rail?

Ja

Does the LED at the
sensor or the LED at input G blink
regularly when the monitoring
roller is rotating?

Nee

Nee
Neem contact op met Ascendor

Ja

Stel de sensor afstand in /
vervang de sensor

Fout C
Plateau niet helemaal
gesloten

Akoestisch signaal hoorbaar

Druk op de knop ''inklappen''

Fout D
Bediening knoppen op lift

Bericht is alleen zichtbaar wanneer
plateau is opgeklapt
Knoppen op de lift zijn
continue ingedrukt

Controleer functies

Akoestisch signaal hoorbaar

Open het plateau zie:
Maintenance and service instructions Point 10

Verhelp waarom de knoppen
continu worden ingedrukt

Plastic
Type kap?

Metaal

1. Water achter sticker bedieningsknoppen
2. Water op sticker bedieningsknoppen

Positioneer de knoppen
achter de kap

I/O Configuration in display

Druk tegelijk op en neer in en laat
de knoppen los

Eerste regel is voor invoer
tweede regel is voor uitvoer

Witte rand om invoer 1 of Invoer 2
(Status high + 24 V DC)

Ja

Witte rand rond invoer E
(Status high + 24 V DC)

Nee

JA

Knop geactiveerd.
Knoppen ingedrukt?

Nee

Nee

Oplossing voor continu
ingedrukte knoppen:
1. Controleer sticker
2. Controleer de label
3. Controleer de positie van de
knoppen in het geval van een
metalen kap

Ja
Laat de knoppen los

Knop geactiveerd
Knoppen van de draadloze
bediening ingedrukt?

Nee

Oplossing voor continu ingedrukte knoppen:
1. Probleem met afstandsbediening
> verwijder / vervang ontvanger
2. Vervang de centrale print vanaf versie 06 en hoger

Ja
Laat de drukknop los

Zet de hoofdschakelaar uit en
wacht 5 minuten

Zet de lift aan en controleer
bekijk de foutmelding

Automatische uitschakeling wanneer lif iet op laadstation staat (vanaf
versie 05) of problemen met de toevoer van de spanning

Niets zichtbaar in venster

Version number of the stairlift

Versie 05 en
hoger

Automatische
uitschakeling
wanneer niet op
laadstation

Zet hoofdschakelaar
aan/uit

Alle functies werken weer

Ja

Voer testrit uit

Nee
Versie 01 - 04

Problemen met de
spannings toevoer

0V
1. Batterij leeg
2. Zekering F4/F5 kapot
(Deze zitten direct bij batterijen)
Controleer de isolatie van bedrading !

21 V - 25 V DC
Meet het batterij voltage F3, aarde op de
rail en + op de zekering

Batterij voltage in orde

1 V - 20 V DC
Batterijen leeg, laad op of vervang

Voer een testrit uit

Controleer het voltage van de
PLC links boven + -

21 V - 25 V DC
1. Return lift to charging station with the aid of the
emergency call button
2. Check charging function

Voer testrit uit

PLC kapot

0V

1. Hoofdschakelaar kapot
2. kortsluiting op F1 24V
3. slechte connectie aansluitingen

Openen of sluiten van het
plateau is niet mogelijk

Geen fout

Parkeer
positie

Stop positie
Positie lift

LED by
Keypad operation on the
hand transmitter or wall
switch lights up

Stussen
stopplaatsen

Activeer de noodbeding voor het in
uitklappen van het plateau naast de
hoofdschakelaar
(service deksel)

Nee

1. Vervang de 9V batterij
2. Afstandsbediening is defect

Verplaats de lift naar de
volgende stop

JA

Nee
Plateau vanzelf open / dicht?

JA
Openen of sluiten plateau
is mogelijk

Ja

NO

Voer testrit uit

Draadloze bediening kapot

1. Controleer bedrading
2. Motor plateau kapot

Stop positie

Positie waar een laadstation zit en de lift te
betreden is

In en uitklappen plateau is mogelijk

Parking position

positie waar alleen geladen kan worden

Alleen bereikbaar, uit en inklappen plateau
niet mogelijk

Rit op of neerwaarts niet
mogelijk

Geen fout

Positie van het plateau

Ja

Open

Led op bediening gaat aan

Dicht

Nee

Open het plateau, indien dit niet werkt zie:
Opening / closing platform not possible

1. Vervang de 9V batterij
2. Draadloze zende rkapot

Ja
De ''ready'' LED brand?

Verwijder bescherming

De op en neer LED
brand op de printplaat
wanneer een commando
wordt gegeven

NO

YES

De LED op de ontvanger
printplaat gaat branden bij
commando

Ja

Nee

NEIN
1. de op/neer knop is kapot
2. De zender of ontvanger is kapot

Onderbreking van de veiligheidslijn:
Barrier switch Output 1 of the PLC is not active
Aandrijfmotor kapot, neem
contact op met Ascendor
Mogelijke oorzaak: Arm is handmatig geopend.
Verplaatst de armen met de afstandbediening
eerst onder en daarna boven de horizontale positie.

NO
Aansturing motor kapot
knipper code is uitvoer, zie:
Maintenance and service manual:
Point 7 Error codes Motor controller

Belangrijke informatie
Leitfaden technischer Support Plattformlift Visio EN 20190709.pdf
Please notify: Guenther.Schoeffl@ascendor.at per email regarding
any alterations and amendments required to this document.

