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1. Riskhänvisning 

 
 

 
Varning 

 
Installationen, idrifttagningen och underhåll får 
endast genomföras av fackkunnig personal, som 
kan uppvisa en motsvarande utbildning i 
hissanläggningens säkerhetsteknik. 
 
Installationen av hissmanövreringens ljusridå får 
absolut inte vara så, att ett nödstopp uppstår genom 
avbrott i ljusridåns skyddsfält inom utlösningszonen 
och att dörrarna kan öppnas. Detta kan medföra 
farligt in/ utsteg i hissen. 
 
Om personerna lämnar hisskorgen i denna 
stopposition, utan att trycka nödstoppknappen 
pånytt, kan vid hydraulisk drift vidare fara uppstå, att 
hissen sjunker långsamt över flera timmar på grund 
av läckage i det hydrauliska systemet. Hissens 
nästa användare kan falla ned i korgen eller i 
schacktet efter det att  schacktdörren öppnats. 
Ljusridåns utgångsrelä får absolut inte kopplas i 
hissens säkerhetskrets eller drivas med 
nätspänning. 
 
cegard/Lift LI är konstruerad endast för 
hisskonstruktionen och får aldrig användas i 
explosionshotade utrymme (EX område). 
 
 

Ex
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2. Användning 

Ljusridåsystemet cegard/Lift LI används tillsammans 
med en säkerhetsrelaterad manövrering kategori 2 
enligt EN 954-1 som alternativ till avslutningsdörrar 
för hisskorg vid last- och personhissar med 
hisskorghastighet upp till ett maximum av 0,85 m/s 
(Schweiz max. 0.63 m/s). Länderspecifka föreskrifter 
ska beaktas. cegard/Lift LI erbjuder ett väsentligt 
förbättrat skydd istället för den vanliga enkla 
ljusridån som användes hittills.  
 
Före varje körning måste styrningen övervaka 
cegard/Lift Li funktionen via testingången för säker 
funktion. Alla funktionsavbrott eller varje 
feluppkomst i optolisterna eller i styrdonet själv leder 
till att utgångsreläet öppnas. 
 
cegard/Lift LI måste vara säkerhetstekniskt riktigt 
kopplad, så att det som fordras enligt ländernas 
specifiska regler (t.ex. Tyskland DAA den 
22.11.1990) och uppfylla vidare relevanta 
föreskrifter (se motsvarande avsnitt kapitel 9) 
Systemet lämpar sig speciellt för säkerhetsinriktade 
hiss-styrningar, som redan har denna koppling för 
enkla ljusridåer. 
 
Fördelar cegard/Lift LI: 
 

Enkel och platssparande montering 
Ingen inställning eller optisk justering 
nödvändig 
Kort monteringstid 
Stor räckvidd och tätt skyddsfält 
Automatisk start efter Power-Up 
Potentialfri reläutgång 
Optolister i skyddsklass IP65 
genom en ytterligare utgång även lämplig för 
manövrering av automatiska dörrar 
mycket kostnadseffektiv 

 
Montagekit kan levereras som tillbehör, det 
möjliggör en enkel montering, installation och 
idrifttagning av endast en montör. 
 

Anmärkning: 
För äldre hissar framförallt med relästyrning 
rekommenderar vi vårt system cegard/Lift LX, som 
redan innehåller den ovannämnda 
säkerhetsinriktade kopplingen kategori 2 enligt EN 
954-1 och kan byggas in direkt i hiss-styrningen. 
 

3. Funktionsbeskrivning 

3.1 Allmänt 

Olycksskydds-ljusridån cegard/Lift LI arbetar enligt 
principen envägs-ljusridå. Övervakningen sker 
osynligt med pulserande infrarött ljus. Den består av 
en sändarlist, som sänder ut många enstaka 
infraröda-ljusstrålar. Dessa ljusstrålar fångas upp av 
mottagarlisten mittemot, omvandlas i elektriska 
signaler och leds till styrdonet. Detta meddelar 
blockeringen av en ljusstråle vid dess utgångar (Bild 
1). 
 

Styrdon

In fra röd -
Ijusstråla r
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Bild 1: Schematisk uppbyggnad 

Kalibrering 

För att endast skapa så mycket sändarljus som 
nödvändigt, genomför styrdonet en kalibering. Vid 
denna kalibreing mäter styrdonet för varje enskild 
ljusstråle, hur mycket sändareenergi som är 
nödvändig, för att aktivera motsvarande mottagare. 
Denna kalibrering förhindrar i stor utsträckning den 
fruktade felspeglingen vid envägs-ljusridåsystemen 
och ersätter den vanliga fokuseringen av optisk 
öppningsvinkel hos andra ljusridåer. Därigenom 
förenklas monteringen och justeringen av 
optolisterna väsentligt. 
 
Beroende på avståndet mellan sändar- och 
mottagarlist dröjer kalibreringen mellan 0,5 och 2 
sekunder. Kalibreringen genomförs vid inkopplingen 
och genom att trycka �T� tangenten vid styrdonet. 
Om ingen förändring sker i skyddsfältet inom 30 
minuter, dvs. hissen är ledig, sker kalibreringen 
automatiskt genom styrdonet. Stora förändringar av 
ljusets intensitet t.ex. genom rengöring osv. 
registreras inom 3 sek. och kalibreras på nytt.  
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3.3. Gränssnitt vid styrdonet 

Anslutningarna WK, RK och AK är reläkontakter och 
på så vis galvaniskt isolerade mot 
försörjningsspänningen och mot signalerna " SigIn", 
"Status" och "SigOut" . 
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Styrdon GND

+24 V

WK
RK

AK

SigIn

Status

SigOut

  
Bild 2: Anslutningar gränssnitt 

 
Beskrivning av gränssnitt 
 
Namn. Beskrivning 

GND Anslutning negativ försörjningsspänning  
(0 V = Likspänning, DC) 

+24 V Anslutning positiv försörjningsspänning  
(24 V = Likspänning, DC) 

WK Reläkontakt common 

RK Reläkontakt NC . Är kopplad till anslutning WK i 
spänningslöst tillstånd resp. vid avbruten skyddsfält 
eller vid �Sigln� = 0 V. 

AK Reläkontakt NO. Är kopplad med anslutning WK vid 
drift och med fritt skyddsfält.  

SigIn Testingång för att testa systemet 

Status Skyddsfältets tillstånd, oberoende av signal "SigIn", 
halvledareutgång 

SigOut Skyddsfältets tillstånd, kopplad med  signal "SigIn" 
(analog reläutgång) 

              

             Information om signalförlopp, se kapitel 5 
             Gränssnittens elektriska data, se kapitel 10 

Styrdonet måste vara jordad  

3.4. Justering 

Justering är inte nödvändig för cegard/Lift LI om 
mottagarelementen befinner sig inom 
sändarelementens öppningvinkel och tvärtom (Bild 
3). 
 

40°

5 
m

m

S E

Bild 3: Öppningsvinkel och strål-diameter 

 

Detta förenklar monteringen, därför att optolisterna 
inte måste riktas speciellt mot varandra. 

3.5. Felspegling 

Felspeglingar uppstår, om reflekterande ytor 
befinner sig parallelt eller i närheten av 
övervakningszonen tex. en kaklad schacktvägg (Bild 
4). Felspeglingen undviks nästan fullständigt genom 
kalibreringen och genom att använda CEDES 
montagekit och beakta minimumavståndet. Den 
optiska axeln måste ha minst 5 cm avstånd från 
schacktväggen (se också kapitel 12). 
 

Felspegling

S E

Optisk axel

Reflekterande yta
Min. 5 cm

Bild 4: Felspegling 
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4. Montering 

4.1. Montering optolister 

Vid montering av optolister måste beaktas, att  
 

sändarlisten inte monteras 180° vriden mot 
mottagarlisten. Dvs, optolisternas 
anslutningskabel måste föras bort uppåt (Bild 
5). 
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Bild 5: Positionering Sändare/ Mottagare 

 

optolisterna har minst 5 cm avstånd från 
schacktväggen. 
ingen dragkraft verkar på anslutningskabeln 
och att den inte kommer i klämm. 
anslutningskablarna är väl fastgjorda och 
placerade. De får ej röra sig eller nöta hela 
tiden. 
nedsmutsningar eller skrapningar undviks. 
optolisterna blir väl åtdragna med de 
levererade skruvarna. Om så erfordras måste 
skruvarna säkras så  att de inte lossnar. 
inget sändarljus kan nå mottagare av ett 
annat system om man monterar flera 
ljusridåer intill varandra. Ljusridåerna kan 
möjligtvis påverka varandra. Vid hissar med 
två dörrar ska därför de båda dörrarnas 
sändar- och mottagarlister monteras 
ömsesidigt (Bild 6). 

 

Med optolisterna medföljer några stycken 
dubbelsidig tejpbitar, som kan användas som 
monteringshjälpmedel och som åtgärd mot 
vibrationer vid montering bakom väggen eller också 
montering på putsen. För monteringen 
rekommenderar vi CEDES montagekit och 
borrschabloner som förenklar monteringen av 
optolisterna väsentligt och hjälper till att undvika 
felspeglingar. 
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Bild 6 Placering av flera ljusridåer, sändare, mottagare 

4.2. Montering styrdon 

Styrdonet monteras med hjälp av skruvarna vid 
hisskorgtaket i valfritt läge. Var god beakta, att 
 

styrdonets kåpa kopplas elektriskt med 
hisskorgen vid monteringen (jordning). 
vibrationer undviks så mycket som möjligt och 
en stabil montering säkerställs. 
optolisterna och anslutningskontakter inte 
kopplas in och ur styrdonet under spänning. 
Apparaten kan annars förstöras. 

4.3. Montagekit utförande "Bakom 
väggen" (dolt montage) 

I denna varianten monteras optolisterna bakom 
hisskorgens vägg. Borrningar i korgväggen utförs 
med borr och borrmall som finns med i leveransen. 
Borrmallen tjänar efteråt som fäste för det infraröd-
transparenta locket. Montering av optolisterna sker 
också genom hisskorgväggen inifrån. 
 

4.4. Montagekit utförande "På puts" 
(ytmontage) 

Skyddsblecket är framställt av rostfritt stål V2A och 
lackerad gul-svart med alla nödvändiga 
monteringsdelar. 
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5. Signalvägar och 
kopplingsföreskrifter 

cegard/Lift LI struktur kan jämnföras med en testbar 
ljusridå. Genom att sätta in en testsignal utlöses ett 
test och utgången blir låg. Under testet kontrollerar 
systemet sig själv. Efter framgångsrikt test och 
återgång av testsignal öppnar utgången igen (Bild 
7). 
 

Skyddsfält

Test-
signal

Relä

Sig Out

Status

fri
avbruten

t1

t2

t3

t4

t6

t6

t5

t5

 

i ms min. typ. max. 

t1 8 24 45 

t2 3 20 40 

t3 7 45 80 

t4 3 40 72 

t5 15 55 105 

t6 10 50 100 
 
Bild 7: Signalvägar 
 

Förklaringar till bild "Signalvägar" 

Skyddsfält Ljusridåns övervakningsområde 

Testsignal skall komma från hiss styrning och leds till Sigln 
Relä Reläspolens status 
Sig Out Halvledare-Utgång 

Status Halvledare-Utgång, oberoende av SigIn visar 
denna utgång alltid skyddsfältets tillstånd. 

 

 
 Viktig säkerhetshänvisning: 

Genom en lämplig säkerhetsrelaterad koppling 
måste detta förlopp genomföras och prövas före 
varje resa. Vid inkorrekt förlopp får resan inte 
påbörjas. Det måste beaktas, att ovannämnda 
kontrollfunktion måste vara felsäker, dvs ett fel får 
inte leda till ett osäkert tillstånd. 

 
 Viktig säkerhetshänvisning: 

För en korrekt funktion måste under driften alltid 24 
VDC vara kopplad till Sigln. 
 
Anmärkning: 
Vid inkoppling av låsbanespole samt vid anslutning 
av externa effektrelä måste ett lämpligt 
störningsskydd beaktas (gnistsläckareelement), se 
också kap. 8.1 och kap 8.2. 
 

6. Idrifttagning 

Efter monteringen kopplas optolisterna till styrdonet. 
Kontakten med blå markering (mottagarlist) kopplas 
till dosan �Receiver�, kontakten med vit markering 
(sändarlist) till dosan "Transmitter". Kontakterna har 
en kodsättning och kan inte förväxlas eller kopplas 
omvänt. Det måste beaktas, att kontakternas båda 
säkerhetsspärrar faller in korrekt. Genom att trycka 
båda säkerhetsspärrarna kan kontakten tas bort 
igen. 
 
Tills sist kopplas anslutningspuggen in I sockeln 
(beakta så att anslutningsstiften kommer rätt). 
 

Styrdonet innehåller en mikroprocessor, som prövar 
hela ljusridåsystemet efter påkoppling. Vid detta 
genomförs följande steg: 
 

LED 
Alarm R

LED 
Alarm T

t1

t2= ca. 2 s (Kalibrering)
t3= beredd

t1= ca. 10 s (Självtest)

på

på

av

av

t2 t3

Bild 8: Förhållande LED R & T efter styrdonets Power Up  
 

Efter spänningens påkoppling måste LED "Power" 
vid styrdonet omedelbart lysa konstant. Vid styrdonet 
blinkar LED "AlarmR" och "AlarmT" ca. 10 
sekunder omväxlande med 1 Hz (Bild 8) för att 
signalisera pågående självtest. Efter detta lyser båda 
LED ca. 2 sekunder oavbrutet. Under denna tiden 
kalibreras ljusridån. Efter detta släcks de båda LED 
"AlarmR" och "AlarmT". 
 
Under denna process måste skyddsfältet vara 
fritt. Systemet är nu driftfärdigt utan vidare 
inställningar! 

 
 

http://www.cedes.com


Bruksanvisning  cegard/Lift LI 
 

© CEDES/January 2009 www.cedes.com 7 

7. Manöver- och indikatorelement 

7.1. Vippströmställare 
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Receiver TransmitterT 0

 

7.2. LED-Indikatorer 

 
 
Power Intern 5 V ok 

SigOut Relä på  (kort blixt = självtest ok) 

SigIn Ingångstillstånd av signal SigIn  

 on = high (skall vara �high� under driften) 

AlarmR Diagnos-LED Mottagarlist 

AlarmT Diagnose-LED Sändarlist 
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ut
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A

la
rm

 R
 

A
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 T Beskrivning 

      Ljusridån genomför en kalibrering. Genom detta bestäms nödvändig 
sändarintensitet, så att mottagaren kan ta emot signalen. Detta tar 
mellan en och fem sekunder. 

      Blinkar AlarmR och AlarmT omväxlande signaliserar det att 
självtesten pågår vid starten (ca. 10 sekunder) 

Pos �T� (Tangent) 

Utlöser en kalibreringsprocess. LED "AlarmT" resp. "AlarmR" lyser 
samtidigt under kalibreringen. Under denna tiden måste 
skyddsfältet vara fritt. Om defekta eller täckta element upptäcks, 
visas antalet element genom blinkning med LED AlarmR för 
mottagare och med LED AlarmT för sändarelement. Exempel: 
Blinkar LED Alarm T efter kalibreringen tre gånger så är tre 
sändarelement täckta eller defekta.  

Pos �0� 

Normaldrift. Ingen pip-
signal. 
 

Pos  
Pipsignal vid avbrott av 
skyddsfält 
 

LED Symboler 

 LED off 

 LED on 

 LED irrelevant (on / off)

 LED blinking 
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8. Avhjälpande av fel 

Problem 

Po
w

er
 

Si
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ut
 

Si
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n 
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rm

 R
 

A
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rm
 T

 Vad ska prövas? Vidare  
hänvisningar 

Ingen funktion (A)   .      Är spänningsförsörjningens polaritet korrekt? 
  Är den interna säkringen ok.? 
  Matningsspänning mellan 17 ... 30 VDC?  

 

Ingen funktion (B)   .      Är ljusvägen mellan sändare & mottagare fri? 
  Är hålen i korgväggen tillräckligt stora (minst 10 mm diameter) 

och passar till sensorerna? 
  Är listerna riktigt kopplade (Sitter kontakterna korrekt)? 

 

Ingen funktion (C) 
Ljusridån piper vid brytning av 
stråle (Pipljudet påkopplat) men 
reläet kopplar inte. 

  .    Är signalen SigIn korrekt kopplad? För att reläet ska kunna stänga, 
måste SigIn vara spänningsförande (20 ... 30 VDC).  

Kap. 5 beaktas 

Ingen funktion (D)       se 'Ingen funktion (B)'  

Ingen funktion (E)       se 'Ingen funktion (B)'  

Ingen funktion (F) 
Ljusridån upprepar startprocessen 
utan synlig anledning 

        Finns en annan infrarödkälla i närheten av ljusridån (tex. en 
fotocell)? Detta måste tas bort. 

  Uppvisar spänningsförsörjningen spänningsinbrott? Koppla 
kondensator med min. 470 uF / 50 V över "GND" och "+24 V"!  

 

Sporadisk koppling utan objekt 
på samma position 

        Ett objekt är för nära skyddsfältet (hängande kabel, ...) 
  Drifträckvidd överskriden 
  Efter ett nödstopp drar låsbanan, olycksskydds-ljusridån öppnar 

inte, även om ingenting befinner sig i skyddsfältet. 
Elektromagentiska störningar! (EMC) 

Kap. 8.1 
 
Kap. 8.2 

Sporadisk koppling utan objekt 
på olika positioner  

        Finns en annan infrarödkälla i närheten av ljusridån (tex. en 
fotocell)? Denna måste tas bort. 

   Är de borrade hålen exakta och tillräckligt stora (10 mm) 
   Är styrdonets kåpa jordad? 
  Är anslutningen "GND" kopplad till jordpunkten? 
  Ett objekt är för nära skyddsfältet (hängande kabel...) 
  Är utångarna SigOut eller Alarm kopplade? Är ledningarna så 

korta som möjligt? Vid längre förbindelser måste dessa två 
signaler kopplas av med ett relä.    

Kap. 8.1 
Kap. 8.2 

Hissen går under driften till 
nödstopp, utan att ljusridån 
avbryts 

        Pröva styrdonets jordning 
  Använd avstörningsvariant 1 (Om nödvändigt avstörnings- 
      variant 2) 

Kap 4.2 
Kap 8.1 (8.2) 
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8.1. Avstörningsvariant 1 

24 VDC +
-

Maskinrum

Hisskabin

Styranordning cegard/Lift LI

Optolister cegard/Lift LI

+
-

Kontakt skapas med 
montageskruv

Kontakt skapas med 
förbindelsetråd

Koppla en kondensator
( min. 10 uF/ 50 V bipolar, Polyester
eller Polycarbonat ) med 
försörjningens minuspol och 
cegard/Liftens kåpa med, 2.5mm
tjock kabel (så kort som möjligt), för 
att utplåna snabba störningstoppar.

Hängkabel

 
Bild 9: Avstörningsvariant 1 
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8.2. Avstörningsvariant 2 

Symtom: När låsbanan drar eller faller kan den störa olycksskydds-ljusridån, om låsbanan inte är avstörd. Denna 
störning visar sig genom, att hissen inte längre kan köras från våningen, tills en ytterligare PowerUp av 
olycksskydds-ljusridån företagits. 
 
Avstörning: Följande variant har visat sig vara bra för trefasiga låsbanemotorer. 
 

24 VDC
+
-

Maskinrum

Hisskabin

Styranordning 
cegard/Lift 

Optolister
cegard/Lift LI 

Hängkabel 
(Schackt)

+
-

Kontakt skapas med 
montageskruv

Kontakt skapas med 
förbindelsetråd

Koppla RC - Common med en separat (ej 
använd) PE kabel eller med kabinjlusets 
nolledare , för att leda störningar från 
regelmagneten till en annan kabelledare i
maskinutrymmet. 

N
L1

L2

L3

M

Kabinljus nolledare

Gnistsläckare som 
störningsskydd

PE

Regelmotor

Hisskabin (metall) är 
kopplad med  PE

att koppla ahten

Lossa 
förbindelsen

extra PE Kabel

PE2

N

 
Bild 10: Avstörningsvariant 2 
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9. Föreskrifter 

En långvarig och säker drift kan 
endast garanteras om följande 
beskrivna punkter samt att 
anslutningen och gränsvärdena i 

denna bruksanvisning efterföljs av montören, 
servicenföretaget och användaren. 
Om detta inte uppfylls får systemet inte tas i drift. 

9.1. Lagar och föreskrifter 

Montören, serviceföretaget och användaren måste 
ta hänsyn till de nationella och lokala lagarna samt 
hissfabrikantens föreskrifter, så att cegard/Lift LI 
uppfyller sin säkerhetsfunktion för användaren och 
bibehåller den hela tiden. 

9.2. Kvalifikation fackpersonal 

Montering, idrifttagning och underhåll av cegard/Lift 
LI får endast genomföras av fackpersonal som kan 
uppvisa en motsvarande utbildning i 
hissanläggningarnas säkerhetsteknik. Styrdonet 
måste monteras på ett sådant sätt så att obehöriga 
personer inte har någon möjlighet att förändra 
kopplingarna. Det sker genom monteringen på 
hisskorgens tak. 
 
Innan hissen sätts i drift, måste det provas så att 
ljusridån reagerar inom hela fältet som övervakas. 
För detta kan den inbyggda summern i styrboxen 
aktiveras, som ljuder vid störning av varje ljusstråle. 
 
Som provkropp används tex. ett svart plaströr med 
en diameter, som motsvarar optolisternas 
upplösningsförmåga med en längd av minst 200 
mm. 

9.3. Periodiska prov 

Den korrekta funktionen av cegard/Lift LI måste 
provas vid varje servicetillfälle. Då måste 
kontrolleras om ljusridån aktiveras av den 
motsvarande provkroppen i hela 
övervakningsområdet (tex. med hjälp av den 
inbyggda summern). 

9.4. Felspegling 

Även en mycket precis kalibreing, som sker i 
styrdonet, kan inte alltid förhindra en felspegling. 
Extremt speglande  schacktväggar (kaklade eller 
klädda med metallplattor) som står paralellt till 
övervakningsytan eller korta distanser mellan 
sändar- och mottagarlisterna kan förosaka 
felspeglingar. Om ett avbrott inte är möjligt måste 
speglingen reduceras genom lämpliga åtgärder. 
Detta kan ske tex. med hjälp av monteringskit (4.3) 
för montering bakom väggen, genom en mattsvart 
målning, genom att sandblästra eller genom 
montering av en skärm eller att öka avståndet till 
schacktväggen. 

9.5. Rengöring av optolister 

cegard/Lift LI är en optisk apparat. Därför skall 
optolisterna rengöras uteslutande med en mjuk 
trasa och med tvålvatten vid stark nedsmutsning. 
Lösningsmedel får ej användas. Optolisterna kan 
förstöras eller det kan uppstå förluster i räckvidden. 

9.6. Koppling 

Säkerhetskoppling av cegard/Lift LI måste uppfylla 
följande krav: 
 

Den måste förhindra reasa resp. driften 
måste stannas upp, när ett obehörigt intrång i 
skyddszonen upptäcks av ljusridån 
(Säkerhetskretsen öppnas). 
Systemet måste överkopplas för inkörning och 
justering. 
Sparade destinationer måste inte raderas vid 
aktivering av skyddsanordningen. 
Om skyddsanordningen har avbrutit en resa, 
får en ny resa endast startas från hisskorgens 
inre efter att skyddszonen blivit fri. 
En negativ inverkan på skyddsinrättningen 
genom ett fel enligt TRA 262.12, SIA 370/10 
eller andra  nationella föreskrifter måste 
kännas igen självständigt före varje resa utom 
vid justering och tillbakasättning. Resan får ej 
påbörjas om det föreligger ett fel. Ljusridåns 
test säkerställer detta före varje fart. 

 
 Viktig säkerhetshänvisning: 

På inget villkor får utgångsreläet (klämma WK, RK 
och AK) kopplas direkt in i hissens säkerhetskrets 
eller kopplas med nätspänning (beakta ovillkorligen 
också kap.11). 
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10. Urdrifttagning, reparation 
och avfallshantering 

10.1. Urdrifttagning 

cegard/Lift LI får endast tas ur drift om det monteras 
ett likvärdigt eller bättre olycksskydd tex. en 
korginnerdörr. För detta måste montagekits, 
optolisterna, styrdonet och instruktion för 
passagerare demonteras komplett. 

10.2. Reparation 

Varje reparation sker uteslutligen genom CEDES 
fackservice eller genom fackpersonal som är 
skriftligt auktoriserad av CEDES. 
 

 Viktig säkerhetshänvisning: 
Alla övriga reparationer kan bidra till minskad 
säkerhet och betyder fara för hissens användare. 

10.3. Avfallshantering 

Var god lämna kartongen till återvinning. Större 
mängder av förpackningar kan också lämnas tillbaka 
till CEDES filialer. 
CEDES filial eller CEDES representant tar emot 
förpackningar och den uttjänade apparaten för 
demontering och lämnar beståndsdelarna till 
återvinning. 
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11. Tekniska data 

Elektriska och optiska data 

Matningsspänning 17 ... 30 VDC 

Strömförbrukning < 150 mA 

Säkring spänningsförsörjning 500 mAF 

Reläutgång 

 

Reläkontakt relä växlare 24 V 
/ 1 A, får inte användas för 
att koppla nätspänningen 
eller användas direkt i 
hissens säkerhetskrets ! 

2 Halvledareutgångar("Status" 
och "SigOut") 

PNP 100 mA, 
kortslutningssäker 

Ingång "SigIn" 0 ... 3 VDC för "Low", 10 ... 30 
VDC för "High" 

Reaktionstid utgång < 80 ms, typ. 50 ms 

Driftsräckvidd 0.7 till 4 m resp. 4 till 8 m 
(beroende på utförande) 

Skyddsfält Se 13.1. 

Antal ljusstrålar 46 (vid 16 Sensorpar) 

Öppningsvinkel sändare och 
mottagare ± 20° 

Ljusreserv efter kalibreringen ca. 100 % 

Max. tillåten främmande ljus, 
system 0.7 .. 4.0 m 50'000 Lux 

Max. tillåten främmande ljus, 
system  4.0 ... 8.0 m 5'000 Lux 

 
Övriga Data 

Tvärsnitt optolist (bredd x djup) 14 x 17 mm 

Längd optolist  1'730 mm 1 

Dimensioner styrenhet 
(bredd x djup x höjd) 

 
203 x 123 x 44 mm 

Apparattyp Testbar olycksskyddsljusridå 
typ 2 (EN 954-1)  

Anslutningar  Burdragfjäder-stickklämmor, 8-
polig, 1.5 mm² 

Skyddsklass styrdon / optolister IP20 / IP65 

Temperaturområde: drift/ 
lagring -20°...+65°C  

Driftsklima IEC 68-2-1/2 

Mekanisk driftspåfrestning 
(vibration och chock) IEC 68-2-6 

Dimensioner optolist se 13.1. 

Dimensioner styrdon se 13.2. 

 

                                                   
1 Beroende på utförande, då en annan listgeometri vid efterfråga 
är möjlig. Var god kontakta CEDES filial. 

EMV 
interferenstålighet och 
störemission 

CE-konform  
(se kapitel 14 ) 

Elektrostatisk urladdning 
- Lufturladdning 
- Kontakturladdning 

IEC 61000-2 
15 kV, precisionsgrad 4 
6 kV, precisionsgrad 3 

HF-Instrålning: 
elektromagnetiska fält 

IEC 61000-3, 27 - 1000 MHz, 10 V/m, 
precisionsgrad 3 

Interferenstålighet med 
Walkie-Talkies 

BS 5588, Part 5:91, App. C 

Snabba elektriska 
transienter IEC 61000-4: 4 kV,  

precisionsgrad 4 

Transient överspänning IEC 61000-5:  
precisionsgrad 3 

Nätavbrott IEC 61000-4-11, < 10 ms, 
precisionsgrad 1 

Radiostörspänning EN 55011: Grupp 1, 
Klass B 

Radiostörstrålning EN 55011: Grupp 1,  
Klass B 

Radiostörstrålning VDE 0871, Klass B 

 
Installation 
Följande normer måste 
beaktas: 

-Förslag av DAA den   22.11.1990 
(Tyskland) 

 -Riktlinjer EN 81 (Europa) 
 -Riktlinjer TRA 101, avsnitt 8. 

(Tyskland) 
 -Riktlinjer TRA 200 (Tyskland) 
 -Riktlinjer SIA 370 / 10 (Schweiz) 
 -Nationella lagar och föreskrifter 

(övriga länder) 

Konformitetsförklaring Se A.1. 

TÜV-certifikat Se A.2 eller på CEDES hemsida. 
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12. Orderinformation 

12.1. Kompletta system 

CEDES 
artikelnr. Beskrivning 

 

100 891 cegard/Lift LI komplett för en hisskorgsingång 
0.7 ... 4.0 m. Optolister med 16 element, 
övervakningshöjd 1�630 mm  
Anslutningskabellängd: Mottagarlist 6 m, 
sändarlist 6 m 

 

100 892 cegard/Lift LI komplett för en hisskorgsingång  
4.0 ... 8.0 m. Optolister med 16 element, 
övervakningshöjd 1�630 mm 
Anslutningskabellängd: Mottagarlist 10 m, 
sändarlist 6 m 

12.2. Reservdelar / detaljer 

CEDES 

artikelnr. 
Beskriving 

100 938 Styrdon 

102 005 Styrdon för optolister med 24 element 

101 249 Sändarlist, 16 element, övervakningslängd 
1�630 mm 

101 248 Mottagarlist 0.7 ... 4.0 m. 16 element, 
övervakningshöjd 1�630 mm 

101 281 Mottagarlist 4.0 ... 8.0 m. 16 element, 
övervakningshöjd 1630 mm 

101 072 Listpar räckvidd 0.7 ... 4.0 m. 16 element, 
övervakningshöjd 1�630 mm 

101 073 Listpar räckvidd 4.0 ... 8.0 m. 16 element, 
övervakningshöjd 1�630 mm 

102 809 Listpar räckvidd 0.7 ... 4.0 m. 24 element, 
övervakningshöjd 1�908 mm 

102 812 Listpar räckvidd 0.7 ... 4.0 m. 24 element, 
övervakningshöjd 2�012 mm 

101 090 Bruksanvisning 4-språk (D / F / E / I) 

101 250 IR-fönster för montering bakom väggen 

 

12.3. Tillbehör 

 
CEDES 

artikelnr. 
Beskriving 

100 847 Montagekit för montering bakom väggen, inkl. 
borrmall, borr, (rostfritt stål, gul-svart 
lackerad) 

100 848 Montagekit och skyddplåt för montering 
insida/yt- inkl. borrmall, borr, (rostfritt stål gul-
svart lackerad) 

101 291 Borrmall, om inte Kit 100 847 används. 

100 098 Manöverrelä för styrning av en automatisk 
dörr eller för lastkontrollindikator vid hissar 
med två dörrar. 
Systemets minimala matningsspänning  
22 VDC. 

100 849 Larmgivare för montering insida/ytmontage 
inkl. 4 m kabel för kontinuerlig ton eller 
intervallton 

104 075 Gaffelljusridå GLS 126 för fördröjning av 
överkoppling, 5 m kabel, NC 

104 073 Gaffelljusridå GLS 126 för fördröjning av 
överkoppling, 5 m kabel, NO 

101 243 Hänvisningsskylt 4-språk (reset knapp) 

 
Andra system, samt tillbehör vid förfrågan hos Er 
CEDES-partner eller Er CEDES-filial. 

12.4. Kundspecifiska listpar 

CEDES 

artikelnr. 
Beskriving 

101 471 Listpar 16 element  
Listlängd och övervakningshöjd som önskas 

101 472 Listpar 24 element  
Listlängd och övervakningshöjd som önskas  

 
Om så önskas, kan listerna också levereras som 
IP67. 
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13. Måttbilder 

13.1. Dimensioner optolister 

 

700 ... 4000

73
0*

72
5*

17
30

23
5 *

1630

1505

1380

1255

1130

1005

880

755

630

505

380

255

170
120
70
20
0

Sändare
(kontakt vit)

Mottagare
(kontakt blå)

�

�

��

�

�

17

14M
4

Tvärsnitt optolist

Optional: Genomgångshål

Optional: · 
70 strålar
Räckvidd 4 ... 8 m

Om önskas kundspecifiska
lösningar med 16 eller 24 element

Kabellängd 6 m

Art.nr.:
101 072
101 073

Ingår i system:
100 891 och 100 892
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13.2.  Dimensioner Styrdon

 

                                                                                                                                                   ( Alla mått i mm ) 
 

Svetshylsor M3x4,5 / 5x8 
eller 
tagghylsor M3x8 

6 st. borrningar Ø 5 

12
0 

16
 

98
.8

±0
.2

 

80
±0

.2
 

25
 

3.
8 

50
 

17.8±0.2 
6 
15 

200

  170.2±0.2 
188±0.2 

130±0.2 

160±0.2 20 

  15 

15
 15

 

5 

Ø10 

5±
0,

2 
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A. Supplement 

A.1. Avstörningsvariant 

Power Line Converter 185 � 255 VAC

Output Relay

GND out

PNP in

GND out

NPN in

NC (white)

COM (green)

NO (black)

+24VDC out

NPN/PNP converter

Cable output RELAY

125 VAC / 9 A

277 VAC / 7 A

30 VDC / 7 A

~
=0 VDC In

L (brown)

N (blue) 

+24VDC In

Elevator 
control unit

GND Sig-In

24VDC Sig-In

+24VDC out

External Power Cable 
(take from cabin floor)

+185 .. 255 VAC

50-60Hz

USL 800 LI control unit
GND 
V+

SigIn
Status
SigOut

( )

Receiver

Transmitter

Power
SigOut
SigIn
AlarmR
AlarmT
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