Rozwiązywanie problemów - przewodnik
po systemach LINAK® do biurek

LINAK.PL/DESKLINE

Rozwiązywanie problemów

Ten przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów obejmuje następujące produkty LINAK® DESKLINE®:
Kolumny DESKLIFT™ (DL)
Kolumny podnoszące, zazwyczaj z malowanymi proszkowo profilami stalowymi, odpowiadają za podnoszenie
obciążenia roboczego w danym zastosowaniu.
Skrzynka kontrolna (CBD6S)
Komputer i zasilacz systemu łącznie.
Panele biurkowe (DP)
Interfejs użytkownika. W zależności od modelu służy do aktywacji aplikacji, ustawiania zapamiętanych położeń,
wyświetlania wysokości, wyświetlania kodów błędów, łączenia się z aplikacjami mobilnymi i wysyłania przypomnień
do użytkownika.
Kabel silnika
Przesyła zasilanie niskonapięciowe (18 do 39 V DC) ze skrzynki kontrolnej do kolumn, a także sygnały PIEZO™
z kolumny, gdy są dostępne.
Kabel zasilający
Przesyła do skrzynki kontrolnej zasilanie wysokonapięciowe (230 V AC lub 120 V AC).
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Standardowe procedury rozwiązywania problemów
Procedura 1 (P1) — Inicjowanie skrzynki kontrolnej (reset)
Procedura ta powoduje ustawienie wszystkich kolumn w położeniach pełnego schowania, tak aby w skrzynce kontrolnej znalazły się informacje
o ich położeniu.
Uwaga: Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie w przypadku, gdy biurko przesuwa się w dół, ale nie w górę.
Gdy skrzynka kontrolna wymaga inicjowania, system jest właśnie tak zaprogramowany.
1. Przytrzymaj przycisk DOWN na panelu biurkowym, aby spowodować wycofanie kolumn do ich najniższego położenia
(niezależnie od tego jak są rozsunięte lub czy skonfigurowane jest dolne ograniczenie).
2. Na krótko zwolnij przycisk DOWN.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN przez 5 sekund, odczekaj, aż całe biurko przestanie się poruszać, i zwolnij przycisk.
3.1. Jeśli inicjowanie zakończy się sukcesem, kolumny nieznacznie przesuną się w górę/dół ruchem skokowym.
3.2. Jeśli panel biurkowy jest wyposażony w wyświetlacz, podczas tej części procedury wyświetlany jest kod E01.
Procedura 2 (P2) — Sprawdzenie wszystkich kabli połączeniowych
1. Kabel sieciowy, podłączony zarówno do skrzynki kontrolnej, jak i do gniazdka elektrycznego.
2. Wszystkie kable silnika, podłączone zarówno do skrzynki sterowniczej, jak i do kolumny.
2.1. Zakładając, że konfiguracja skrzynki kontrolnej jest standardowa, muszą one być podłączone w kanałach 1 i 2 lub 1, 2 i 3
w przypadku stolika trójnożnego.
Nie mogą być one podłączone w kanałach 1 i 3 lub 2 i 3, chyba że dla skrzynki kontrolnej istnieje konfiguracja określająca ten
układ.
3. Kabel panelu biurkowego podłączony do skrzynki kontrolnej w porcie A1 lub A2.
Procedura 3 (P3) — Sprawdzenie występowania przeszkód
1. Sprawdź pod biurkiem, nad nim i po bokach, czy nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby uniemożliwić ruch w obu
kierunkach.
Procedury 4 i 5 dotyczą systemu biurka dwunożnego. Te same układy mogą być używane dla systemu trójnożnego z wykorzystaniem kanału 3
i tak dalej.
Procedura 4 (P4) — Sprawdź, czy nie są uszkodzone komponenty z kodami błędów
(cyfrowy wyświetlacz na panelu biurkowym lub w aplikacji przez Bluetooth®)
Uwaga: Sprawdź listę kodów błędów w celu uzyskania pomocy. Kod powinien mieć postać E##. Niektóre kody błędów są specyficzne dla danego
kanału, co może pomóc w zidentyfikowaniu problemu.
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Objaw

Środki naprawcze

System będzie się poruszał w dół, ale nie
w górę.

1. Inicjowanie [patrz Procedura 1 (P1)].

System nie reaguje
(brak wyświetlania po naciśnięciu
dowolnego przycisku). Jeśli którakolwiek
z tych czynności spowoduje aktywację
wyświetlacza cyfrowego, należy
zainicjować system [patrz Procedura 1
(P1)].

1. Sprawdź połączenia kabla zasilania.
2. Testuj gniazdo zasilania przy użyciu innego urządzenia (lampy, ładowarki telefonicznej itp.).
3. Podłącz nowy pilot i sprawdź.
4. Podłącz wszystkie istniejące kable do nowej skrzynki kontrolnej i przetestuj.

System jest zasilany, ale się
nie uruchamia.

1. Spróbuj kilka razy nacisnąć i zwolnić przycisk DOWN, a następnie naciśnij go i przytrzymaj
przez 5 sekund.
2. Należy również zwrócić uwagę na to, czy skrzynka kontrolna ma specjalną konfigurację:
Jeśli biurko ma zaprogramowaną dolną granicę skoku, to aby uniknąć kolizji np. z szafką na
akta, możliwe jest również ustawienie niestandardowego, dłuższego czasu wymuszonego
inicjowania. Jest to wymagany czas przytrzymania przycisku DOWN przed rozpoczęciem
inicjowania. Czasami trwa to 10 sekund lub dłużej.
3. Jeśli standardowa skrzynka kontrolna nie ma specjalnej konfiguracji (jest skonfigurowana
standardowo), można spróbować samodzielnie zainicjować każdą kolumnę w kanale 1,
bez podłączania czegokolwiek do kanałów silnika w skrzynce kontrolnej. Możesz również
zamienić kable silnika tak, aby inny kabel służył do inicjowania kanału 1. Problemem może
być uszkodzona kolumna lub uszkodzony kabel silnika.

Błąd specyficzny dla kanału
Np. E41 — Kanał 1 przeciążony
(Wszystkie oprócz błędów PIEZO
E59–E63)

1. Zamienić połączenia kabli silnika w skrzynce kontrolnej (kabel silnika #1 od kanału 1 do
2, kabel silnika #2 od kanału 2 do 1). Jeśli pozostanie błąd E41, może wystąpić problem
z aplikacją (obciążenie lub przeszkoda po jednej stronie) lub usterka skrzynki kontrolnej.
Jeśli błąd zmieni się na E42, przejdź do kroku 2.
2. Zamień połączenia kabli silnika na kolumnach, tak aby kolumna, która była pierwotnie
podłączona do kanału 1, znalazła się z powrotem w kanale 1, ale z kablem silnika, który
był pierwotnie podłączony do kanału 2. Jeśli pozostanie błąd E42, to najprawdopodobniej
oznacza uszkodzony kabel silnika, teraz podłączony do kanału 2. Jeśli wróci błąd E41,
to najprawdopodobniej oznacza uszkodzenie kolumny, teraz podłączonej do kanału 1.

Biurko jest nierówne

1. Uruchom biurko. Jeśli obie kolumny zaczną się obniżać, zakończ inicjowanie. Jeśli tylko jedna
kolumna się porusza, zatrzymaj ją i przejdź do kroku 2.
2. Sprawdź połączenia kabla silnika. Sprawdź, czy kable silnika nie są rozciągane podczas ruchu.
W przypadku standardowej skrzynki kontrolnej możliwe jest podłączenie tylko jednej kolumny
i podłączenie do kanału 1. W tym przypadku zainicjuje on i uruchomi tylko kanał 1. Jeśli istnieje
tylko jedna kolumna, ale jest ona podłączona do kanału 2, nie zostanie zainicjowana.
3. Jeśli przewód silnika został odłączony, należy go ponownie podłączyć i spróbować ponownie
zainicjować.
4. Jeśli to się nie uda, należy przełączyć kolumnę z kanału 2 do kanału 1, nie podłączając niczego
w kanale 2, i zainicjować.
5. Spróbuj aktywować tę samą kolumnę, która znajduje się w kanale 1, ale za pomocą innego kabla
silnika. Jeśli nadal się nie aktywuje, wymień kolumnę.
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Standardowe procedury rozwiązywania problemów

Procedura 5 (P5) — Sprawdzenie, czy nie są uszkodzone komponenty, bez kodów błędów
(cyfrowy wyświetlacz na panelu biurkowym, bez łączności Bluetooth®)
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Objaw

Środki naprawcze

System będzie się poruszał w dół, ale nie
w górę

1. Inicjowanie [patrz Procedura 1 (P1)].

System nie aktywuje się.
LUB
System nie wykonuje pełnego zakresu
ruchu.
Po każdym z tych kroków spróbuj
aktywować system (patrz Procedura 1
(P1)).

1. Sprawdź połączenia kabla zasilania.
2. Testuj gniazdo zasilania przy użyciu innego urządzenia (lampy, ładowarki telefonicznej itp.).
3. Podłącz nowy przełącznik i sprawdź.
4. Podłącz wszystkie istniejące kable do nowej skrzynki kontrolnej i przetestuj.
5. Spróbuj kilka razy nacisnąć i zwolnić przycisk DOWN, a następnie naciśnij go i przytrzymaj
przez 5 sekund.
6. Należy również zwrócić uwagę na to, czy skrzynka kontrolna ma specjalną konfigurację:
Jeśli biurko ma zaprogramowaną dolną granicę skoku, to aby uniknąć kolizji np. z szafką na
akta, możliwe jest również ustawienie niestandardowego, dłuższego czasu wymuszonego
inicjowania. Jest to wymagany czas przytrzymania przycisku DOWN przed rozpoczęciem
inicjowania. Czasami trwa to 10 sekund lub dłużej.
7. Jeśli standardowa skrzynka kontrolna nie ma specjalnej konfiguracji (jest skonfigurowana
standardowo), można spróbować samodzielnie zainicjować każdą kolumnę w kanale 1,
bez podłączania czegokolwiek do kanałów silnika w skrzynce kontrolnej. Możesz również
zamienić kable silnika tak, aby inny kabel służył do inicjowania kanału 1. Problemem może
być uszkodzona kolumna lub uszkodzony kabel silnika.

Biurko jest nierówne

1. Patrz punkt „Biurko jest nierówne” (Procedura 4 (P4)).

Załącznik

Jak działa skrzynka kontrolna?
W skrzynce kontrolnej wykonywanych jest wiele złożonych procedur, kontroli i pomiarów. Poniżej znajduje się krótki opis tego, co dzieje się
w skrzynce kontrolnej podczas aktywacji danego zastosowania:
• Bezpieczna aktywacja zastosowania
* Równoległy, równy ruch wszystkich kolumn w danym zastosowaniu jest krytyczny.
- W skrzynce kontrolnej nie ma informacji o bezpośrednich położeniach każdej kolumny. Zamiast tego, położenie każdej kolumny jest
stale obliczane za pomocą impulsów z czujnika Halla z każdego silnika.
- Odłączenia przewodów silnika są również wykrywane jako błędy.
* Jeśli w kolumnie jest wykorzystywana technologia PIEZO, to skrzynka kontrolna monitoruje sygnały „kolizji” PIEZO z każdego kanału.
Po wykryciu sygnału PIEZO ruch zostaje natychmiast zatrzymany, a jeśli jest miejsce, system jest przesuwany w przeciwnym kierunku
o krótki dystans.
* Za każdym razem, gdy zostanie rozpoznany niekompletny sygnał lub więcej niż jeden sygnał (kilka naciśniętych klawiszy, kilka paneli
biurka aktywowanych w tym samym czasie), stwierdzany jest błąd i w tym momencie nie jest dozwolony żaden ruch. Ma to na celu
zapobieganie wykonaniu ruchu, który nie jest zamierzony przez użytkownika.
• Ochrona przed uszkodzeniem
* Wewnętrzna temperatura skrzynki kontrolnej jest monitorowana.
* Mierzony jest maksymalny pobór prądu dla każdego kanału silnika, jak również dla całego systemu. Gdy natężenie prądu przekroczy
dopuszczalną wartość graniczną, wyświetlany jest błąd.
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Kody błędów

Kod
Nazwa
błędu

Opis

Potencjalna przyczyna

Środki naprawcze

E01

Utracone
położenie

Nie jest znane położenie
panelu biurkowego i
musi zostać wykonane
aktywowanie

• Błąd położenia
• Nowa dodana kolumna

- Aktywuj system (P1)

E02

Ogólne
Wystąpiło przeciążenie
Przeciążenie w podczas ruchu w górę
górę

• Przeszkoda
• Uszkodzona kolumna lub kabel silnika

- Sprawdź wszystkie połączenia kabli
(P2), aktywuj system (P1)
- Rozwiązywanie problemów
z komponentami za pomocą
pierwszego kanału (możliwe tylko
przy standardowej konfiguracji)
(P4)

E03

Ogólne
Przeciążenie
w dół

Wystąpiło przeciążenie
podczas ruchu w górę

• Przeszkoda
• Uszkodzona kolumna lub kabel silnika

- Sprawdź wszystkie połączenia kabli
(P2), aktywuj system (P1)
- Rozwiązywanie problemów
z komponentami za pomocą
jednokrotnego inicjowania
(możliwe tylko przy standardowej
konfiguracji) (P4)

Wskazuje, że
oprogramowanie
nie może uruchomić licznika
alarmowego

• Błąd programu

- Odłącz kable zasilające na 15
sekund
- Aktywuj system (P1)
- Wymień skrzynkę kontrolną

Wykryto kolizje na
magistrali LIN

• Naciśnięcie przycisku na dwóch lub
więcej pilotach sterujących jednocześnie
• Aktywowano wiele urządzeń magistrali
LIN

- Sprawdź, czy inny panel biurkowy
jest podłączony i aktywowany
- Odłącz wszystkie panele biurkowe
z wyjątkiem jednego i przetestuj
system

E08

E09
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Kolizja LIN

Kod
Nazwa
błędu

Opis

E10

Awaria
zasilania

Wystąpiła awaria zasilania
• Kabel sieciowy jest rozciągany podczas
lub moc spadła poniżej 10%.
ruchu
• Błąd wewnętrzny
• Tylko jeden akumulator na 3- lub
4-kanałowy system
• Napięcie na zasilaczu spada poniżej
pewnej granicy

- Sprawdź, czy kabel sieciowy nie
jest przytrzaśnięty i może się
swobodnie przesuwać
- Zaczep przewód zasilający
o wyżłobioną pętlę pod skrzynką
sterującą
- Użyj innego akumulatora; naładuj
akumulator

E11

Kanał
niezgodny

Zmiana liczby napędów od
momentu aktywowania

• Odłączenie
• Dodano kolumnę

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień silnik lub kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E12

Błąd położenia Położenie jednego kanału
różni się od innych

• Wystąpił zbyt duży ruch wstecz

- Opuść biurko do minimalnej pozycji
- Aktywuj system (P1)

E13

Zwarcie

Wykryto zwarcie
podczas pracy

• Ściśnięty kabel silnika
• Zwarcie w silniku

- Sprawdź połączenia kabla silnika
(P2)
- Odłącz i wymień kabel silnika (P4)
- Odłącz i wymień kolumnę (P4)

E15

Limit zasilania

System osiągnął swój
limit zasilania

• Kabel sieciowy jest rozciągany podczas
ruchu
• Błąd wewnętrzny
Często występuje wraz z błędem E10.

- Sprawdź, czy kabel sieciowy nie
jest przytrzaśnięty i może się
swobodnie przesuwać
- Zaczep przewód zasilający
o wyżłobioną pętlę pod skrzynką
sterującą

Regulator mocy ustawia
prędkość w dół na
siłownikach bez znacznego
poboru prądu (zwykle
spowodowanego spadkiem
napięcia zasilania)

Potencjalna przyczyna

Środki naprawcze
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Kod
Nazwa
błędu

Opis

Potencjalna przyczyna

Środki naprawcze

E16

Błąd klawisza

Naciśnięty nieprawidłowy
klawisz
(obsługiwany wewnętrznie
w DP1C)

• Naciśnięcie wielu przycisków
jednocześnie

- Sprawdź panel biurkowy

E17

Błąd
bezpieczeństwa

Magistrala LIN nie obsługuje
funkcji bezpieczeństwa

• DP1C/DPF1C nie ma aktualnego
oprogramowania

- Wypróbuj DP z nowszą wersją
oprogramowania (nadruk na
etykiecie)

E18

Brak
pilota inicjalizującego

Do zmiany liczby kanałów
w systemie wymagane
jest specjalne narzędzie
serwisowe

[Tylko system BASELIFT]
• Brak narzędzia serwisowego w systemie
BASELIFT podczas inicjowania

- Dodaj narzędzie serwisowe

E23

Błąd na Ch1

Brak sygnału na kanale 1

• Odłączenie
• Usterka kabla silnika
• Usterka silnika w kolumnie

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień silnik lub kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E24

Błąd na Ch2

Brak sygnału na kanale 2

• Odłączenie
• Usterka kabla silnika
• Usterka silnika w kolumnie

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień silnik lub kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E25

Błąd na Ch3

Brak sygnału na kanale 3k

• Odłączenie
• Usterka kabla silnika
• Usterka silnika w kolumnie

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień silnik lub kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E26

Błąd na Ch4

Brak sygnału na kanale 4

• Odłączenie
• Usterka kabla silnika
• Usterka silnika w kolumnie

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień silnik lub kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E29

Błąd na Ch1

Zmiana na kanale 1
względem ostatniej
inicjalizacji

• Zmiana typu kolumny
• Luźny przewód wewnątrz silnika

- Sprawdź typ kolumny
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)
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Kod
Nazwa
błędu

Opis

Potencjalna przyczyna

Środki naprawcze

E30

Błąd na Ch2

Zmiana na kanale 2
względem ostatniej
inicjalizacji lub podłączony
inny typ jak na kanale 1

• Zmiana typu kolumny
• Luźny przewód wewnątrz silnika

- Sprawdź typ kolumny
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E31

Błąd na Ch3

Zmiana na kanale 3
względem ostatniej
inicjalizacji lub podłączony
inny typ jak na kanale 1

• Zmiana typu kolumny
• Luźny przewód wewnątrz silnika

- Sprawdź typ kolumny
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E32

Błąd na Ch4

Zmiana na kanale 4
względem ostatniej
inicjalizacji lub podłączony
inny typ jak na kanale 1

• Zmiana typu kolumny
• Luźny przewód wewnątrz silnika

- Sprawdź typ kolumny
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E35

Błąd impulsu
Ch1

W kanale 1 wystąpiło zbyt
wiele błędów impulsu

• Luźny/uszkodzony kabel
• Czujnik Halla PCB

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E36

Błąd impulsu
Ch2

W kanale 2 wystąpiło zbyt
wiele błędów impulsu

• Luźny/uszkodzony kabel
• Czujnik Halla PCB

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E37

Błąd impulsu
Ch3

W kanale 3 wystąpiło zbyt
wiele błędów impulsu

• Luźny/uszkodzony kabel
• Czujnik Halla PCB

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E38

Błąd impulsu
Ch4

W kanale 4 wystąpiło zbyt
wiele błędów impulsu

• Luźny/uszkodzony kabel
• Czujnik Halla PCB

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E41

Przeciążenie
Ch1
w górę

Wystąpiło przeciążenie
w górę w kanale 1

• Kolumna jest przeciążona
• Zderzenie z przeszkodą
• Osiągnięto końcowe ograniczenie
(przed zainicjowaniem przy górnym
ograniczeniu)

- Usuń obciążenie
- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)
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E42

Przeciążenie
Ch2
w górę

Wystąpiło przeciążenie
w górę w kanale 2

• Kolumna jest przeciążona
• Zderzenie z przeszkodą
• Osiągnięto końcowe ograniczenie
(przed zainicjowaniem przy górnym
ograniczeniu)

- Usuń obciążenie
- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E43

Przeciążenie
Ch3
w górę

Wystąpiło przeciążenie
w górę w kanale 3

• Kolumna jest przeciążona
• Zderzenie z przeszkodą
• Osiągnięto końcowe ograniczenie
(przed zainicjowaniem przy górnym
ograniczeniu)

- Usuń obciążenie
- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E44

Przeciążenie
Ch4
w górę

Wystąpiło przeciążenie
w górę w kanale 4

• Kolumna jest przeciążona
• Zderzenie z przeszkodą
• Osiągnięto końcowe ograniczenie
(przed zainicjowaniem przy górnym
ograniczeniu)

- Usuń obciążenie
- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E47

Przeciążenie
Ch1
w dół

Wystąpiło przeciążenie w dół
w kanale 1

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E48

Przeciążenie
Ch2
w dół

Wystąpiło przeciążenie w dół
w kanale 2

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E49

Przeciążenie
Ch3
w dół

Wystąpiło przeciążenie w dół
w kanale 3

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E50

Przeciążenie
Ch4
w dół

Wystąpiło przeciążenie w dół
w kanale 4

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E53

Zabezp.
antykoliz. Ch1

Wyzwolone zabezpieczenie
antykolizyjne
w kanale 1

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E54

Zabezp.
antykoliz. Ch2

Wyzwolone zabezpieczenie
antykolizyjne
w kanale 2

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)
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E55

Zabezp.
antykoliz. Ch3

Wyzwolone zabezpieczenie
antykolizyjne
w kanale 3

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E56

Zabezp.
antykoliz. Ch4

Wyzwolone zabezpieczenie
antykolizyjne
w kanale 4

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E59

SLS/PIEZO Ch1 Wyłącznik krańcowy
bezpieczeństwa
aktywowany w kanale 1

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E60

SLS/PIEZO Ch2 Wyłącznik krańcowy
bezpieczeństwa
aktywowany w kanale 2

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E61

SLS/PIEZO Ch3 Wyłącznik krańcowy
bezpieczeństwa
aktywowany w kanale 3

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E62

SLS/PIEZO Ch4 Wyłącznik krańcowy
bezpieczeństwa
aktywowany w kanale 4

• Zderzenie z przeszkodą

- Usuń przeszkodę (P3)
- Aktywuj, jeśli to konieczne (P1)

E65

Kierunek
impulsu Ch1

Nieprawidłowy kierunek
zliczania impulsów w kanale
1

• Bieguny silnika są skrzyżowane
• Kable czujnika Halla są skrzyżowane

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E66

Kierunek
impulsu Ch2

Nieprawidłowy kierunek
zliczania impulsów w kanale
2

• Bieguny silnika są skrzyżowane
• Kable czujnika Halla są skrzyżowane

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E67

Kierunek
impulsu Ch3

Nieprawidłowy kierunek
zliczania impulsów w kanale
3

• Bieguny silnika są skrzyżowane
• Kable czujnika Halla są skrzyżowane

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)

E68

Kierunek
impulsu Ch4

Nieprawidłowy kierunek
zliczania impulsów w kanale
4

• Bieguny silnika są skrzyżowane
• Kable czujnika Halla są skrzyżowane

- Sprawdź połączenia i integralność
kabla silnika (P2)
- Wymień kolumnę
- Aktywuj system (P1)
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E71

Zwarcie Ch1A

Zwarcie w kanale 1
[Jeśli jest używany
rozgałęźnik, zwarcie w 1A]

• Uszkodzenie kabla silnika
• Uszkodzenie kabla silnika w istniejącej
kolumnie (jeśli dotyczy)

- Sprawdź kabel silnika pod
kątem uszkodzeń, w przypadku
uszkodzenia wymień
- Sprawdź przewód wychodzący
z kolumny (jeśli dotyczy), wymień
w przypadku uszkodzenia.

E72

Zwarcie Ch1B

Zwarcie w kanale 1
[Jeśli jest używany
rozgałęźnik, zwarcie w 1B]

• Uszkodzenie kabla silnika
• Uszkodzenie kabla silnika w istniejącej
kolumnie (jeśli dotyczy)

- Sprawdź kabel silnika pod
kątem uszkodzeń, w przypadku
uszkodzenia wymień
- Sprawdź przewód wychodzący
z kolumny (jeśli dotyczy), wymień
w przypadku uszkodzenia.

E73

Zwarcie Ch2A

Zwarcie w kanale 2
[Jeśli jest używany
rozgałęźnik, zwarcie w 2A]

• Uszkodzenie kabla silnika
• Uszkodzenie kabla silnika w istniejącej
kolumnie (jeśli dotyczy)

- Sprawdź kabel silnika pod
kątem uszkodzeń, w przypadku
uszkodzenia wymień
- Sprawdź przewód wychodzący
z kolumny (jeśli dotyczy), wymień
w przypadku uszkodzenia.

E74

Zwarcie Ch2B

Zwarcie w kanale 2
[Jeśli jest używany
rozgałęźnik, zwarcie w 2B]

• Uszkodzenie kabla silnika
• Uszkodzenie kabla silnika w istniejącej
kolumnie (jeśli dotyczy)

- Sprawdź kabel silnika pod
kątem uszkodzeń, w przypadku
uszkodzenia wymień
- Sprawdź przewód wychodzący
z kolumny (jeśli dotyczy), wymień
w przypadku uszkodzenia.

E75

Zwarcie Ch3A

Zwarcie w kanale 3
[Jeśli jest używany
rozgałęźnik, zwarcie w 3A]

• Uszkodzenie kabla silnika
• Uszkodzenie kabla silnika w istniejącej
kolumnie (jeśli dotyczy)

- Sprawdź kabel silnika pod
kątem uszkodzeń, w przypadku
uszkodzenia wymień
- Sprawdź przewód wychodzący
z kolumny (jeśli dotyczy), wymień
w przypadku uszkodzenia.
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E76

Zwarcie Ch3B

Zwarcie w kanale 3
[Jeśli jest używany
rozgałęźnik, zwarcie w 3A]

• Uszkodzenie kabla silnika
• Uszkodzenie kabla silnika w istniejącej
kolumnie (jeśli dotyczy)

- Sprawdź kabel silnika pod
kątem uszkodzeń, w przypadku
uszkodzenia wymień
- Sprawdź przewód wychodzący
z kolumny (jeśli dotyczy), wymień
w przypadku uszkodzenia.

E77

Zwarcie Ch4A

Zwarcie w kanale 4
[Jeśli jest używany
rozgałęźnik, zwarcie w 4A]

• Uszkodzenie kabla silnika
• Uszkodzenie kabla silnika w istniejącej
kolumnie (jeśli dotyczy)

- Sprawdź kabel silnika pod
kątem uszkodzeń, w przypadku
uszkodzenia wymień
- Sprawdź przewód wychodzący
z kolumny (jeśli dotyczy), wymień
w przypadku uszkodzenia.

E78

Zwarcie Ch4B

Zwarcie w kanale 4
[Jeśli jest używany
rozgałęźnik, zwarcie w 4B]

• Uszkodzenie kabla silnika
• Uszkodzenie kabla silnika w istniejącej
kolumnie (jeśli dotyczy)

- Sprawdź kabel silnika pod
kątem uszkodzeń, w przypadku
uszkodzenia wymień
- Sprawdź przewód wychodzący
z kolumny (jeśli dotyczy), wymień
w przypadku uszkodzenia.

E86

Urządzenie
główne

Połączenie z urządzeniem
głównym
utracone LUB następujące
komunikaty z urządzenia
głównego

[Używane tylko w systemie multirównoległym]
• Słabe połączenie kablowe ze skrzynką
główną
• Jeżeli następuje po nim inny kod błędu,
wówczas kody te są przekazywane
z urządzenia głównego

- Sprawdź podłączenie do skrzynki
głównej, sprawdź integralność
kabla
- W przypadku przekazywania
innych kodów błędów, patrz wyżej

E87

Urządzenie
podrzędne 1

Połączenie z pierwszym
urządzeniem podrzędnym
zostało utracone LUB
następujące komunikaty
pochodzą z pierwszego
urządzenia podrzędnego

[Używane tylko w systemie multirównoległym]
• Słabe połączenie kablowe z pierwszą
skrzynką podrzędną
• Jeżeli następuje po nim inny kod błędu,
wówczas kody te są przekazywane
z pierwszej skrzynki podrzędnej

- Sprawdź podłączenie do pierwszej
skrzynki podrzędnej, sprawdź
integralność kabla
- W przypadku przekazywania
innych kodów błędów, patrz wyżej
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E88

Urządzenie
podrzędne 2

Połączenie z drugim
urządzeniem podrzędnym
zostało utracone LUB
następujące komunikaty
pochodzą z drugiego
urządzenia podrzędnego

[Używane tylko w systemie multi równoległym]
• Słabe połączenie kablowe z drugą
skrzynką podrzędną
• Jeżeli następuje po nim inny kod błędu,
wówczas kody te są przekazywane
z drugiej skrzynki podrzędnej

- Sprawdź podłączenie do drugiej
skrzynki podrzędnej, sprawdź
integralność kabla
- W przypadku przekazywania
innych kodów błędów, patrz wyżej

E89

Urządzenie
podrzędne 3

Połączenie z trzecim
urządzeniem podrzędnym
zostało utracone LUB
następujące komunikaty
pochodzą z trzeciego
urządzenia podrzędnego

[Używane tylko w systemie multi równoległym]
• Słabe połączenie kablowe z trzecią
skrzynką podrzędną
• Jeżeli następuje po nim inny kod błędu,
wówczas kody te są przekazywane
z trzeciej skrzynki podrzędnej

- Sprawdź podłączenie do trzeciej
skrzynki podrzędnej, sprawdź
integralność kabla
- W przypadku przekazywania
innych kodów błędów, patrz wyżej

E93

Moduł
antykolizyjny
DS1 –
Aktywacja

Wykryte wyzwolenie
z wyłącznika krańcowego
magistrali LIN,
np. DS1

• Aktywowano DS1

- Usuń wszelkie przeszkody
powodujące zatrzymanie napędu
biurka i ponownie ustaw jego
wysokość

E94

Moduł
antykolizyjny
DS1– Brak
odpowiedzi

Urządzenie LIN SLS (np. DS1)
nie odpowiada

• DS1 nie jest już wykrywany

- Sprawdź, czy DS1 jest prawidłowo
zamontowany
- Wyjmij DS1 i włóż ponownie
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Wiecej informacji na temat oferty produktowej segmentu DESKLINE®
LINAK.PL/DESKLINE

Uzyskaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemów DESKLINE
Wsparcie Techniczne LINAK
LINAK.PL/TECH-SUPPORT

Filmy instruktażowe w serwisie YouTube
YOUTUBE.COM/LINAK

LINAK® nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy lub nieścisłości w katalogach, broszurach i innych materiałach. LINAK zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Firma LINAK nie
może zagwarantować dostępności produktów i zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktów LINAK do określonych zastosowań. Cała
sprzedaż podlega „Standardowym Warunkom Sprzedaży i Dostaw”, dostępnym na stronach internetowych LINAK.
LINAK i logotyp LINAK są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy LINAK A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LINAK.PL

Innowacje to nasza specjalność. Jesteśmy
ciekawi nowatorskich wyzwań i gotowi
do wprowadzenia ich w życie w każdym
wymiarze.

Postępujemy w sposób odpowiedzialny –
wobec klientów, pracowników i środowiska.
Budowanie zaufania i zapewnianie
bezpieczeństwa są wpisane w kod
genetyczny naszej firmy.

Globalna obecność zapewnia nam
świadomość lokalnych potrzeb. Oferując
pełen zakres usług na całym świecie,
jesteśmy zawsze blisko klienta.
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Najnowocześniejsza technologia,
dopracowane procesy i kompetentny
personel są gwarancją jednolicie
wysokiego standardu jakości
na całym świecie.

