
 

Kontroll av säkerhestmoduler för EN81:20 
Under testet kan det bli en annan summa på larmen 

Detta innebär att det är flera larm som kommer samtidigt. 
Funktions beskrivning      Kontrollerat 

 

1. Bygla korgdörrkontakt se ritning  

Ex. (plint 40 & 41.) 

Kör hissen till en våning håll dörrkontakten byglad under körningen 

och hela dörrcykeln. 

Du ska få KiPod larma: XX:0001. 

 

 

2. Bygla schaktdörrkontakt se ritning  

Ex. (plint 42 & 43.) 

Kör hissen till en våning håll schaktkontakten byglad under körningen 

och hela dörrcykeln. 

Du ska få KiPod larma: XX:4000. 

 

 

3. Bygla den extra korgdörrkontakt se ritning  

Ex. (plint 294 & +24VDC.) 

Kör hissen till en våning håll den extra dörrkontakten byglad under 

körningen och hela dörrcykeln. 

Du ska få KiPod larma: XX:0020. 

 

 

4. Koppla loss den extra korgdörrkontakt ur  

tex. (plint 294) under körning se ritning. 

Kör hissen till en våning håll den extra dörrkontakten urkopplad under 

halva körningen och hela dörrcykeln. 

Du ska få KiPod larma: XX:0004. 

 

 

5. Koppla ur plint 11 ur KiPod (varning det är 230V i tråden). 

Kör hissen till en våning och ha tråden urkopplad under hela resan och 

dörrcykeln. 

Du ska få KiPod larma: XX:0002. 

 

 

Egenkontroll av bypass:  

  

Test av: Schaktdörr  

6. Inspektions kör hissen från taket.  

Stanna och öppna schaktdörren. 

Låt dörren vara öppen. 

-Inspektionskörningen skall nu inte fungera. 

 

 

7. Inspektions kör hissen från taket.  

Stanna och öppna schaktdörren. 

Låt dörren vara öppen. 

Vrid Bypass brytaren till schaktdörr. 

- Inspektionskörningen skall fungera med bruten schaktdörr krets. 

 

 



 
 Test av: Korgdörr  

8. Inspektions kör hissen från taket.  

Stanna och ryck ut plint XC211 på korgcpu´n mellan två plan. 

- Inspektionskörningen skall nu inte fungera. 

 

 

9. Inspektions kör hissen från taket.  

Stanna och ryck sedan ut plint XC211 på korgcpu´n mellan två plan. 

Vrid Bypass brytaren till korgdörr. 

- Inspektionskörningen skall nu fungera med bruten korgserie. 

 

 

Test av: Slagdörrs kontakt & Låskontakt  

10. Kontroll av låskontakt. 

Inspektionskör hissen från taket. 

Stanna mellan två plan så att man kan öppna schaktdörren. 

Öppna schaktdörren och hål den öppen. 

Bygla schaktdörrkontakten eller på plint se ritning.  

Tex. (mellan plint 8 och 11 på plintrad X1A) (OBS 230V) 

Det skall inte gå att inspektions köra hissen nu. 

 

 

11. Bypass av Låskontakt. 

Inspektionskör hissen från taket. 

Stanna mellan två plan så att man kan öppna schaktdörren. 

Öppna schaktdörren och hål den öppen. 

Bygla schaktdörrs kontakten eller på plint se ritning. 

Tex. (mellan plint 8 och 11 på plintrad X1A) (OBS 230V) 

Vrid Bypass brytaren till korgdörr. 

I detta läget skall det gå att inspektions köra hissen med bruten 

låskontakt. 

 

 

12. Kontroll av schaktdörrkontakt. 

Inspektionskör hissen från taket. 

Stanna mellan två plan så att man kan öppna schaktdörren. 

Öppna schaktdörren och hål den öppen. 

Bygla låskontakten eller på plint se ritning. 

Tex. (mellan plint 10 och 11 på plintrad X1A). (OBS 230V) 

Det skall inte gå att inspektions köra hissen nu. 

 

 

13. Bypass av schaktdörrkontakt. 

Inspektionskör hissen från taket. 

Stanna mellan två plan så att man kan öppna schaktdörren. 

Öppna schaktdörren och hål den öppen. 

Bygla låskontakten eller på plint se ritning.  

Tex. (mellan plint 10 och 11 på plintrad X1A). (OBS 230V) 

Vrid Bypass brytaren till schaktdörr. 

I detta läget skall det gå att inspektions köra hissen med bruten 

schaktdörrkontakt. 

 

 


