
MLSES ASANSÖRLER İÇİN SES KARTI 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
KULLANIM BİLGİLERİ 
 1) ENTER  tuşuna 2 sn. basılı tutularak programlama konumuna geçilir. 
 2) YUKARI/AŞAĞI  tuşlarına basıldığında bütün girişlerin varlık ve yokluk durumlarını 
gösteren ekranlar sırayla LCD ekranın üst satırında yazdırılır. Var olan girişlerin karşısında “ * “ , 
yok olan girişlerin karşısında “ - “ işareti vardır.     
 3) ESC  tuşuna basıldığında bulunulan durak için okuma yaptırılır. 
 4) LCD ekranın sol alt köşesinde bulunulan kat yazdırılır. 
 5) ESC  tuşunun altındaki potansiyometre ile ses çıkış seviyesi ayarlanabilir. 
 
PROGRAMLAMA (Ver:1.01) 
 

• MLSES kartının programına giriş için; ENTER butonuna 2 sn. basılı tutularak programlama 
başlatılır. 

 
• AŞAĞI ve YUKARI butonları ile istenilen programlar seçilebilir. 
• Programlama modundan çıkmak için ana menüde ESC butonuna basılır, LCD ekranda 

‘‘Cikis       ->ENTER’’  

“GeriDonus->ESC”     görülür. ENTER butonuna basıldığında programlama modundan 
çıkılır, ESC butonuna basılırsa işlem yapılan ilk menüye tekrar dönülür. 

• Ana menüde ENTER tuşuna basılarak ekranda gösterilen program başlatılır. 
• Eğer program parametreli ise LCD ekranda alt satırın en başında bir ok işareti belirir. 

AŞAĞI ve YUKARI butonları ile parametre değeri değiştirilebilir. ENTER butonuna 
basıldığında o değer kayıt edilip menüye dönülür. Eğer ESC butonuna basılırsa daha önce 
kayıt edilmiş olan değer korunup menüye dönülür.  
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00:Lisan Secimi 
     Turkce 

Program No 

Kayıtlı Parametre Değeri 

Program İsmi 

00: Lisan Secimi 
-> Turkce 

Bu işaret ekranda iken 
parametre değeri değiştirilebilir. 

KLEMENS AÇIKLAMALARI 
 
KS10 Acil kurtarma sistemi anons girişi 
 
M0 Gray-code bi-stabil girişi 
 (Sayıcılı sistemlerde AŞAĞI sayıcı bi-stabil girişi) 
M1 Gray-code bi-stabil girişi 
 (Sayıcılı sistemlerde YUKARI sayıcı bi-stabil girişi) 
M2  Gray-code bi-stabil girişi 
 (Sayıcılı sistemlerde 817 alt kesici bi-stabil girişi) 
M3  Gray-code bi-stabil girişi 
 (Sayıcılı sistemlerde 818 üst kesici bi-stabil girişi) 
M4 Gray-code bi-stabil girişi 
 (Sayıcılı sistemlerde aşağı yön oku girişi) 
 
142 Katta sinyali girişi 
GONG Gong sinyali girişi 
804 Aşırı yük sinyali girişi 
869 Servis dışı sinyali girişi  
100 + 24 VDC besleme girişi 
1000 - 24 VDC besleme girişi  
 

    Hoparlör bağlantısı 
 
NOTLAR : 1) Bütün girişlerin ortak ucu 100 (+24 VDC) dir. 
 2) Sayıcılı sistemlerde her iki yönde de saydırma 
 işlemi tek bi-stabil ile yapılıyorsa, sayıcı bi-stabil
 M0 ve M1 ‘e birlikte bağlanmalıdır.  



 
Program  Fabrika Ayarları Parametreler / Açıklamalar 
00:Lisan Secimi Turkce Turkce – English 
01:Durak Sayisi 08 02-24  

(Durak sayısı seçimi) 
02:Okuma Stili 1.KataGeldinz Kat 1, 1.KataGeldinz, 1. Kat  

(Okuma stili seçimi) 
03:KatOkumaZaman Yavaslayinca Yavaslayinca, Durunca  

(Yavaslayinca: Asansör yavaşladığında kontrol 
panosundan gong sinyali algılanırsa o anda kat okuması 
yapılır. 
Durunca: Asansör yavaşladığında kontrol panosundan 
gong sinyali algılansa dahi 142 girişine bakılarak kabinin 
tam katta olduğu algılanınca kat okuması yapılır.) 

04:Gong Stili Stil 1 Iptal, Stil 1, Stil 2, Stil 3  
(Gong stili seçimi. “Iptal” seçili ise okuma işlemi başında 
gong çalınmaz. ) 

05:GongCalmaZam. Yavaslayinca Yavaslayinca, Durunca  
(Yavaslayinca: Asansör yavaşladığında kontrol 
panosundan gong sinyali algılanırsa o anda gong çalınır. 
Durunca: Asansör yavaşladığında kontrol panosundan 
gong sinyali algılansa dahi 142 girişine bakılarak kabinin 
tam katta olduğu algılanınca gong çalınır.) 

06:Giderken Okuma Iptal Iptal, Aktif 
(Özellikle görme özürlülerin kat değişimini algılaması 
için bu parametre aktif seçilirse; her kat değişiminde 
bulunulan kat okunur. Gong sinyali ve142 sinyali 
algılandığında gong çalınır ve “ Kata Geldiniz  “ okunur. 
) 

07:JfKontakSecim Katta Acik Katta Acik, Katta Kapali 
(Katta durdurucu sinyalinin kontak seçimi) 

08:Gong Girisi  Normal Normal-Invers 
(Normal: Gong girişi varken gong sinyali var kabul 
edilir. 
Invers: Gong girişi yokken gong sinyali var kabul edilir.) 

09:Kat Algilama Sayici ML Sayici, Diger Sayici, Gray Code, Binary 
(Kat algılama tipinin seçimi) 

10:869 Girisi Invers Normal-Invers 
(Normal: 869 girişi varken Asansör Serviş Dışı 
konumunda kabul edilir. 
Invers: 869 girişi yokken Asansör Serviş Dışı konumunda 
kabul edilir.) 

11:869TekrarSure 10 Saniye 01-99 
(“Asansör Servis Dışı” okuması arasındaki bekleme 
süresi seçimi) 

12:804TekrarSure 05 Saniye 01-50  
(“Asansör Aşırı Yüklü” okuması arasındaki bekleme 
süresi seçimi) 

13:SifreDegistir  (Programlamaya giriş şifresi değiştirilir) 
14:Sifre Iptal  (Programlamaya giriş şifresi “0000” ile değiştirilerek 

iptal edilir) 
20:Durak00 Okuma 
               …. 
43:Durak23 Okuma 
 

Zemin 
  …. 
  23 

Giris, Zemin,1,2,3, …,29, Lobi, Restaurant, Otopark, 
Otopark 1…5, Bodrum, Bodrum 1…5, Teras, Sinema, 
Spor Salonu, Yuzme Havuzu, Ameliyatane 
 (Her kat için okuma seçimi) 

99:Fabrika Ayari ?  (Tüm parametre değerleri fabrika ayarları ile değiştirilir) 
 


