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Start af drift 
 

Efter montering af styreenheden og håndbetjeningen, ved at lave alle elektriske forbindelser 

og sørge for, at det rigtige parametersæt er indlæst til regulatoren, kan søjlen tages i brug. 

Ved den første start opretter søjlen en referencekørsel for at erhverve referencepositionen. 

For at gøre dette skal "op" eller "nede" -tasten trykkes, indtil søjlen når referencepositionen 

(normalt det laveste punkt eller en grænsekontaktens position) og videre indtil søjlen hæver 

til den lavest programmerede position. (Dette kan være ca. 25 mm eller 1 "højere end den 

laveste position). 

Når referencen er oprettet, er søjlen klar til normal drift. Ved at trykke på "op" eller "nede" -

tasten kan tabellen flyttes mellem de øverste og de nederste positioner, der er defineret i 

parameterindstillingen i den regulator, der er specifik for denne tabel. 

 

Aktuel baseret kollisionsdetektering 
 

Som standard er alle styringerne udstyret med en simpel, nuværende baseret 

kollisionsdetektering. Denne kollisionsdetektering skal aktiveres via parametersættet. Også 

for at opnå en tilfredsstillende funktion af disse funktioner skal parametre, der er specifikke 

for tabellen, defineres og indtastes. 

Når den aktiverede kollisionsdetektion er aktiveret, stopper søjlens bevægelse, så snart søjlen 

rammer en forhindring. Efter stoppet vil søjlen bevæge sig i modsat retning med den afstand, 

der er angivet i parameterindstillingen. Herefter skal "op" eller "nede" -tasten trykkes igen for 

at flytte søjlen.  

 

Vær opmærksom på, at følsomheden af den nuværende baserede 

kollisionsdetektering på nedadgående bevægelser reduceres drastisk, hvis søjlen er 

belastet med en vis vægt! 

 

Hvis udførelsen af den nuværende baserede kollisionsdetektering ikke er tilfredsstillende, 

anbefales brugen af GyroSense-kollisionsdetekteringssystemet. 

 

GyroSense-baseret kollisionsdetektering 

 

Movetec GyroSense Systems giver kollisionsdetektering mellem et søjlen og en forhindring. 

For at muliggøre det, er styringen bestilt med denne indstilling udstyret med en meget følsom 

sensor, hvilket vil fornemme selv den mindste forstyrrelse af bordet opad eller nedadgående 

bevægelse. 

 

Dette system sikrer en pålidelig påvisning af en kollision, så længe kollisionen fører til en i det 

mindste meget lille ændring i søjlens position. 

 

For at mærke en sådan ændring i position skal GyorSense-udstyret Controller monteres fast. 

Placering af styreenheden i tværstangen virker ikke!  
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Advarsel! 

 
Selvom systemet vil mærke selv meget små usædvanlige bevægelser af søjlen, kan det 

ikke være 100% forsikret, at dette vil undgå skader på søjlenbrugere og personer 

rundt om søjlen, som også søjlens mekaniker og søjlens miljø kan forårsage sådanne 

skader! Derfor er der ingen erstatningsansvar for personskade eller anden skade! Det 

er brugerens eneansvar at sikre, at personskade og anden skade undgås under søjlens 

drift. 

 

Styr via håndbetjening 

 
Alle håndbetjeninger 

 

Søjlen vil bevæge sig opad Hold trykket på knappen, 
indtil den ønskede position 
er nået. 

 

Søjlen vil bevæge sig nedad Hold trykket på knappen, 
indtil den ønskede position 
er nået. 

 

 


