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Otomatik Sepet 
Dengeleme
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LVL : SEPET DENGELEME SİSTEMİ

Sepet dengeleme ünitesi LVL, 

platform sepetindeki açısal farkları 

sürekli kontrol eder ve otomatik 

olarak düzeltir. 

Makina Emniyet Yönetmeliği gereği 

çift mikrodenetleyici (redundant) 

ve tam dijital kontrol devreleri 

içeren LVL ünitesi, güçlü 

alüminyum döküm kasa içinde IP66 

koruma sınıfında sızdırmazlığa 

sahiptir. 

LVL elektronik kontrol ünitesi, ters 

akım, kısa devre ve yüksek akıma 

karşı koruma rölesi içermektedir.

On/Off Emniyet Valfi yada Power-Pack motoru bulunduran hidrolik sistemler için sinyal 

çıkışları mevcuttur.

LVL içindeki mikrodenetleyici, gelişmiş oransal algoritmalar ve kapalı çevrim PID 

algoritmaları sayesinde en uygun sepet pozisyonunu ayarlayacak sinyali hesaplar. 

Böylece aracın hareket hızına yada hidrolik yağ sıcaklığına göre düzeltme sinyali sürekli 

güncellenir. Düzeltme sinyali, On/Off yada PWM olarak elektro-hidrolik sepet dengeleme 

valfine iletilir. 

LVL ünitesi en sık kullanılan parametreler yüklü olarak teslim edilmektedir. Yine de her 

makina ve hidrolik sistem için ince ayar gerektiğinde, kolay kullanıma sahip ve ücretsiz 

LVL Kalibrasyon yazılımı ile kalibrasyon imkanı mevcuttur.
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LVL İşlemcinin 24Pin Kablo Bağlantısı

Sepet dengeleme ünitesinin bağlantı pin numaraları kablosu üzerinde yazan şekilde 

aşağıdaki tablodaki gibidir:

PIN Sinyal / Açıklama
A1 Opsiyonel Çıkış: Bom Hareketine İZİN veren Emniyet Çıkışı
A3 Denge Valfi B Kanalı - (PWM çıkış)
A4 * Denge Valfi B Kanalı - (On/Off çıkış)
A5 Denge Valfi A Kanalı - (PWM çıkış)
A6 * Denge Valfi A Kanalı - (On/Off çıkış)
B2 Opsiyonel Çıkış: Harici güç ünitesine (Power-pack yada hidrolik motor rölesi)
A8 +12-24Vb : Çıkış pinleri için beslemedir
B1 AKÜ (-) yada ŞASE
B3 Opsiyonel Switch Girişi (Sepet Katlama - A Kanalına Çıkış Verir)
B5 Opsiyonel Switch Girişi (Bom/Merdiven Yerine Oturdu)
B7 CAN-Low (Programlama yada İnce Ayar için)
C1 +12-24Vb : Cihazı Başlatır
C3 Opsiyonel Switch Girişi (Sepet Açma - B Kanalına Çıkış Verir)
C6 CAN-Hi (Programlama yada İnce Ayar için)

Sepet hidrolik sistemi ana hidrolik sistemden bağımsız ise, dengeleme başladığında önce 

sepet güç ünitesi (yada Emniyet Valfi) çalıştırılır. Dengeleme tamamlandıktan sonra güç 

ünitesi otomatik olarak kapanır.

Araçta sepet katlama özelliği mevcutsa, harici bir sviç yardımıyla, sepet istenen açıda 

katlanır.

AVIONI LVL, hem tek başına hem de bir sistemin alt bileşeni olarak iş platformlarında ve 

itfaiye araçlarında gelişmiş bir sepet dengeleme ünitesi olarak önerilmektedir.

* A4 ve A6 çıkış pinleri, A3 yada A5 pinleri ile paralel işlem görür. Sepet dengelemede, oransal valf 

kullanılıyorsa A3 ve A5; ON/OFF valf kullanılıyorsa A4 ve A6 kullanılmalıdır.


