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Bu bina bakım ünitesini kullanmaya başlamadan 
önce, bu kılavuzun okunması, tamamen 
anlaşılması ve tüm talimatlara uyulması, 
ekipmanın emniyetli ve doğru çalıştırılması için 
çok önemlidir. Bu kılavuz, tüm operatörlere 
verilmelidir. Kaybedilmesi veya zarar görmesi 
halinde, istek üzerine ek bir kopya verilecektir. 

Aynı durum, makineye yapıştırılan talimat 
etiketleri için de geçerlidir.

Ekipman, operatörlerin eksiksiz emniyet gerektiren 
ileri gerçekletirmelerine imkan vermektedir. 

Dolayısıyla, bu ekipmanın yalnızca iinin ehli ve 
makineyi emniyetli ve sorumlu bir ekilde çalıtırmak 
için doru eğitime sahip bir operatöre verilmesi çok 
önemlidir. 

Bu talimatlara tamamen uyulmaması halinde, 
kullanıcı ölümcül yaralanma riskiyle karı karıya 
kalabilir.  

İyi durumda olmayan ekipmanlar kesinlikle 
kullanılmamalıdır. Aşınmış veya zarar görmüş tel 
halatlar değiştirilmelidir. Aynı durum, ekipmanla 
birlikte kullanılan diğer aksesuarlar için de 
geçerlidir. Ekipmanın ve tel halatlarının 
durumunun sürekli izlenmesi, önemli bir emniyet 
kuralıdır.  

Kullanıcılar, ekipmanın uygun pozisyonda olduğu 
durumlar haricinde ekipmana binmemeli ve teknik 
servise haber vermelidir.

 Bina yönetim ünitesinin tehlikeli bir pozisyondan 
kontrol edilmesi yasaktır. Makinenin kaldırma 
operasyonları için vinç olarak kullanılması 
yasaktır. 

A. GENEL NOTLAR

İmalatçı, ekipmanın yetkisiz kişiler tarafından 
sökülmesi veya değitirilmesinden kaynaklanan 
sonuçlarla ilgili tüm sorumluluğu 
reddetmektedir. Orijinal parçaların bir başka 
imalatçının parçalarıyla değitirilmesi, özellikle 
kapsam dışı tutulmuştur. Kullanıcı tarafından 
gerçekleştirilen (mekanik veya elektriksel) tüm 
değişiklikler, imalatçının sorumluluklarını 
kullanıcıya devreder. Bu yüzden, özel izin 
alınmaksızın yapılan tüm montaj ve ayar işleri 
yasaktır. 

Teknik etiketlerde belirtilen nominal yükten 
daha ağır yükleri sepete yerleştirmeyiniz. Daha 
da önemlisi, belirtilen kişi sayısını asla 
aşmayınız. Sepetten kaynak ekipmanının 
kullanılması yasaktır.

ÖNEMLİ: 

 

Bu kılavuzda tanımlanan ekipman bir 
çalışanınıza veya benzer bir kişiye tedarik 
edilmişse, ekipmanı kullanmadan önce iş 
güvenliği yönetmelikleriyle ilgili 
yükümlülüklerinizi ve özellikle kontrolleri ve 
testleri karşıladığınızdan emin olunuz.

SUNGURLAR, satış sonrası ve düzenli bakım 
hizmetleri sağlayabilmektedirler. Sorularınız 
veya özel teknik gereksinimleriniz için, 
SUNGURLAR ile irtibata geçmekten 
çekinmeyiniz.

Bu dokümandaki bilgiler, farklı makine türleriyle ilgilidir ve özel aksesuarlar ve ikincil fonksiyonlar da dahil 
olmak üzere ana bileşenleri açıklamaktadır. Bu yüzden, bazı bilgiler sisteminiz için geçerli olmayabilir.

SUNGURLAR



3.1

15.1

Fig. B.1

15.2

15

3

2

1

7 4 10 9 5

8

14

18

13

6

3.1

B. EKİPMANIN AÇIKLAMASI VE SUNUMU

Ekipman, bina bakım işleri için kullanılmak üzere 

hazırlanmıştır. Etikette belirtilen çalışma yük limiti için 

tasarlanmıştır.

Tertibat, aşağıda belirtilen ana bileşenlerden 

oluşmaktadır:

– askı koluyla birlikte terasa monte edilmiş mobil

döner araba,

– kontrol ve kaldırma mekanizmalarına sahip,

galvanizli çelik tel halatlarla arabadan kaldırılmış 

KLIPER çalışma platformu,

– beton yol ve raylar.
Makinenin çıkardığı gürültü seviyesi, 73 dB'yi 
geçmemektedir.

B.1. Teknik veriler
Kalite kontrol raporuna bakınız.

B.2. Ana bileşenler

B.2.1. Beton yol üzerinde kılavuz raylı teras 
arabası
1. Araba
2. Gövde
3. Bum

  3.1 Bum ucu bar
4. Motorlu ön tekerlek
5. Motorsuz arka tekerlek
6. Hidrolik piston-silindir
7. Kılavuz tekerlek
8. Enerji kablosu kılavuzu
9. Enerji kablosu makarası

10. Dönüş motoru
13. Karşı ağırlıklar
14. Dönüş büte dişlisi
15. Ana kontrol panosu
15.1 Bum ucu kumanda kontrol butonu
15.2 Platform güç besleme prizi
18. Hidrolik ünitesi

SMTP2 tip motorlu platform ile beton pist 
üzerinde hareketli SUN tip teras ünitesi

SUNGURLAR

dente
Dörtgen
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B.2.3. Halat sarma tamburlu KLIPER platformu

16.1.     Hafif konstrüksiyon alüminyum koruma kapakları .Tambur grubu dış çevresi dahil 
16.2.     TITAN-403 PI Model Tırmanma Motorları 
16.3.     Blocstop
16.4.     Üst limit svicleri
16.5.     Final limit svicleri
16.6.     Alt sınır kesici
16.7.     Halat sarım tamburu , kapasite 125 mt.
16.8.     Tambur grubu iç koruma kapakları 
16.9.     Platform alt taşıyıcı tekerleri, Ø160 mm. 
16.10.   Cephe koruma silindir tekerler.
16.11.   Giriş/çıkış basamakları
16.12    Kontrol kutusu
16.13.   Kablo toplama kutusu
saklama kutusu 

dente
Çizgi

dente
Çizgi
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Fig. B.6.
Betonarme kılavuzlama sistemi

SUNGURLAR

B.3.       Ana Bileşenler
B.3.1.    Teras Ünitesi
B.3.1.1. Alt şasi grubu

2Alt Şasi (1), 600 gr/m 'ye sıcak galvanizli ST37 çelikten 
kutu profilden imal edilen yapıdır. Şasi (1) ve gövde (2), 
manuel veya motorlu çalıştırılan bir döner büte dişliye 
(14) bağlanmıştır. Gövde manuel sistemde, 1/8 dönüş 
aralıklarıyla konumlandırılabilir ve kilitlenebilir. Şasi, 
yükün eşit dağılımını sağlamak için 4 kollu bir yapıya 
sahiptir.

B.3.1.2. Dönme sistemi
Şasi, yumuşak ve sessiz dönme ve sağlam tutuş 
sağlayan poliüretan kaplı 4 tekerleğe sahiptir. Cephe 
tarafındaki iki motorlu ön teker, çelik üzeri poliüretan 
kaplamadır (4). 8 m/dak dönüş hızı veren bir motora (10) 
sahiptirler. Kontrollü açılmaya sahip elektromanyetik 
fren, herhangi bir güç kesintisi durumunda arabayı 
durdurmaktadır. 
Her tekere monte edilen yön mafsalı, dönüşlerde daha 
rahat hareket edilmesine imkân vermektedir. 
Motorsuz olan iki arka teker (5), serbest hareket 
etmekte ve yürüme pozisyonuna göre pozisyon 
almkatadır. 
Ünite, ister açılı kılavuz raylı veya beton kılavuzlu ya da 
raylı olsun, ön tekerleklerin üzerine yerleştirilen (Şekil 
B . 6 )  m a k a r a l a r  ( 7 )  y o l  b o y u n c a  ü n i t e y i  
kılavuzlamaktadır.

B.3.1.3. Gövde
Taret (2), 

 Şasi üzerine aşağıda 
belirtilen kalemler monte edilmiştir: hidrolik kol (6), 
hidrolik ünite (18), kumanda kontrol panosu (15) ve 
karşı ağırlıklar (13). 
Manuel veya motorize çalıştırılan döner büte dişlinin 
üzerine monte edilmiş gövde, cephelerin köşelerinde 
platformun kolayca konumlandırılmasına ve park 
pozisyonundan çalışma pozisyonuna geçilmesine 
imkan vermektedir. Buna ek olarak, platform terasın iç 
tarafında veya yatay olarak ayarlanabilmekte, personel 
için kolay erişim sağlanmaktadır. 
Bazı durumlarda,  yüksek parapetlerin üzerinden 
geçmek amacıyla yüksekliğini artırmak için makineye 
60 cm'e kadar olan uzantı monte edilebilmektedir.

B.3.1.4. Bum
Bum (3), fabrikada üretilen ve mafsallı bir bağlantıyla 
arka taraftan gövdeye bağlı olan bir direğe bağlanan 
kutu profilden imal  bir yapıdır. Bumu kaldırma ve 
indirme işlemleri, tek tesirli hidrolik piston-silindir(6) 
aracılığıyla yapılmaktadır. Bumun maksimum stroku, 
parapetlerin üzerinden geçmek için yatay pozisyonda 
0º'dan kaldırılmış pozisyonda  85º'ye kadardır. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

2600 gr/m 'ye sıcak galvanizli ST37 çelikten 
kutu profilden imal edilen yapıdır.

B.3.1.5. Hidrolik sistem
Hidrolik ünite (18), bumu (3) hareket ettiren bir 
pistona (6) sahiptir.
Ana hidrolik bileşenler şunlardır:
1 tek etkili silindir, 40 mm çapında piston, 135 bar 
basınçta 5000 daN çekiş, 610 mm strok,
1 mini hidrolik ünite, 10 litre kapasiteli,
Dişli pompa, 1.3 litre/dakika debi,
Elektrikli motor, 0.75 kW kapasiteli, 1500 rpm,
Tek yönlü vana,

 Basınç tahliye vanası, 175 bar,
Difüzörler, 125 mikron

Detaylar için G.3 başlığına bakınız.
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B.3.2. Çalışma platformu 
SUN2 tip  makine, aşağıda belirtilenlerden biriyle 
tedarik edilmektedir: 
– 2 askı noktasına sahip KLIPER platform 
– 1 askı noktasına sahip SCOUD platform 

Destek makaraları (38), platformun cephe üzerinde 
hafifçe yatmasına (maksimum etki 25 daN) ve 
platformun sallanma hareketlerinin absorbe 
edilmesine imkan vermektedir. Platformun altına 
monte edilen döner tekerlekler (34), platformun 
taşınmasını kolaylaştırmaktadır. 

B.3.2.1. Kaldırma mekanizması 
Kaldırma mekanizması, KLIPER platformu için iki 
TITAN PI  ve SCOUD platformu için bir TITAN PI 
elektrik motorlu çelik halata tırmanma motoruna 
sahiptir. 
Motorun çalışması, sürtünmeli makara prensibine 
dayalıdır. Halat kasnak üzerinde yakalanmakta ve 
baskı yayıyla (Şekil B.7) devreye alınan bir dizi 
makarayla tutulmaktadır. 
Vinç, motora güç verildiğinde elektrikle açılan bir 
disk frene sahiptir. Fren, 2:1'lik emniyet katsayısıyla 
platformu durdurmakta ve tutmaktadır. 

Şekil B.7 Atlas'ın 
çalışma prensibi

B.3.2.2 Çelik halatlar 
Platform, bir askı halatı ve ikincil bir halat aracılığıyla 
bumdan kaldırılmaktadır. Her tel halat, emniyet 
mandallarına sahip kancalar aracılığıyla kola 
bağlanmaktadır. Her askı halatı, bir TITAN vincinden 
geçmektedir. Her ikincil halat, askı halatında yük yoksa 
veya vinç arıza yaparsa ya da platform üzerinde çok dik 
bir eğim varsa otomatik olarak devreye giren bir 
BLOCSTOP  ya da BLOCSTOP aşırı hız  emniyet 
cihazından geçmektedir. Çelik halatlar motor-vinçten ve 
BLOCSTOP'tan geçtikten sonra, her biri kendi motorlu 
tamburuna sarılır. 

B.3.3 Elektrik ekipmanları 
Elektrik ekipmanları, aşağıda belirtilen ana kalemlerden 
oluşmaktadır: 
a) Binanın üzerinde (müşteri tarafından tedarik edilen)
Ÿ  terasın üzerine yerleştirilen ana şalter 
Ÿ  güç besleme noktaları, yolun üzerine yerleştirilen 

ve 30 mA ayrımlı 10 A devre kesiciyle korunan 3 
fazlı + topraklama.) 

b) Araba üzerinde
Ÿ arabanın güç noktalarına bağlanması için güç 

besleme kablosu. Bu kablo, arabaya monte edilen 
makarada (9) saklanır. 

Ÿ kol tarafına bağlanan ve (kontrol kutusundaki döner 
anahtar aracılığıyla) kolun kaldırılması ve indirilmesi 
ile arabanın dönüşünü kontrol edebilen elektrik 
kontrol kutusu (15) ve kumanda kontrol kutusu 
(15.1) 

c) Platform üzerinde
Ÿ  vinç(lerin) kontrolü için bir kutu (39) 

Elektrik yerleşim diyagramları, araba elektrik kontrol 
kutusunun içindedir.
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Şekil B.10 
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B.4. Emniyet cihazları 
Personele zarar vermeksizin emniyetli çalışmayı 
sağlamak için, makineye aşağıda belirtilen emniyet 
cihazları monte edilmiştir: 

ÖNEMLİ: 
Emniyet cihazları, elektrik ya da 
mekanik açısından asla devre dışı 
bırakılmamalıdır. Ünitenin üzerindeki 
emniyet cihazları, sepet 
üzerindekilerden tamamen bağımsızdır. 
Yalnızca ünite üzerindeki ana şalter 
 tüm tertibata giden gücü kesebilir. 

* işaretine sahip emniyet cihazları, her çalışma
öncesinde test edilmelidir. En az her altı ayda bir, kalifiye 
bir teknisyen veya kontrol kurumu tarafından kontrol 
edilmelidirler.

B.4.1. Terasta araba üzerindeki emniyet cihazları 
B.4.1.1. Acil durdurma* 
Operatör, herhangi bir sorun halinde makineyi derhal 
durdurmak isterse, araba kontrol kutusu üzerindeki ana 
şalteri OFF pozisyonuna döndürerek ya da 
kumanda kontrol kutusundaki kırmızı düğmeye  
basarak bunu yapabilir (Şekil B.8). 
Acil durdurmanın sebebi ortadan kaldırılmışsa, operatör 
makineyi burada belirtilen şekilde yeniden başlatabilir: 
Ÿ Gövde kontrol kutusundaki ana anahtarı  ON 

pozisyonuna getirerek veya ok yönünde 
döndürerek acil durdurma düğmesinin  kilidini 
açtıktan sonra START düğmesine  basarak. 

B.4.1.2. Güç besleme kablosu ve sınır emniyet 
cihazı * Güç besleme kablosunun kılavuz sistemi 
(Şekil B.9), kablo tamamen boşaldığında arabanın 
dönüşünü durduran sınır anahtarına sahiptir. Yönü 
tersine çevirmek halen mümkündür. 
Aynı yönde dönüşe devam etmek için, kabloyu bir 
sonraki güç noktasına bağlayınız. 

B.4.1.3. «Yürüme» tarafı sınır emniyet cihazı* 
Arabanın iki ön tekerleği (cephe tarafında), yolun 
sonunda arabayı durduran bir sınır anahtarına sahiptir. 
Uç durdurmalar, yol ya da rayların üzerine 
yerleştirilmiştir (Şekil B.10). Bu emniyet cihazı, "kapalı" 
(döngülü) yolda seyahat eden makineler için gerekli 
değildir. 

B.4.1.4 «Faz kontrol» emniyet cihazı 
Elektrik ekipmanları, hareketlerin basılan tuşlarla ilgili 
olmasını sağlamak için fazı otomatik olarak kontrol 
ederler. Bu emniyet cihazı devreye alınırsa, acil 
durdurma devresi devreye alınamaz. Çalıştırma 
amacıyla makinenin sıfırlanması için, iki faz da tersine 
çevrilmelidir. 
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B.4.2. Araba üzerindeki opsiyonel emniyet cihazları 
B.4.2.1. "Ray veya beton kılavuzlu" emniyet 
cihazının mevcudiyeti* 
Bazı makinelerde, ray veya beton yolun sonunu tespit 
etmek için arabanın her ön tekerinde (cephe tarafında) 
bir limit sviç bulunmaktadır (Şekil B.10). Bu sviç, ana 
kontaktörü tetiklemektedir. Bu durumda, ray veya beton 
yolun mevcudiyetini kontrol ediniz. Eğer gerekiyorsa, 
Satış Sonrası Hizmetler Departmanıyla irtibata geçiniz. 
Bu sviç, ayrıca makinenin kılavuz sisteminde kesintiye 
neden olabilecek noktalara veya başka bir sisteme sahip 
yolda çalışan makinelere de kurulmaktadır. 

B.4.2.2. Gövde dönüş limit svici
Bu emniyet düzeneği (B.11a) dönüş yönündeki 
maksimum hareketi sınırlandırmaktadır. Sviç aktive 
olduktan sonra, diğer yöne dönmek mümkündür. 

B.4.3. Platform üzerindeki emniyet cihazları 
B.4.3.1. Acil durdurma* 
Bir sorun olması halinde, kontrol kutusundaki kırmızı 
EMERGENCY STOP düğmesine (42) basılarak 
platformun kaldırılması veya indirilmesi derhal 
durdurulabilir (Şekil B.12). 
Makineyi tekrar başlatmak için, ok yönünde döndürerek 
düğmenin kilidi açılabilir ve START düğmesine (41), 
ardından YUKAR (43) veya AŞAĞI (44) düğmesine 
basılabilir. 

Şek. B.10

Şek. B.11

Şek. B.13

Şek. B.15

Şek. B.12
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Elektrik 
Motoru

İkincil 
Halat

Motor 
Halatı

BLOCSTOP 
Kolu

B.4.3.2. BLOCSTOP emniyet cihazı (KLIPER)* 
İkincil halatlar , askı halkalarının  üzerindeki yükü iptal 
ederek çalışan  iki  adet  BLOCSTOP  ikincil   emniyet
cihazından    geçmektedirler. "Normal" çalışma şartları 
esnasında, BLOCSTOP makaralarındaki askı halatının 
basıncıyla, BLOCSTOP'un dişleri açık pozisyonda 
tutulmaktadır (Şekil B.14). 
Bu basınç ortadan kaldırılırsa, yani askı halatı gevşerse 
(Şekil B.13), kol aşağı düşer ve BLOCSTOP'un dişleri 
otomatik olarak kapanır ve platform ikincil halatların biri 
ya da her ikisi tarafından tutulur. 
Aynı prensiple çalışan BLOCSTOP emniyet cihazları, 
aynı zamanda dış cephe platformlarında anormal eğime 
karşı da koruma sağlar (Şekil B.15). 
Platformu yatay pozisyona geri döndürmek için, operatör 
alçak taraftaki TITAN'ı seçmek için seçici anahtarını 
kullanır ve platform dengeli seviyeye gelene dek 
YUKARI düğmesine basar. BLOCSTOP, ikincil halat 
üzerindeki kilitlemeyi otomatik olarak serbest bırakır. 
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Şek. B.17 - Üst ve son üst üst limit sviç
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B.4.3.5. Üst limit svici* 

Üst limit svici (Şekil B.17) şunlardan oluşur:
Ÿ SMTP2: platform özengilerinin başlıklarına monte 

edilmiş iki sviç (30) ve çelik halatların eklentisinin 
yaklaşık 40 cm altında ikincil halatlara monte 
edilmiş iki tampon plakası (20).

Ÿ SMTP1: platform üzengisinin başlığında monte 
edilmiş bir sviç (30) ve çelik halatların eklentisinin 
yaklaşık 40 cm altında kaldırma tel halatına monte 
edilmiş bir tampon plakası (20).

Ÿ Svicin makarası tampon plakasıyla temas ederse, 
kaldırma işlemi otomatik olarak durdurulur.

Operatör, platformu aşağıya doğru serbest bırakmak 
için AŞAĞI düğmesine (44) basar. 

B.4.3.6. SON üst limit svici
Standart üst limit svici (30) arıza yaparsa, bu ek sviç 
devreye girer. Birincinin hemen altına monte edilmiş, 
ikinci bir anahtardır (30.1). Ana kontaktörü devreye alır 
ve platformun tüm kumandayı keser.
SON üst limit svicini serbest bırakmak için, ATLAS 
motorların (bkz. E.4.5.) santrifüj frenini kullanarak 
platformu biraz indiriniz veya tampon plakalarını (20) 
kaldırınız. Bu durumda, tampon plakalarını 
değiştirmeyi ve vidaları doğru şekilde sıkmayı 
unutmayınız. 
Yeniden başlatmak için, platform kontrol kutusunun 
üzerindeki START düğmesine (41) basınız. Arıza 
devam ederse, Satış Sonrası Hizmetler Departmanını 
arayınız.

B.4.3.7. Alt çarpışma önleyici bar emniyet cihazı* 

Platform, altında, çarpışma önleyici bara sahiptir (Şekil 
B.18). Bar, pencere çerçevesi veya balkon vb. bir 
engelle temas ettiğinde platformun İNİŞİNİ anında 
durduran bir sviç devreye girer.
Bu sviç, yalnızca inerken çalışır.
Bu yüzden, engelden kaçınmak için hareket ettirmek 
amacıyla platformu kaldırmak mümkündür. 
Platformu yere indirmek için, kontrol kutusundaki 
bypass düğmesine (49) basarak çarpışma önleyici 
barın kısa bir süreyle bypass edilmesi gerekir. 

B.4.3.8. Faz kontrol emniyet cihazı* 

Platform, yeni bir Parapet Şaryo teras ünitesine her 
takıldığında, TITAN motor(ları) kontrol edilmelidir (bir 
platform birden çok teras ünitesine monte edilmişse).

TITAN motorun doğru çalıştığını ve motorun doğru 
yönde döndüğünü kontrol ediniz. AŞAĞI düğmesine 
basıldığında,çelik halat üst tarafta motordan 
çıkmalıdır. Eğer çıkmazsa, bir tornavida kullanarak 
motorun prizindeki iki fazı ters çeviriniz (Şekil B.18). 

Şek. B.18
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Şek. C.1

Şek. D.1
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C. MALZEMENİN KALDIRILMASI -
TAŞINMASI - SAKLANMASI

Ÿ Her makine, terastaki yerine kaldırılması için doğru 
sapanlar kullanılmalıdır.

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Kaldırma operasyonları sırasında, makinenin doğru 
takıldığından ve sabitlendiğinden emin olmak için 
dikkat edilmelidir.
Şekil D.1'de gösterildiği üzere, sapanı kolun etrafına 
sarmalı.
Makinede hiçbir alet (anahtar, çekiç vb.) kalmadığını 
kontrol edin.
Taretin dönüşünü engelleyen pimin doğru 
pozisyonda 
olduğunu kontrol edin.
Karşı ağırlıkların sabitlendiğini kontrol ediniz.
Makine platformla birlikte tamamen kaldırılmışsa, 
askı halatları ve ikincil halatların kol tarafında kendi 
pozisyonlarında sabitlendiğini kontrol ediniz (Şekil 
D.5 

Ÿ veya D.6). 
Makine parça parça (araba ve taret ayrı) teslim  
alınmısa, onaylı bir montajcıyla birlikte monte 
edilmelidir. ki parça arasındaki elektrik kabloları, bir 
elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

Ÿ İşlem yapılırken, platformdaki tüm aksesuarları         
sabitleyiniz.

Ÿ Kaldırılırken dönmesini önlemek için, makineye 
bir ip ile kılavuzluk edilmeli.

Ÿ Makine hemen monte edilmemişse, kötü hava        
koşullarına karşı koruma sağlayan kapalı bir 
alanda saklandığından emin olunuz.

Ÿ Makineyi yerleştirdikten sonra, kaldırma 
sapanını sökünüz ve atınız.

Ekipmanın toplam ağırlığı: 
Kalite kontrol raporunda verilen toplam ağırlığa 
bakınız.

D. KURULUM TALİMATLARI 

D.1. Genel notlar
Ÿ Makinenin kurulumu ve ilk çalıştırılması, kalifiye 

bir teknisyenin denetimi altında yapılmalıdır.
Ÿ Ray ve pistin iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. 

Özellikle braketi, beton kılavuz veya rayının 
sürekliliğini kontrol ediniz.

Ÿ "Açık" yollar için, ray sonu stoperlerin monte 
edildiğinden emin olunuz.

Ÿ Noktaların kullanıldığı yerlerde, metal veya beton 
kılavuzların iyice sabitlendiğini kontrol ediniz. 

Ÿ Kurulumu ve yol üzerinde uygun sayıda güç 
noktasını (priz) kontrol ediniz.

Ÿ Makinenin kaldırılması için, yalnızca uygun sapanı 
kullanınız .

Ÿ Kılavuz tekerlerin  kılavuz braketler, beton kılavuz 
veya ray üzerine doğru monte edildiğinden emin 
olunuz. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Kalifiye bir teknisyen ve/veya belgelendirme 

kuruluşu ile birlikte, kurulumun geçerli standartlara 

uygun olduğunu kontrol ediniz.
Aynı zamanda, tüm emniyet cihazlarının doğru 

çalıştığını kontrol ediniz (bkz. B.4). 

Elektrik kabloları 
diyagramı,ünite kontrol 
kutusunun içindedir.
KLIPER  platformu, üniteden 
ayrı kaldırılıyorsa, her 
özenginin üst yatay çelik 

profiline takılı sapan 
kullanılarak, sapanın üst 
tarafında maksimum 30°’lik 
açıyla kaldırılabilir. 
Sapanın, makinenin 
yakınlarındaki diğer 
parçalarla temas etmediğini 
kontrol ediniz.Sapan bağlantısı için emniyet 
kemeri bağlantı tokası da kullanılabilir. (Şekil C.1)



4.2

21
15

22

25

23

24

26

19

18

17

21

24

23

22

19

25

26

20

Şek. D.2. - Ünite kontrol panosu
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D.2 Kontroller 
Ekipmanda iki kontrol panosu bulunmaktadır:

) Ünite üzerinde 1 kontrol paneli (elektrik kontrol kutusa)
(Şekil D.2)
b)) Platform üzerinde aşağıda belirtilenlerden oluşan
ana kontrol panosu:
Ÿ Vinç(lerin) kontrol edilmesi için platformda 1 kontrol
Ÿ Arabanın dönüşünün ve kolun tarafında 1 kumanda 

kontrol kutusu (Şekil D.3).
Kullanılacak kontrol paneli, ünite kontrol panosundaki 
secici anahtar (18) kullanılarak seçilmektedir. 
Ÿ 1 anahtar operatör tarafından saklanır 
Ÿ 1 anahtar, acil durum faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinden sorumlu kişiler tarafından 
saklanır.

Platform acil stop, son üst limit sviç ve aşırı yük 
sviç(lerı) üniteden bağımsız olduğu ve çalışmayacağı 
için, söz konusu personel bu tip faaliyetler için 
eğitilmelidir.

D.2.1. Teras ünite kontrolleri (Şekil D.2)
Teras ünite,ya arabanın üzerindeki kumanda kontrol 
panosundan (15) ya da bum ucundan sarkan kumanda 
kontrol kutusundan (15.1) kontrol edilir.

Arabanın elektrik kontrol kutusundan 
kontrol edilmesi, yalnızca makinenin iş 
aşamasına ayarlanması ve gerekiyorsa 
makinenin park edilmesi için 
kullanılmalıdır.

17. Ana şalter/teras ünite acil durdurma
18.8. ÜNİTE kontrolü veya SE  kumanda seçici anahtar
19.9. Ünite st

0. Ünite acil durdu20.
1. Sola yür21.

22.2. Sağa yür
23.23.Bum indi
24.Bum kaldı24.

Sola dönüş25.
Sağa sağa26.

O

1

0

1

0

TROLLEY    PLATFORM

D.2.2. Platform kontrolleri 
Platformlar, yalnızca sepetteki kontrol kutusundan  

kontrol edilirler (Şekil B.8).

 SEÇİCİ ANAHTAR : (yalnızca Kliper)
platformların bireysel veya gruplu kontrol içindir. 
Platformu yatay konuma geri getirmek için, 

anahtarı  1 veya 2 iki pozisyonuna getiriniz 
(vinçlerinin her birinin bireysel kontrolü) ve YUKARI 
ya da AŞAĞI düğmesine basınız. Çalışmaya 

devam etmek için, anahtarı 1+2 pozisyonuna 
getiriniz.

 BAŞLATMA (START): 

Kontrol kutusunu açmak için düğmeye basınız.

 ACİL DURDURMA (STOP): 
Operatör, acil bir durumda platformu durdurmak 
isterse, kırmızı düğmeye  basmalıdır. Acil 
durdurmanın sebebi ortadan kalkarsa, operatör 
ekipmanı aşağıda belirtilen şekilde yeninde 
başlatabilir :

Ÿ ok yönünde döndürülerek acil durdurma düğmesinin 
 kilidi açılır 

Ÿ START düğmesine  basılır 

YUKARI  veya AŞAĞI  düğmesine basılır.

 Platformu kaldırmak yukarı çıkış düğmesine  basınız. 
 Bu düğme, yalnızca basılı tutulduğunda çalışır. 

Bırakıldıktan hemen sonra platform durur.

 AŞAĞI: 
Platformu indirmek için düğmeye (44) basınız. Bu 
düğme, yalnızca basılı tutulduğunda çalışır. 
Bırakıldıktan hemen sonra platform durur.

AŞIRI YÜK GÖSTERGE LAMBASI 
BUM AŞAĞI (bazı modellerde):

Ünite bumunu aşağı indirmek için düğmeye 
basınız.

BUM YUKARI (Bazı modellerde):
Ünite bumunu yukarı kaldırmak için düğmeye 
basınız.

ÇARPIŞMA ÖNLEYİCİ BARIN BYPASS 
EDİLMESİ:

Platformu yere veya çatıya yerleştirmek için, 
by pass ve aşağı iniş düğmelere  aynı anda basınız.

20

Ÿ

YUKARI:

SAĞA DÖNÜŞ :

Gövdeyi döndürmek için sağa dönüş düğmesine 
basınız.

SOLA DÖNÜŞ :

Gövdeyi döndürmek için sola dönüş düğmesine 
basınız.



4.3
SUNGURLAR

Şekil D.4 – Tel halatların bağlanması (Kliper) 

Şekil D.5 – Tel halatların bağlanması (Kliper)

(27)

(28)(27)

D.3. Tel halatların bağlanması 
Ekipman ilk kez kurulduğunda, platform terasa 
kaldırılmamışsa veya platform farklı askı noktaları için 
kullanılıyorsa, çelik halatları aşağıda belirtilen şekilde 
takınız:
Ÿ Bu işlem için iki operatör gerekmektedir: bir tanesi 

yerdeki platform için, diğeri arabanın yanındaki teras 
için. 

Ÿ Platformu doğrudan arabanın altına hareket ettiriniz. 
Ÿ Platform üzerindeki elektrik bağlantılarını yapınız. Bir 

kordon kullanarak, elektrik kablosunu metal koluyla 
terasa çekiniz ve kol tarafındaki halkaya bağlayınız.

Ÿ Terastaki operatör emniyet kemeri takmalı ve 
 emniyet halatı bağlantı tokasına bağlanmalıdır. 

bağlanmalıdır.

D.3.1. Askı halat(larının) bağlanması
Her askı halatı (27) bir makaraya sarılır ve TITAN 
(aşırı yük içinde ) tırmanda motorundan geçer  
geçer.
Ÿ Anahtarı  1 veya 2'ye(seçici anahtarla) getiriniz 
Ÿ Kontrol kutusundaki aşağı iniş  düğmesine 

(platform zeminde olduğundan by pass kullanarak)

Ÿ Kordon kullanarak tel halatı terasa çekiniz.
Ÿ Tel halatı kola bağlayınız (Şekil D.4 veya D.5).

D.3.2. Fren halatının(ların) bağlanması
Her ikincil halat (28) bir makaraya sarılır ve 
BLOCSTOP emniyet cihazından  geçer.
Ÿ Kliper : Üzengiyi yukarıya bastırarak BLOCSTOP'u 

açık tutunuz. Elinizle tel halatı çözünüz. 
Ÿ Kliper : BLOCSTOP'taki kolun AÇIK pozisyonda 

olduğundan emin olunuz (Şekil B.14). 
Ÿ Kordon kullanarak tel halatı terasa çekiniz. 
Ÿ Askı halatının etrafına dolanmadığından emin olunuz. 
Ÿ Tel halatı kola bağlayınız (Şekil D.4 veya D.5). 
Ÿ Kolonun yaklaşık 40 cm altından, tampon plakasını 

(29) , ikincil emniyet halatına bağlanır. 

Kliper için, tel halatları ikinci platform tamamen aynı 

şekilde bağlayınız. Ardından seçici  anahtarı merkez  

pozisyonuna getiriniz (her iki platform eşzamanlı kontrol).

Tüm iş sürecini gerçekleştiriniz (yere indirme, kaldırma, 

tüm yolda döndürme, park, vb.).

Platform artık çalışır durumdadır. 

basarak tel halatı çözünüz.basarak tel halatı çözünüz.

(28)

(29)

(29)
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E. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 

E.1 Genel koşullar 
Binanın sahibi, herhangi bir arıza (güç kesintisi, 
makine arızası vb.) halinde operatörlerin sepete 
sıkışmasını önlemek amacıyla, ekipmanın kullanımı 
ve taretin manüel dönüşüyle ilgili koşulları 
tanımlamalıdır. Muhtemel çözümler:
Ÿ Daima terasta bir kişi tutunuz veya düzenli 

kontroller gerçekleştiriniz.
Ÿ Operatörlere telsiz veya cep telefonu veriniz.

- Binanın cephesinde, sepetle temas edebilecek 
hiçbir obje olmadığını kontrol ediniz.

- Her çalışma oturumundan önce, yolda hiçbir engel 
olmadığını ve makine tarafından alınacak 
devrelerin kılavuzunda (raylı, beton kılavuz) hiçbir 
kesinti olmadığını kontrol ediniz.

- Şiddetli rüzgar (45 km/saatin üzerinde) veya 
fırtına koşullarında asla makinede çalışmayınız.

- Operatörler, düşen objelere karşı koruma için 
baret giymelidirler.

- Operatörün dönüş işlemini ve/veya kolun 
kaldırma/indirme işlemini gerçekleştirebilmesi için, 
platformun operatör kumanda kontrol kutusuna 
yakın olacak şekilde yerleştirildiğinden emin 
olunuz.

Ÿ Yanlışlıkla bir komut verilirse, düzeltmey yapmadan 
önce hareketin tamamlanmasını bekleyiniz.

Düğmelere daima tam basınız.
Ÿ Acil durum olmadığı sürece, personel sepetteyken, 

teras ünite kontrol panelini asla kullanmayınız.
Ÿ Araba kontrol panelinin seçilmesiyle ilgili şalterden 

(51) anahtarı çıkarmadan, operatör asla sepete 
girmemelidir.

Ÿ Makine, iyi aydınlatılmış (doğal veya suni 
aydınlatma) alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. 
Suni aydınlatma kullanılıyorsa, operatörün yeterli 
aydınlatması bulunmalıdır.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Aşağıda belirtilenler yasaktır:
İkincil halatlar ve BLOCSTOP emniyet cihazları 
olmadan makinenin kullanılması.
Elektrikli indirme normal çalışıyorsa, TITAN 
vinçlerindeki frenin manuel olarak açılarak 
platformun indirilmesi.
Doğrudan terastaki ünitenin altında değilse, 
platformun yerden kaldırılması (sallanma riski).
İş tamamlandıktan sonra veya kesintiye uğrarsa 
(örneğin gece), daima makineyi park 
pozisyonuna alınız ve kolu en alt pozisyona 
getiriniz (ekil E.1). Platform makineden 
sökülmemişse ve rüzgardan korunmalı bir yerde 
saklanmıyorsa, platformu makinenin şasisine 
sabitleyiniz.

Bağlantı 
sapanı

Şekil E.1 Makine park pozisyonunda, platform terasın 
üzerinde.
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Şekil E.2 – Güç besleme kablosunun bağlanması PA197.4

ÖNEMLİ !

E.3. İlk çalıştırma

E.2. Hazırlıklar 
Ÿ Çalışma esnasında metal tel halatların durumunun 

gözle kontrol edilmesi çok önemlidir. Tel halatlar 
hasar görmüşse (Şekil G.3), makineyi kullanmaya 
devam etmeyiniz. 

Ÿ Her BLOCSTOP'un çalışmasını kontrol ediniz 
(Kliper için bölüm B.4.3.2'ye)

Ÿ Tel halatların doğru takıldığını kontrol ediniz. 

Ÿ Tampon plakasının doğru konumda olduğunu kontrol 
ediniz. 

Ÿ İşin başlangıcında, makine park pozisyonunda 
olmalı, platform ünitenin bulunduğu terasta olmalıdır 

Ÿ Güç bekleme kablosu, en yakın güç noktasına 
bağlanmalıdır. Sabitleme kolu, priz üzerindeki çok 
fazla çekiş yapılmasını önler (Şekil E.2). Kablo 
(faydalı uzunluk 20 m), araba üzerinde yaylı bir 
makarada (9) saklanır. 

Ÿ Elektrikli bağlantı kablosunu (EEC prizi) platform ve 
araba arasında bağlayınız. 

Ÿ Arabadaki ana anahtarı (50) ON konumuna getiriniz. 
Ÿ Kumanda kontrol kutusu (53) ve sepet kontrol paneli 

(42) üzerindeki kırmızı ACİL STOP düğmelerinin 
kilidinin açık olduğunu kontrol ediniz. 

Ÿ Anahtarı selektör şaltına (51) takınız ve kontrolü 
seçiniz:
-TROLLEY pozisyonunda, çalışma arabadan kontrol 

edilir.
-CRADLE pozisyonunda, araba yalnızca kol 

tarafındaki kumanda kontrol kutusundan (15.1) 
çalıştırılabilir. 

Ÿ Önce TROLLEY kontrolünü seçiniz, START 
düğmesine basınız ve araba kontrol kutusunu 
kullanarak çeşitli hareketleri ve sınır anahtarlarının 
doğru çalıştığını kontrol ediniz. 

Ÿ Ardından, döner anahtarı (51) kullanarak sepet 
kontrolünü seçiniz ve sepete giriniz.

Ÿ Platform kontrol panelindeki START düğmesine(41) 
basınız. 

Ÿ Aşağıdaki noktaların doğru çalıştığını kontrol ediniz: 
- acil durdurma (42) 
- kumanda kontrol kutusunu kullanarak çeşitli 

hareketler 
- platformun kaldırılması/indirilmesi 
- çarpışma önleyici bar tarafından indirmenin 

durdurulması. 

Dönüş yaparken, platform daima üst pozisyonda 
olmalıdır, örn. kumanda kontrol kutusu, operatörün 
ulaşabileceği bir yerde olmalıdır. İşe başlamadan 
önce, anahtar döner şalttan (51) çıkarılmalıdır. 

Ÿ Başlatma için iki operatör gerekmektedir: bir tanesi 
platform için, diğeri arabanın yanındaki teras için. 

Ÿ Makine daima platformdan kontrol edilmelidir. Bu 
yüzden, döner şalttaki (51) anahtar PLATFORM 
pozisyonuna getirilmeli ve ardından çıkarılmalıdır. 

Ÿ Operatör platforma girer ve aşağıdaki manevraları 
kontrol eder:
a)a)platform kontrol kutusu (39)

- platformun kaldırılması/indirilmesi
b)) kol tarafındaki kumanda kontrol kutusu (15.1
- kolun kaldırılması/indirilmesi 
- sola yada sağa yürüme 

Ÿ START düğmesine (41) basınız 
Ÿ Kolu üst pozisyona kaldırınız. Platform da aynı anda 

kalkar.
Ÿ Üst sınır emniyet cihazı (30) devreye girene dek, 

platformu üst pozisyona kaldırınız. 
Ÿ Kilit pimini çıkararak tareti serbest bırakınız. 
Ÿ Tareti manüel olarak çevirerek, terastaki operatör 

platformu binanın dışına doğru hareket ettirir. 
Ÿ Pimi kullanarak tareti tekrar kilitleyiniz. 
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somun sayısı pimKılavuz tipi 
ray + pul    sayısı
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kıvrım    3  2
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E.4. Çalıştırma
Makineyi istenilen çalışma alanına döndürünüz.
Kolu kaldırarak/indirerek ve ardından platformu 
indirerek/kaldırarak platformu çalışma pozisyonuna 
getiriniz.
Platform kaldırıldığında, güç besleme kablosunun 
saklama kutusuna (32) girdiğini kontrol ediniz 
Platform, kol kaldırılarak veya indirilerek cepheye 
yakınlaştırılır/uzaklaştırılır. Çalışma pozisyonunda, platform 
üzerindeki destek makaraları (38) cephe veya pencere 
çerçevelerinin karşısında durur. Bunları, pencere 
camlarının karşısına yerleştirmeyiniz. 

E.4.1. Bir cepheden diğerine hareket 
Ÿ Sepeti üst pozisyona kaldırınız (otomatik olarak 

durana dek).
Ÿ Kolu maksimuma kaldırınız.
Ÿ Sepetin sallanmasını en aza indirmek için 

düzensizliği önlemek amacıyla, sürekli hareketle 
köşede dönüş yapınız.

Ÿ Sepeti bir sonraki çalışma alanına konumlandırınız.

E.4.2. Makinenin park edilmesi
İş tamamlandıktan sonra veya kesintiye uğrarsa 
(örneğin gece), daima makineyi park pozisyonuna 
alınız:
Ÿ Otomatik olarak durana dek platformu kaldırınız.
Ÿ Bumu üst pozisyona kaldırınız.
Ÿ Makineyi park pozisyonuna geri 

getiriniz(döndürerek)
Ÿ Park pozisyonuna ulaşmak için noktalar 

kullanılıyorsa, makineyi noktalar üzerinde 
çalıştırmadan önce aşağıdaki E.4.4 bölümünü 
dikkatlice okuyunuz.

Ÿ Terastaki operatör, kilitleme pimini çıkararak taretin 
kilidini açar. (Manuel gövde dönüşe sahip ünitelerde)

Ÿ Döner anahtarı (18) trolley pozisyonuna getiriniz.
Ÿ Araba kontrol panelini kullanarak kolu tamamen 

indiriniz, pozisyon dışına çıkaracağından, sepete 
çarpmamaya özen gösteriniz.

Ÿ Kilitlenebilir döner anahtarı (18) ORTA pozisyonuna 
getiriniz ve anahtarı çıkarınız.

E.4.3. Platformun yere indirilmesi ve tel halatların 
sökülmesi
Bu işlem için iki operatör gerekmektedir: bir tanesi 
platform için, diğeri teras için. Terastaki operatör, 
yeterince güçlü bir sabitleme noktasına takılı bir emniyet 
kemeri kullanmalıdır.
Ÿ

yeterince boşluk bırakınız. 
Ÿ Anahtarı  1 veya 2'ye döndürünüz (her vincin 

bireysel kontrolü) (yalnızca KLIPER). 
Ÿ Terastaki operatör tampon plakasını söker, iki 

kabloyu tek tek arabadan çıkarır ve yere indirmek 
için bunları bir kordona bağlar. Çelik halatları asla 
düşürmeyiniz. 

Ÿ Çelik halatlar indirilirken, platformdaki operatör 
YUKARI düğmesine basarak bunları tamburlara 
sarar. Bu işlemlerin doğru gerçekleştirildiğini kontrol 
eder. 

Ÿ BLOCSTOP emniyet freninin açık olduğunu 
kontrol ediniz.

Ÿ İkincil halat, askı halatından daha hızlı sarılacaktır. 
Tamamen sarıldığında, ucu üzenginin üst tarafına 
gelecektir.

Ÿ Diğer vincin bireysel kontrolü için anahtarı  diğer 
pozisyona (1 veya 2) çeviriniz ve diğer iki tel halatı 
için de yukarıda belirtilen prosedürleri takip ediniz 
(yalnızca KLIPER)

Platformu yere indiriniz ve çelik halatlar üzerinde 

Ÿ Ana şalteri kapatınız. 
Ÿ Enerji kablosunu sökünüz.
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Şek. E.3
L kılavuz ray

Şek. E.4
Beton kılavuz
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ÖNEMLİ: 
Ÿ Bir rayı değiştirmeden önce (kıvrımlı ←→ düz ray), 

makine noktaların yerleştirileceği alandan 
uzaklaştırılmalıdır. Bu işlem gerçekleştirilirken, 
arabanın acil durdurmasının devreye alınması 
önerilir. Rayların doğru konumlandırıldığından emin 
olmak için, tüm vidaların sıkılması çok önemlidir. 
Her vida üzerinde maksimum sıkıştırma torku: 
36 Nm. Vidanın başlığının altında rondela 
olduğundan emin olmak için daima kontrol 
edilmelidir.

Ÿ Düz veya kıvrımlı ray, yalnızca bir kez monte 
Vidalar (ve pimler) kullanılarak monte edilen rayın, 
makine için kılavuz rayın sürekliliğini sağladığından 
emin olunuz.

Ÿ Bir rayı monte ettikten sonra, kullanılmayan 
vidalar ve tertibatlarla birlikte, diğer rayın beton 
yoldan uzaklaştırılması çok önemlidir. 

Ÿ (Beton kılavuzlar için) rayın uçlarını tutturmak 
amacıyla pimler kullanıldığında, pimin çıkmasını 
önlemek için pim tutucunun monte edildiğinden 
emin olunuz. Pim tutucu küçük bir kablo veya 
zincirle pimin başlığına tutturulmuşsa, bu kablo 
veya zincir rayın altındangeçmelidir.

Ÿ Beton kılavuzda her rayın ucu, beton kılavuzun 
karşısına yerleştirilen ilgili sabitleme kapağına 
sokulmalıdır. Ardından, ray yere (vida + rondela) 
ve her sabitleme kapağına (pim) güvenle 
sabitlenmelidir. 

Yön 
değişikliği 
veya park 
pozisyonu 

için 

Yön 
değişikliği 
veya park 
pozisyonu 

için 
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Şek. E.5
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E.4.5. Platformun manüel olarak indirilmesi
Her TITAN motorlu vinç, güç kesintisi halinde sepetin 
indirilmesi için manuel bir sisteme sahiptir. Normal 
çalışma esnasında asla bu cihazı kullanmayınız.

Yalnızca güç kesintisinde kullanılmalıdır. Bu 
sistemi kullanmadan önce, platformun aşırı 
yüklenmemiş olduğunun kontrol edilmesi 
gerekir.

Platformu yere döndürmek için aşağıda belirtilen 
prosedürü uygulayınız:
Ÿ Güç beslemesini kapatınız.
Ÿ Tırmanma motorunun , motor koruma kapağına   

dik doğrultuda çıkan manuel indirme çubuğunu  

kolu zorlamadan yukarıya doğru itiniz. (Şekil E.5). 

 Platform, kendi ağırlığıyla iner , kolu kontrolsüz bir 

şekilde  açmak paraşüt frenin devreye girmesine 

neden olur .
Klıper platformu ile, platformun eğimi çok yüksek 
hale gelirse, ikincil halatın indirmeyi durdurmasını 
önlemek için frenleri EŞ ZAMANLI olarak açarak ve 
kapayarak her iki vincin indirilmesinin senkronize 
edilmesi çok önemlidir. 
Hafif bir eğim meydana gelirse, yavaşlatmak için kolu 
indirerek en öndeki vincin frenini kısmen kapatınız. 

Eğim 9º'yi aşarsa, Titan motorun içinde gömülü olan
BLOCSTOP ikincil halatı yakalayacak ve indirme 
işlemini durduracaktır. Direksiyonun her seferinde 
çalışmasına imkan vermek için, askı halatı yükü tek 
başına üstlenene dek (kaldırma kolu direksiyonu 
yavaş yavaş çevirerek alt tarafı yavaşça kaldırınız, 
direksiyonu sabit tutarken kolu serbest bırakınız. 
Arkada kalan vinç üzerindeki kolu çalıştırarak 

platformu yatay pozisyona geri getiriniz, bu durum 
kapalı olan BLOCSTOP'u otomatik olarak açacaktır. 
(Şek. E.6) 
Ardından, iki vinci eş zamanlı olarak çalıştırarak 

platformu indirmeye devam ediniz. 
Platformda olma iznine sahip yalnızca tek bir 
kişi varsa, iki frendeki kolları eş zamanlı 
olarak bu operatör çalıştıracaktır. 

Ÿ Platform kendi kendine alçalmıyorsa, volan kapak 
çıkarıldıktan sonra motorun kapağındaki 
direksiyonu kullanarak başlangıç momenti 
verilmesi gerekecektir. Direksiyonu saat yönünde 
çeviriniz. Direksiyonu çevirirken freni açık tutunuz ve 
platform alçalmaya başladığında direksiyonu serbest 
bırakınız. Bu durumda, kendi başına dönerken 
direksiyona dokunmayınız.

Ÿ Fren açma kolu serbest bırakıldıktan  hemen 
sonra platform duracaktır.

Şek. E.6
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1

2

2

1

E.4.6. Ayırıcı bar dönüş (bazı modellerde)
Ayırıcı bar, manuel olarak dönebilir. Bu özellik, 
platformun, erişilecek cepheye paralelliğini 
sağlamak içindir.
Ÿ İstenilen yöne dönmek için, pimi (1) aç.
Ÿ Ayırıcı barı (2) manuel olarak döndür.
Ÿ Döndükten sonra fren pimini uygun deliğe tak.

5.6
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F. SORUN GİDERME

Çözüm

o Operatör veya bina bakım departmanı 
tarafından çözülebilir. 

Arıza Sebep ∆ Yetkili Servisi arayınız.

F.1 Ünite çalışmıyor Enerji yok. o

o

o

o 220 V sigortayı kontrol ediniz.
Ünite başlatılmayı bekliyor. o Üniteden veya platformdan START

süğmesine basınız.
Yanlış faz sırası. o Ünitedeki iki fazı ters çeviriniz.

F.2 o
o
o
o
o

o
o
o
o

F.3 Platform inerken duruyor   . rken bir e Yukarı hareket ettirin ve engele
dikkat edin

o Çarpma çubuğunu serbest bırakın.
o Platformu serbest pozisyona al

çarpma çubuğunu kontrol et.

Platform inerken bir engele temasPlatform ine
etti.                                                            
Alt çarpma çubuğu takılmış.
Platform bir engele takılmış
ancak çarpma çubuğu platformu
durdurmamış.

Üniteye enerji verildiğini
kontrol edinizi.
Platform kontrol kutusuna güç
verildiğini kontrol ediniz.
Anahtarların açık olduğunu kontrol
ediniz (binanın ana anahtarı
ve/veya araba kontrol kutusu).

Makine çalışmıyor, açıldıktan 
sonra vinçler çalışmıyor. 

Makine başlatılmayı bekliyor. 
Anahtar (18) arabada ya da 
platformda değil.

Arabanın acil durdurması. 
Kumanda kontrol kutusunun acil 
durdurması.
Platformun acil durdurması.
Yanlış faz sırası.
Voltaj yok. 

Platformda start düğmesine basınız.
Araba yada platform kontrolünü seçiniz.
48V'daki sigortayı kontrol ediniz.
Ana anahtarı ON konumuna getiriniz.
Kumanda kontrol kutusundaki acil stop
kilidini açınız.
Platform acil stop kilidini açınız.
Platformdaki iki fazı ters çeviriniz.
Prizi bumun ucuna bağlayınız.
Voltaj olduğunu kontrol etmek için
elektrikçi çağırınız.

F.4 TITAN’lar indirilirken çal ışıyor, 
ancak platform indirilmiyor. 

F.5 Platformu kaldırırken duruyor.

F.6 Platformu kaldırırken ve
indirirken duruyor. 

BLOCSTOP BSA devreye girmi

– Askı halatı kopmuş ya da
vinç arızalı. 

–  Platform, yatay olarak 9°’de
daha fazla bir açıda.

Platform üst limit svici açık.

TITAN ısı detektörü devreye girmiş. 

TITAN’taki termomanyetik devre kesici 
devreye girmiş  

∆ Platformdaki personeli 
boşaltmak için, acil 
durum boşaltması yapılmalıdır.

o Platformu yatay
pozisyona geri getiriniz.

o AŞAĞI düğmesini kullanarak
platformu indiriniz.

o TITAN motorunun soğumasını
bekleyiniz.
Platformu kaldırınız
kontrol ediniz.

o Devre kesiciyi sıfırlayınız ve
motoru kontrol ediniz.
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o Operatör veya bina bak›m departman›
tarafından çözülebilir.  
∆ Satış Sonrası Hizmetler
Departmanını arayınız.. Ar›za Sebep

o Uç sınırda normal şekilde durdurunuz.

o Kabloyu bir sonraki güç noktasına

bağlayınız. 

o Normal şekilde durdurunuz. Ters yönde

tekrar başlatınız

 Devre kesiciyi sınırlayan ve motorı o
kontrol ediniz.

∆ Satış Sonrası Hizmetler Departmanını
arayınız.

∆ Satış Sonrası Hizmetler Departmanını
arayınız. 

o Devre kesiciyi sıfırlayınız ve

motorlu kontrol ediniz. 

∆ Satış Sonrası Hizmetler Departmanını
arayınız. 

∆ Satış Sonrası Hizmetler Departmanını
arayınız. 

∆ Besleme olduğunu kontrol 

etmek için elektrikçi çağırınız. 

o Gösterge lambası sönene dek,
platformdaki yükü azaltınız. 

∆ Vinci onaylı bir tamirciye tamir 

ettiriniz. 

∆ Fren balatası aşınmış, değiştiriniz.  

∆ Fren yanlış ayarlanmış. 
    Onaylı bir tamirci çağırınız. 

∆ Sınır anahtarını bir elektrikçiye kontrol 

ettiriniz.  
o AŞAĞI   düğmesini kullanarak

platformu indiriniz.  
∆ Üst limit svicini değiştiriniz 

veya elektrik devresini kontrol ediniz. 

∆ Vinci onaylı bir tamirciye tamir ettiriniz. 

∆ Platformu kullanmayınız. Elektrik 
tesisatı nı bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. 

∆ BLOCSTOP’u değiştiriniz. 

Dönüş tarafındaki emniyet svici

tarafından durduruluyor. 
Elektrik besleme kablosu 

tarafındaki limit sviç

tarafından durduruluyor. Ray 

emniyet cihazı tarafından 

durduruluyor. 

Termomanyetik devre kesici 

devreye girmiş. 

Hidrolik ya da elektrik problemi. 

Hidrolik ya da elektrik problemi. 

Hidrolik ünitedeki termomanyetik 

devre kesici devreye girmiş. 

Vinç frenleme sistemi arızalı

Hidrolik sistem arızalı. 

Güç beslemesi arızalı. 

Platformda aşırı yük. 

Kaldırma sistemi tarafında kopma. 

Servis freni kapalı kalmış. 

Üst limit sviç arızalı

Üst limit sviç devreye girmiş.

SON üst limit sviç
devreye girmiş. Üst limit sviç

çalışmıyor.

Tek fazlı motor: başlatma kapasitesi 
veya santrifüj anahtar arızalı . 

Topraklama devresi arızalı veya 

hat koruma başlığı arızalı. 

Mekanik arıza. 

F.7   Makine dönerken duruyor, 

ancak ters yöne dönüyor. 

Daha fazla dönüş 

hareketi yapılamıyor. 

F.8   Kolu indirirken duruyor.  

F.9   Kolu kaldırırken duruyor. 

F.10 Kolu indirirken ve kaldırırken
duruyor. 

F.11 Sepet indirilirken hemen 

durmuyor. 

F.12 Kol kendi kendine iniyor .

F.13 Makine normal çal ışıyor ve 

duruyor. 

F.14 TITAN’lar  k ısa bir süre çalışıyor 
ve duruyor. Aşırı yük gösterge lambası
yanıyor. 

F.15 TITAN’lar  kaldırırken çalışıyor, 
ancak platform kalkmıyor. 

F.16 TITAN’lar  kaldırırken 

çalışıyor, ancak zorlanıyor .

F.17 Bir TITAN kaldırırken çal ışmıyor.

F.18 Bir motor çok yavaş çalışıyor. 

F.19 Operatör platforma dokunduğunda 
elektrik çarpıyor. 

F.20 BLOCSTOP emniyet cihazı kolu 
manüel olarak çalıştırılamıyor. 
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G. BAKIM
G.1 Genel

G.2.1. G.2.1. Kontroller 
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Tertibat, en az altı ayda bir olmak üzere, imalatçı 
tarafından onaylanmış bir bakım şirketi tarafından 
düzenli olarak servise alınmalı ve bakım yapılmalıdır. 
İmalatçı, yetkisiz personel tarafından gerçekleştirilen 
bakım işleri veya orijinal parçaların bir başka 
imalatçının parçalar ıy la  değişt i r i lmesinin 
sonuçlarıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul 
etmemektedir. Bakımı doğru yapılmayan makinede 
bir kaza gerçekleşmesi halinde, bu durumdan 
imalatçı sorumlu tutulamaz. Ayarlama ve bakım 
işlemleri, makine durdurulduktan sonra, ana anahtar 
0 konumundayken yapılmalıdır.
Bakım işlemleri, bu amaç için tutulan önleyici bakım 
kitapçığına kaydedilmelidir (tarih, mühendis adı, 
değiştirilen parçalar vb.).

Ÿ Özellikle makine uzun süre kullanılmadığında, 
emniyet cihazlarının doğru çalıştığını düzenli olarak 
kontrol ediniz. Arızaların %90'ı, sınır anahtarlarının 
yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Ÿ Makinenin tüm mekanik bağlantılarını düzenli olarak 
yağlayınız:

Ÿ çeşitli sınır anahtarlarının hareketli parçaları
Ÿ kılavuz makaraları ve tekerleri vb.
Ÿ Vinç(lerin) ve dönüş motorlarının vites kutularındaki 

yağ seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz. Eğer 
gerekiyorsa, satış sonrası hizmetler departmanından 
gerekli yağı eklemesini isteyiniz.

Ÿ Motorların sabitleme vidalarının sıkılığını düzenli 
olarak kontrol ediniz.

G.2. Elektrik ekipmanının bakımı 

a) Elektrik kablolarının durumunu kontrol ediniz
b) Araba ve platform kontrol kutuları:

Ÿ terminalleri sıkınız
Ÿ kapatma mekanizmasının çalışır durumda

olduğunu kontrol ediniz 
c) Sınır anahtarları:

Ÿ hareketli parçaların doğru çalıştığını kontrol ediniz.
Ÿ elektrik bağlantılarının durumunu kontrol ediniz.

d) Güç besleme kablosu makarasındaki çeviriciyi kontrol
    ediniz ve temizleyiniz. 

e) Motorlar:
Ÿ terminalleri sıkınız 
Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra, aşağıda 
belirtilen testleri gerçekleştiriniz:
Ÿ araba kontrolleri, kumanda kontrol kutusu ve acil 

durdurmanın çalışması
Ÿ platform kontrolleri ve platform acil durdurmanın 

çalışması (platformu tamamen indirerek)
Ÿ emniyet cihazlarının çalışması.
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Şek. G.1 - Standart hidrolik ünite şeması

poz. kod   ad. Tanım ve referanslar

1 26958 1 komple mini ünite,
1S6T1N13D20-175NXX

2 1 Esnek kaplin, E 505 79 90
3 1 Motor 0,75 kW - 1500 rpm Skg 80-4B
4 1 Basınçlı taping, (vida bağlantısı) 

1184-13-14x1,5
5 1 Basınç filtresi, E 507 28 19
6 1 Solenoid valf VNF 220 V-50, C 504 84 20
7 1 1-yön akış kontrol valfi 1,4 l/min.

CMF 08 A 22 B
8 2 10 L konektör, 1013-10LM
9 1 10 L somun ve halka, 1001-10L

10 1 Dayanıklı hortum, diam. 10 Lx1,5x400
11 1 10 L konektör, 1013-10LM
12 1 VNF 220 V-50 solenoid valf, C 504 84 20
13 1 Boş civata + 6.6 l/dak akış oranı kontrolörü 

E 507 24 02
14 26948 1 Hidrolik kol, HYA 80-40-610
15 1 Konektör, 1013-10LM
16 26968 2 Esnek hortum,

8011-06/700/8503-10-06
17 1 Tek yönlü valf, E 507 11 48
18 1 Basınç tahliye valfi 175 bar,

E 507 32 11
19 1 Pompa, 1.02 cm3/dönüş, E 507 28 21
20 3 Difüzör 125 mik., E 507 24 45
21 1 Havalandırma prizi, 101 486
22 1 Depo 10 litre, E 506 14 00

  6910 1 Yağ HYDRAN 32, 20 litre

21

22

18

3

6

7
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G.3. Hidrolik ekipmanın bakımı 
Ÿ Kol üst pozisyondayken daima (en az) yarıya kadar 

dolu olması gereken tanktaki yağ seviyesini düzenli 
olarak kontrol ediniz. 

Ÿ Yağ filtresini en az yılda bir kez temizleyiniz. 
Ÿ Yağı yılda bir kez boşaltınız ve değiştiriniz.
Ÿ Tank kapasitesi: 10 l. Maksimum doldurma hacmi : 

8.8 l. Önerilen yağ viskozitesi 3 - 4° 50° C/ 122° F'de 
Engler, viskozite indeksi 100 - 150, HYDRAN 32 
markası veya benzeri.

Ÿ Makine, dolum için litrelerce hidrolik yağla dolu bir 
kapla birlikte verilmektedir.

Ÿ Silindir rodunu düzenli olarak temizleyiniz ve 
yağlayınız. Kaçak halinde, basınç altındaki 
bağlantıları asla sıkmayınız veya gevşetmeyiniz. 
Öncelikle kolu alt pozisyona indiriniz.

Ÿ Hortumlardan birinde kopma varsa, düğmeye (57) 
basılmadığı durumlarda, solenoid valfi (12) kolu 
durdurur. Bu durumda, Satış Sonrası Hizmetler 
Departmanını arayınız 

G.3.1. Standart hidrolik ünite yedek parçalar 10745/4 
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Şekil G.2 – Tel halat çapının ölçülmesiyle ilgili doğru yöntem

Şekil G.3 – Kullanılmaması gereken hasarlı tel halat örnekleri.

G.4. Mekanik ekipmanın bakımı 
G.4.1. TITAN motor 
TITAN mekanizması ve vites kutusu için özel bakım 
işlemleri gerekmemektedir. 
Emniyet yönetmelikleri uyarınca, vinç en az 3 ayda bir 
kez veya her 200 saatlik çalışmanın ardından yetkili bir 
tamirci tarafından kontrol edilmelidir. Vincin 200 saatlik 
çalışmasının ardından, bağlantı makaraları yetkili bir 
tamirci tarafından değiştirilmelidir.

G.4.1.1. Dişli yağının değiştirilmesi 
200 saatlik kontrol sırasında, dişli yağı boşaltılmalı ve 
değiştirilmelidir . 
Bu işlem, Satış Sonrası Hizmetler Departmanı 
tarafından gerçekleştirilmelidir.

G.4.1.2. Elektromanyetik frenin kontrol edilmesi 
Bu işlem, operatör platformdayken terasta 
gerçekleştirilmelidir. Platformu 1 metre kadar kaldırınız 
ve aşama aşama indiriniz. Her seferinde duruyorsa, 
Satış Sonrası Hizmetler Departmanını arayınız.
TITAN Motorun  fren balatasındaki aşınma 
minimumdadır, genel olarak düzenli kontroller 
haricinde özel ilgi gerektirmez. 

G.4.2. Çelik halat makarası 
Çelik halatlar vinç ve tambur arasında daima yeterli 
gerginliğe sahip olmalıdırlar. Eğer değilse, sürtünme 
diski yaylarını sıkınız. Tamburun serbest bırakılmasını 
ayarlamak ve/veya fren balatalarını değiştirmek için, 
Satış Sonrası Hizmetler Departmanını arayınız.

G.4.3. BLOCSTOP emniyet cihazı 
– Her BLOCSTOP emniyet cihazının  her çalışma
oturumundan önce doğru çalıştığını kontrol ediniz. 
– Her BLOCSTOP'u düzenli olarak temizleyiniz ve
onarınız (en az yılda bir kez) . 
– BLOCSTOP basınçlı makaraları ve
sürücüsünü her yıl Satış Sonrası Hizmetler 
Departmanına değiştiriniz. 

G.4.4. Aşırı yük sınır cihazı 
Satış Sonrası Hizmetler Departmanı, en az yılda bir kez 
bunun doğru çalıştığını kontrol etmelidir. 
Tüm ayarlamalar, kalifiye personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

G.5. Çelik halatların bakımı 
İyi durumdaki çelik halatlar, iyi durumdaki 
makineler gibi emniyet garantisidir. 
Çelik halatların durumunun sürekli olarak izlenmesi ve 
bunların yağa batırılmış bir bezle temizlenmesi ve 
yağlanması gerekir. 
Grafit katkısı veya molibden disülfür içeren yağlar 
kullanılmamalıdır. 

Makinenin doğru çalışmasını temin etmek için, yalnızca 
TITAN çelik halatların kullanılması çok önemlidir. 
Özellikler için, kalite kontrol raporuna bakınız (ek).

G.5.1. Tel halatların gözle incelenmesi 
Tel halatlar, aşınma belirtilerini tespit etmek için her gün 
incelenmelidirler (hasarlı veya kopmuş teller, dahili 
veya harici aşınma, vb. . . Şekil G.3). 
Belirgin aşınma olması halinde, tel halatlar yetkili bir 
kişi tarafından kontrol edilmelidir. 
Nominal çapı %10'dan daha fazla küçülmüş tel halatlar 
değiştirilmelidir. Çelik halatın çapının ölçülmesiyle ilgili 
doğru yöntem için, Şekil G.2'ye bakınız. 

Çelik halatların değiştirilmesi için, satış sonrası 
hizmetler departmanıyla irtibata geçiniz. 

1808 normuna göre.)
Deneme testleri gerçekleştirilmeden önce, imalatçıya 
danışılmalıdır. 

H. KONTROL 
Sahada kullanıma başlamadan önce, bina bakım 
ünitesini(BMU) oluşturan araba ve sepet, kullanıma 
uygunluk testleri aracılığıyla kontrole ve denemeye 
alınmalıdır. 
Statik test katsayısı: 1,25 (x sepette izin verilen 
nominal yük). 
Dinamik test katsayısı: 1,10 (x sepette izin verilen 
nominal yük)). 

 Aşırı yük güvenlik cihazını test katsayısı 1,25 (EN
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