
Mnem Tempo ou Limite Valor Típico ou Unidade Comentário
Faixa de Valores

TEP Límite entre Pantallas 10 a 15 segundos Em viagem, verifica o tempo entre pantalhas sucessivas .
TALA Alarma de puerta aberta 20 segundos Alarme por falta de Segurança Manual ( SM = 0 ) ou botão de abrir porta pressionado .

---- Uso Futuro 0 segundos Futuras expansões do Sistema .
TPA Parada 3 segundos Espera esse tempo, uma vez passado o tempo do operador de portas, antes

de iniciar uma nova viagem
TEST Espera para salir a estación 90 segundos Espera para sair ao andar de estacionamento e entrar em repouso .
ACEA Aceleradora de alta 7 décimos Para funções auxiliares de partida em Alta Velocidade .
ACEB Aceleradora de baja 7 décimos Para funções auxiliares na passagem de Alta Velocidade para Baixa Velocidade .

---- Uso Futuro 0 segundos Futuras expansões do Sistema .
TARR Auxiliar de arranque 8 décimos Retardo para ação de auxiliares na partida de motores de uma velocidade, como ainda

impedir a partida simultânea de várias cabines em sistemas duplex ou multiplex .
TOPC Preferencia de cabina 2 segundos Preferência de direção para os passageiros de cabine .
NIV0 A descanso a nivel 0 0 minutos Espera para estacionar em um nível mais baixo. Se for 0 ( zero ) não estaciona .

Emprega-se em alguns sistemas hidráulicos .
RDIR Retardo para cortar dirección 0 décimos Para cortar comandos de direção com retardo . Usado em VV, VVVF e comandos CC .
RPOT Retardo para cortar potencial 0 décimos Para cortar comando de potencial com retardo .Usado em VV, VVVF e comandos CC .
ESTR Estrella / triángulo 8 décimos Auxiliar de partida para motores hidráulicos ou outros de comutação Estrela / Triângulo .
TGON Gong 35 décimos Duração do comando do relé de Gongo .
TGEN Generador 5 minutos Desliga o motor de um gerador após esse tempo. Se for 0 ( zero ) não desliga .
RPUE Retardo para abrir puerta 0 décimos Retardo para abrir porta automática .
TAPA Límite operador de puertas 7 segundos Tempo de exibição de falhas se o Operador de Portas não conseguir abrí-las ( SPA = 0 )

ou fechá-las ( SPA =1 ) . Se mantido em 0 ( zero ), não supervisiona .
TRSA Seguridad Automática 30 décimos Alarme por demora em estabelecer a segurança automát. Se 0 (zero) não supervisiona .
TCPF Cierre de puerta forzado 20 segundos Fechamento de porta forçado . Não se pode usar quando se configuram relés nas

funções A/CP ou C/AP
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