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KANATLI KAPI OTOMASYONU
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KULLANIM KILAVUZU

Bu ürünü aldı÷ınız için teúekkür ederiz. Firma olarak ürünümüzden
ziyadesiyle memnun kalaca÷ınızdan eminiz. Ürün ile birlikte bir
‘Uyarılar’ ve bir ‘Talimatlar’ broúürleri de verilmektedir. Bu
broúürlerde ürün emniyeti, montajı, çalıúması ve bakımı ile ilgili
önemli bilgiler bulundu÷undan dolayı her ikisi de dikkatlice
okunmalıdır.Bu ürün tanınmıú teknik standartlara ve emniyet
yönetmeliklerine uyar. Bu ürünün aúa÷ıdaki Avrupa Birli÷i
direktiflerine uygun oldu÷unu beyan ederiz: 89/336/EEC ve
73/23/EEC (ve izleyen de÷iúiklikleri).
1) ÜRÜNÜN GENEL ÇERÇEVESø
Ev tipi kapıları otomatik olarak çalıútırmak üzere tasarımlandırılmıú bir
elektromekanik pistondur.
Redüktörlü motor 3 m uzunlu÷a kadar kapı kanatlarında bir elektrikli
kilide ihtiyaç duyulmaksızın kapıyı hem kapanma hem de açılma
pozisyonlarında kilitli tutar.
Uzunlukları 3 m ile 5 m arasında de÷iúen kanatlarda elektrikli kilit
zorunlu olur.
Motorun mekanik kavraması yoktur. Tork ayarı ile donatılmıú elektronik
kontrol kartı tarafından kumanda edilmelidir. Çalıúma sonu sonu
çalıúması kontrol paneli tarafından yönetilir.
2) EMNøYET
Do÷ru olarak montajı yapıldı÷ı ve kullanıldı÷ı takdirde bu
kapı
mekanizması gereken emniyet seviyesi standartlarını karúılar.
Fakat kazara ortaya çıkabilecek sorunları önlemek amacıyla bazı pratik
kurallara uymak tavsiye edilir.
x Kapı mekanizmasını kullanmadan önce çalıútırma talimatlarını
dikkatle okuyun ve bunlara ileride bakmak üzere saklayın.
x Çocukları, yetiúkinleri ve eúyalarla evcil hayvanları özellikle kapının
çalıúması sırasında kapının çalıúma sahasının dıúında tutun.
x Kapının istenmeden çalıúmasını önlemek amacıyla uzaktan
kumanda cihazlarını ve di÷er kumanda cihazlarını çocukların
eriúemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
x Kapı kanadının hareketine kasıtlı olarak karúı kuvvet uygulamayın.
x Uygun serbest bırakma topuzu sayesinde e÷er motor serbest
bırakılmamıúsa kapıyı elle açmaya kalkıúmayın.
x Mekanizmanın komponentlerinde tadilat yapmayın.
x Arıza halinde elektrik ba÷lantısını kesin, mekanizmaya eriúmek için
serbest bırakmayı çalıútırın, ve teknik servisten (montajcıdan)
yardım isteyin.
x Her hangi bir dıú temizli÷e baúlamadan önce ana elektrik
beslemesini kesin.
x Fotoselleri ve ıúıklı sinyal cihazlarını temiz tutun.
x Emniyet cihazlarının (fotosellerin) önünün a÷aç dallarıyla veya
çalılıkla kapanıp kapanmadı÷ını kontrol edin.
x Mekanizma sistemine her hangi bir do÷rudan müdahale yapılaca÷ı
zaman teknik servisten (montajcıdan) yardım isteyin.
x Kapıyı yılda bir kez yetkili servise kontrol ettirin.
3) ACøL DURUMDA MANEVRA YAPMAK
Tüm motorlarda anahtarla serbest bırakma özelli÷i bulunmaktadır. Kilit
kapa÷ını yukarıya kaldırdıktan sonra (Resim 1) motorla birlikte verilen
serbest bırakma anahtarını sokun ve saat ibresi yönünde 90º çevirin.
Kapıyı açmak için kanadı elle itin. Yeniden motorlu çalıúma düzenine
dönmek için anahtarı tersi yönde çevirin ve kapa÷ı kapatın.
4) BAKIM VE SÖKÜM
Sistemin bakımı düzenli olarak sadece kalifiye personel tarafından
yapılmalıdır. Mekanizmayı ve ambalajını oluúturan parçalar
yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır.
UYARILAR
Sadece elinizdeki kılavuzda yer alan bilgilere uyuldu÷u takdirde
mekanizmanın do÷ru çalıúması garanti edilir. Emniyetle, montajla
ve ola÷an teknik usullerle ilgili standartlara
ve elinizdeki
kılavuzda yer alan talimatlara uyulmamasından kaynaklanan her
hangi bir hasardan dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
Elinizdeki kılavuzda yer alan açıklamalar ve çizimler ba÷layıcı
de÷ildir. Firmamız ürünün temel özelliklerinde de÷iúiklik
yapmaksızın ürünün teknik, üretim ve ticari açıdan iyileútirilmesi
için uygun gördü÷ü her hangi bir de÷iúikli÷i her hangi bir zamanda
ve elinizdeki yayını güncelleútirme taahhüdüne girmeksizin yapma
hakkını saklı tutar.
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Bu ürünü aldı÷ınız için teúekkür ederiz. Firma olarak ürünümüzden
ziyadesiyle memnun kalaca÷ınızdan eminiz. Ürün ile birlikte bir
‘Uyarılar’ ve bir ‘Talimatlar’ broúürleri de verilmektedir. Bu
broúürlerde ürün emniyeti, montajı, çalıúması ve bakımı ile ilgili
önemli bilgiler bulundu÷undan dolayı her ikisi de dikkatlice
okunmalıdır.Bu ürün tanınmıú teknik standartlara ve emniyet
yönetmeliklerine uyar. Bu ürünün aúa÷ıdaki Avrupa Birli÷i
direktiflerine uygun oldu÷unu beyan ederiz: 89/336/EEC ve
73/23/EEC, 98/37/CEE (ve izleyen de÷iúiklikleri).

kapanma hem de açılma pozisyonlarında kilitli tutarak elektrikli kilidi
gereksiz kılar.
Motor bir elektronik tork sınırlayıcısı ile birlikte piyasaya sunulur.
Mekanizma tork ayarlı bir elektronik kontrol kartı tarafından kumanda
edilir.
Çalıúma sonu sonu çalıúması iki adet manyetik limit sviç tarafından
kumanda edilir.
Mekanizmada EN 12453 ve EN 12445 standartlarına uygun bir engel
tanıma sistemi özelli÷i vardır.

1) GENEL EMNøYET
UYARI ! Bu ürünün yanlıú montajı veya uygunsuz kullanımı
insanlara, evcil hayvanlara veya eúyalara zarar verebilir.
x Bu ürünle birlikte verilen “Uyarılar” föyü ve “Montaj El Kitabı”
emniyet, montaj, kullanım ve bakımla ilgili önemli bilgiler verdi÷i için
dikkatle okunmalıdır.
x Tüm ambalaj malzemelerini (plastik, karton, polistren, vb.) geçerli
standartlar tarafından belirlenen hükümlere göre çöpe atın. Naylon
veya polistren torbaları çocukların eriúemeyece÷i yerlerde
bulundurun.
x Montaj kılavuzunu ileride kullanmak üzere teknik broúürle birlikte
saklayın.
x Bu ürün sadece elinizdeki dokümanda belirtildi÷i úekilde kullanılmak
üzere tasarımlandırılmıú ve üretilmiútir. Bu dokümanda belirtilmeyen
herhangi baúka bir kullanım ürüne hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.
x Ürünün yanlıú kullanımından veya beklenen ve elinizdeki
dokümanda belirtilenden farklı bir úekilde kullanılması nedeniyle
ortaya çıkabilecek her hangi bir sonuçtan firma hiçbir sorumluluk
üstlenmez.
x Ürünü patlayıcı ortama monte etmeyin.
x Bu ürünün yapımında kullanılan parçaları aúa÷ıdaki Avrupa Birli÷i
Yönetmelikleri’ne uymalıdır: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC ve
bunları izleyen de÷iúiklikler.
Avrupa Birli÷i’nin dıúındaki tüm
ülkelerde iyi bir emniyet seviyesini elde etmek için yukarıda belirtilen
standartlara ek olarak yürürlükteki ulusal standartlara da uyulmalıdır.
x Kapanan konstrüksiyonları (bina kapısı, bahçe kapısı, vb.) inúa
ederken ola÷an teknik usullere uymamaktan ortaya çıkan arızaların
sonuçlarından ve ayrıca kullanım sırasında meydana gelebilecek her
hangi bir úekil de÷iúikli÷inden dolayı firma hiçbir sorumluluk
üstlenmez.
x Montaj aúa÷ıdaki Avrupa Birli÷i Yönetmeliklerinin belirledi÷i
hükümlere uymak zorundadır: 89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37/EEC
(ve izleyen de÷iúiklikler).
x Sistemde her hangi bir iú yapmadan önce elektrik beslemesini kesin.
Ayrıca e÷er akü varsa bunun da ba÷lantısını kesin.
x Ana elektrik besleme hattına kontak açma mesafesi 3 mm’ye eúit
veya daha büyük olan bir çok kutuplu veya termik manyetik otomatik
úalter takın.
x Ana elektrik besleme hattının hemen önüne 0.03 Amper eúik de÷eri
olan bir kaçak akım rölesi takılı olup olmadı÷ını kontrol edin.
x Topraklamanın do÷ru yapılıp yapılmadı÷ını kontrol edin: Topraklama
ucu bulunan kapanan kısımların (bina kapıları, bahçe kapıları, vb.)
tüm metal parçalarını ve sistemin tüm komponentlerini toprak hattına
ba÷layın.
x Sahayı ezilme, sürüklenme ve kesilme tarafından yol açılacak her
hangi bir tehlikeden korumak için gerekli olan tüm emniyet cihazlarını
(fotoselleri, kenar emniyet sistemlerini, vb.) takın.
x Kolayca görülebilece÷i bir yere en az bir adet ıúıklı sinyal cihazı
(flaúör) yerleútirin, ve yapıya bir Uyarı tabelası asın.
x Baúka üreticilerinin komponentleri kullanıldı÷ı zaman otomasyonun
emniyeti ve do÷ru çalıúması açısından firma hiçbir sorumluluk
üstlenmez.
x Bakım ve onarım iúlemlerinde sadece orijinal parçalar kullanın.
x Firma
tarafından
açıkça
yetkilendirilmedikçe
otomasyon
komponentlerini de÷iútirmeyin.
x Ürün kullanıcısına sa÷lanan kumanda sistemlerini ve acil durumda
manuel olarak açma iúlemlerini ö÷retin.
x Otomatik kapının çalıútı÷ı sahada yetiúkinlerin ve çocukların
bulunmasına izin vermeyin.
x Mekanizmanın istenmeden çalıúmasını önlemek amacıyla uzaktan
kumanda cihazlarını ve di÷er kumanda cihazlarını çocukların
eriúemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
x Kullanıcı, otomasyon sisteminde her hangi bir iú veya tamirat
yapmaktan kaçınmalı, ve daima yetkili servis ça÷ırmalıdır.
x Elinizdeki montaj kılavuzunda açıkça belirtilmeyen hiçbir úeye izin
verilmez.

3) TEKNøK ÖZELLøKLER
Elektrik beslemesi:.… ……...……………...230 V ± % 10, 50 Hz * tek faz
Motor devri:...… … …………………………………..…..2800 devir/dakika
Çekilen güç:……… …………………………………………………...210 W
Kondansatör:…… …………………………………………..…………6.3 μF
Çekilen akım:……………… …………………………………………...0.8 A
øzolasyon seviyesi:…………… …………………………………………….F
Termik koruma: ………………………110 ºC (kendi kendine resetlemeli)
øtme ve çekme kuvveti:…… …………………..……….2000 N ( ~ 200 kg)
Çalıúma sonu mesafesi:……… ……………………………...........280 mm
Piston hızı:………… ……………………………………yaklaúık 12 mm/sn
Darbe tepkisi:……… ………………………….………..elektronik kavrama
Elle manevra:………..… ..……………..CLS serbest bırakma anahtarıyla
24 saatteki manevra sayısı:………… …….…………………..60 manevra
Maksimum kanat uzunlu÷u:……… …………………..………….1800 mm
Maksimum kanat a÷ırlı÷ı:…………… ………………...2500 N ( ~ 250 kg)
Çalıúma sıcaklı÷ı aralı÷ı: ……………………………-20 ºC / + 60 ºC arası
Koruma seviyesi……………………………………………………...…IP 44
Boyutlar:……………… …………………………………….Resim 1’e bakın
A÷ırlı÷ı:………………… ………………………………….….50 N ( ~ 5 kg)
Ya÷lama:…………… …………………………………...………daimi gresli
(* istek üzerine özel voltajlar)

2) ÜRÜNÜN GENEL ÇERÇEVESø
Ev tipi kapıları otomatik olarak çalıútırmak üzere tasarımlandırılmıú bir
elektromekanik pistondur. Tersinebilir redüktörlü motor kapıyı hem
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4) MOTOR ÜNøTESøÜN TAKILMASI
4.1 Ön kontroller
Aúa÷ıdakileri kontrol edin:
x Kapının konstrüksiyonu yeteri kadar sa÷lam mı?
x Ayrıca motor ünitesi kapı kanadında mutlaka güçlendirilmiú bir
noktaya mı bastırıyor?
x Kapı kanatları tüm parkurları boyunca fazla kuvvet sarf etmeden elle
hareket ettirilebiliyor mu?
x Kapı stop plakaları hem kapanma ve hem de açma çalıúma sonuları
için sona monte edilmiú mi?
x E÷er kapı yakın zaman önce takılmamıúsa tüm komponentlerinin
aúınma durumunu kontrol edin
x Arızalı veya aúınmıú parçaları tamir edin veya de÷iútirin.
Mekanizmanın güvenilirli÷i ve emniyeti kapının konstrüksiyonunun
durumdan do÷rudan etkilenirler.
Resim 2’deki diyagram montaj için bir baúvuru olarak kullanılmalıdır ve
kapı dire÷ini dikerken mesafeler için tabloya bakın.
Resim 2’teki diyagramda aúa÷ıdaki semboller kullanılmıútır:
P
Kapı dikmesi arka ba÷lantı braketi
F
Kanat ba÷lantı ön çatalı
a-b
“P” braketi montaj de÷erleri
C
Sabitleme noktalarının arasındaki mesafe (C = 993 mm)
D
Kapının uzunlu÷u
X
Kapı ekseninden dikmenin kenarına kadar olan mesafe
Z
Her zaman 45 mm’nin üstünde (b – X)
kg
Maksimum kanat a÷ırlı÷ı
Įº
Derece cinsinden kapının açılma miktarı
4.2) Mesafe tabloları nasıl okunur?
Kapının açılması gereken Įº açısına göre “a” ve “b”yi seçin. Tablo sabit
hızda Įº = 90º için “a” ve “b”nin ideal de÷erini göstermektedir.
“a” ile “b”nin arasında çok fazla bir fark varsa kapının kanadı sarsıntısız
bir úekilde hareket etmez ve çalıúma sonuna yaklaúıldı÷ında itme veya
çekme kuvveti dalgalanır.
Açma hızına uymak ve mekanizmanın do÷ru çalıúmasını garantilemek
için “a” ile “b”nin arasındaki farkı mümkün oldu÷u kadar düúük tutmak
en iyisidir.
“a” ve “b” maksimumlarında iken piston maksimum kuvveti üretir.
4.3) Standart dıúı montajlar
Resim 3 kapı kanadı ile çevreleyen duvar arasında yeterli boúluk
olmadı÷ı zaman açılan oyuklu bir montajı göstermektedir.
Kapı kanadının pozisyonu tabloda yer alan bir “a” de÷erini karúılamıyor
ise kanadın menteúe pimi yana kaydırılabilir (Resim 4) veyahut kapı
dire÷inde bir oyuk açılabilir (Resim 5).
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ve çalıúma 2 (siyah/kahverengi) kabloları birbirlerinin yerine ba÷lamak
suretiyle yön de÷iútirilebilir.
Elektrik kesilmesinden sonraki ilk komut açma manevrası olmalıdır.
100 metreden daha uzun mesafeler için kablo kesiti arttırılmalıdır.
Donanımın ve otomasyonun muhafazalarındaki tüm metal kütleler
topraklanmalıdır.

4.4) Braketlerin kapı dire÷ine ve kapı kanadına monte edilmesi
“P” braketini (Resim 6) kapı dire÷ine iyi bir kaynakla tutturun.
Motor ünitesinin kapının hareket hattına göre kusursuz bir úekilde yatay
durumda (Resim 7) monte edilebilmesini sa÷lamak amacıyla “F” çatalı
Resim 7’de görüldü÷ü gibi kapı kanadına aynı úekilde özenle kaynak
yapılmalıdır.
Meyilli bir yerde çalıúan (yokuú yukarı çıkılan bir yolda içeriye açılan)
kapılar için Resim 7pistonun yatayına göre maksimum salınımını
vermektedir.
- E÷er kapı dire÷i tu÷lanın içindeyse “PF” plakası plakanın arkasına
kaynaklanmıú (Resim 8) yeterli büyüklükteki “Z” ankoraj demirlerini
kullanarak dire÷e sa÷lam bir úekilde sabitlenmelidir.
- E÷er kapı dire÷i taúın içindeyse ve kapı da küçükse “PF” plakası
dört adet metal dübelle “T” (Resim 9) sabitlenebilir. Daha büyük bir
kapı monte ediliyorsa bir “PF” köúe plakası kullanmak daha iyi olur
(Resim 10).

7) øTME KUVVETøNøN AYARLANMASI
UYARI: EN 12445 standardında belirlenen noktalarda ölçülen
çarpma kuvvetinin EN 12453 standardında belirtilenlerden daha az
oldu÷unu kontrol edin.
øtme kuvveti kontrol kartındaki tork regülatörü sayesinde kalibre edilir.
Optimum tork en az kuvvete ihtiyaç göstererek tam açılma veya
kapanmaya imkân tanımalıdır. Fazla bir tork ezmeme emniyetini
azaltabilir. Di÷er taraftan yetersiz bir tork manevraları engelleyebilir.
Kontrol kartının kılavuzuna bakın.

5) YERDEKø KAPI STOPLARI
Mekanizmanın do÷ru çalıúması için “FA” kapı stopu Resim 11’de
görüldü÷ü gibi hem açılmada ve hem de kapanmada kullanılmalıdır.

8) LøMøT SVøÇLERøN AYARLANMASI
Limit switch ayarı kontrol ünitesinin üzerinde bulunan motor çalıúma
süresi ayarı potansiyometresinden yapılır.

6) ELEKTRøK TESøSATININ DÖùENMESø
Elektrik tesisatını (Resim 16) HD 384 ve elektrik tesisatı hakkında
yürürlükte bulunan di÷er ulusal standartlara uyarak CEI 64-8 ve IEC
364 hükümlerine uygun bir úekilde döúeyin.
ùehir
elektrik
úebekesi
beslemesi
ba÷lantıları
aksesuar
ba÷lantılarından (fotoseller, elektrikli kenarlar, kumanda cihazları, vb.)
tamamen ayrı yerde yapılmalıdır.

9) ELLE AÇMA
Tüm motorlarda anahtarla serbest bırakma özelli÷i bulunmaktadır. Kilit
kapa÷ını yukarıya kaldırdıktan sonra (Resim 13) motorla birlikte verilen
serbest bırakma anahtarını sokun ve saat ibresi yönünde 90º çevirin.
Kapıyı açmak için kanadı elle itin. Yeniden motorlu çalıúma düzenine
dönmek için anahtarı tersi yönde çevirin ve kapa÷ı kapatın.

UYARI ! ùehir elektrik úebekesine ba÷lamak için kesit alanı en az
3x1.5 mm² gelen ve daha önce adı geçen yönetmeliklere uyan çok
iletkenli kablo kullanın. Örne÷in e÷er kablo dıúarıda (açıkta) ise en
az H07RN-F’ye eúit olmalıdır; fakat içeride (veya dıúarıda fakat
plastik kablo kanalının içine yerleútirilmiú) ise en az 3x1.5 mm²
kesitli H05VV-F’ye eúit olmalıdır.

10) KILIFLAR
Pistonu korumak ve mekanizmanın görünüúünü iyileútirmek üzere
(CPH model) opsiyonel piston kılıfı mevcuttur. CPH model piston kılıfı
ile donatılmıú mekanizma Resim 15’deki gibi görünür.
Piston kılıfının pozisyonunu basitçe tersine çevirmek ve su tahliye
çıkıúını mutlaka aúa÷ıya do÷ru getirmek suretiyle piston kılıfı
mekanizmanın sa÷ına veya soluna monte edilir.

Kumanda ve emniyet cihazlarını daha önce belirtilen elektrik montaj
standartlarına uygun bir úekilde ba÷layın.
Kumanda ve emniyet cihazlarının ba÷lantılarını yukarıda adı geçen
standartlara göre yapın.
Resim 12’de 100 metre uzunlu÷undaki elektrik besleme kablosuna ait
ba÷lantı sayısını ve kablo kesitlerini gösterilmektedir. 100 metreden
daha uzun mesafeler için kablo kesitini mekanizmaya binen gerçek
yüke göre kendiniz hesaplayın.
E÷er aksesuarların ba÷lantıları 50 metreyi geçerse veya kablolar
örselenmeye maruz olabilecekleri kritik bölgelerden geçiyorsa kumanda
ve emniyet cihazlarını uygun rölelerle ayırmanızı öneririz.

11) MEKANøZMANIN KONTROL EDøLMESø
Mekanizmanın tamamen çalıúır halde oldu÷una hüküm vermeden önce
aúa÷ıdaki kontroller çok özenle yapılmalıdır:
- Bütün komponentlerin yerlerine sıkı bir úekilde tutturulmuú oldu÷unu
kontrol edin.
- Tüm emniyet cihazlarının ( yani fotoseller, pnömatik kenar, vb.)
düzgün çalıútı÷ını kontrol edin.
- Acil durum manevra kumandasını kontrol edin.
- Kumandaları kullanarak açma ve kapama manevralarını kontrol edin.
- Kontrol kartının elektronik mantı÷ının normal (veya kiúiye özel)
durumda çalıútı÷ını kontrol edin.

Otomasyonun ana komponentleri (Resim 12):
I
Aúırı yük ve kısa devre korumalı, kontak açıklı÷ı en az 3 mm
olan otomasyonun ba÷lantılarını úehir elektrik úebekesinden
kesmek için kullanılacak, tip onayı almıú çok kutuplu úalter.
E÷er bu úalter mevcut de÷ilse mekanizmaya yeterli
kapasitede ve 0.03 Amper eúik de÷erinde bir kaçak akım
rölesi takın.
Qr
Kontrol kartı ve bünyesine takılı alıcı
SPL
10 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda çalıútırmak için ön ısıtma
kartı (opsiyonel)
S
Anahtarlı seçici
AL
Antenle aynı frekansa ayarlanmıú flaúör
M
Motor ünitesi
Fte
Dıú fotosel çifti ( vericiler)
Fre
Dıú fotosel çifti (alıcılar)
Fti
CF fotosel ayaklı iç fotosel çifti (vericiler)
Fri
CF fotosel ayaklı iç fotosel çifti (alıcılar)
T
1-2-4 kanallı verici
RG58
Anten kablosu

12) MEKANøZMANIN KULLANILMASI
Mekanizma radyo ile uzaktan kumanda edilebildi÷i veya bir start
butonuyla kumanda edilebildi÷i için tüm emniyet cihazlarının sıklıkla
kontrol edilmesi gerekmektedir.
Bir arıza ortaya çıktı÷ında derhal teknik servis tarafından düzeltilmelidir.
Çocukları mekanizmanın çalıúma sahasından emniyetli bir mesafe
ötede tutun.

Motor ünitesinden kontrol kartına kadar olan ba÷lantı için aúa÷ıdaki
görevlere sahip dört adet kablo bulunmaktadır (Resim 16):
Ɣ Sarı/Yeúil
ùase (Toprak)
Ɣ Kahverengi
çalıúma 1
Ɣ Mavi
motor ortak kablosu
Ɣ Siyah
çalıúma 2
Uyarı ! Motor besleme ve aksesuar ba÷lantıları için ilgili montaj
kılavuzlarına bakın. Kontrol panelleri ve aksesuarlar kullanıma uygun
olmalı ve yürürlükteki standartlara uymalıdır.
Açma veya kapanma yönü yanlıú olursa kontrol kartındaki çalıúma 1

13) KUMANDALAR
Otomasyonla kapı elektrikle açılır ve kapanır. Kumandalar ihtiyaçlara
de÷iúik formlarda (yani elle kumanda, uzaktan kumanda, manyetik yaka
kartı ile sınırlı giriú, vb.) olabilir. Muhtelif kumanda sistemlerinin
detayları için o ürünün montaj kılavuzuna bakın.
Mekanizmayı kullanan herkese çalıútırılması ve kumanda edilmesi
anlatılmalıdır.
14) BAKIM
Mekanizmada bakım iúlemleri yaparken mekanizmayı úehir elektrik
úebekesi beslemesinden ayırın. Motorun periyodik bakım iúlemlerine
ihtiyacı yoktur.
Ɣ Kapının ve otomasyonun emniyet cihazlarını kontrol edin.
Ɣ øtme kuvvetini periyodik olarak kontrol edin ve e÷er gerekiyorsa
elektrik torkunun de÷erini kontrol kartında düzeltin.
Ɣ Çözülememiú
çalıúma
sorunlarının
olması
durumunda
mekanizmanın úehir elektrik úebekesi beslemesini kesin ve teknik
servisin (montajcının) müdahalesini isteyin.
Mekanizma bozuldu÷u zaman elle açma ve kapama manevralarını
yerine getirmek için elle serbest bırakma düzenini etkinleútirin.
15) GÜRÜLTÜ
Normal çalıúma úartları altında redüktörlü motor tarafından havaya
yayılan gürültü sabittir ve 70 dB(A)’yı geçmez.
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16) HURDAYA ATMA
Malzemeler yürürlükte olan yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır.
Hurdaya atma durumunda otomasyon cihazları her hangi bir özel risk
veya tehlike arz etmezler. Geri dönüúüme yollanacak malzemeler
olması durumunda bunlar tiplerine göre
( elektrik malzemeleri,
bakır, alüminyum, plastik, vb.) tasnif edilmelidir.
17) MEKANøZMANIN SÖKÜLMESø
Mekanizma baúka bir yerde kurulmak üzere sökülece÷i zaman
aúa÷ıdaki iúlemleri yerine getirin:
Ɣ Elektrik beslemesini kesin ve elektrik tesisatının tamamını sökün.
Ɣ Redüktörlü motoru montaj tabanından çıkartın.
Ɣ E÷er kontrol paneli ayrı bir yerdeyse paneli ve tüm tesisat
komponentlerini da÷ıtın.
Ɣ Bazı komponentlerin çıkartılamadı÷ı veya hasar görmüú olmaları
durumunda bunların de÷iútirilmeleri gerekir.
18) ARIZALAR VE GøDERøLMELERø
18.1) Redüktörlü motorun yanlıú çalıúması
a) Açma veya kapanma komutları verildikten sonra redüktörlü motora
elektrik beslemesi olup olmadı÷ını uygun bir ölçüm cihazını
kullanarak kontrol edin.
b) E÷er kapı kanadının hareket yönü do÷ru yönün tersineyse motor
ba÷lantı kablolarını birbirlerinin yerine takın (Kahverengi kablo
çalıúma 1/Siyah kablo çalıúma 2).
c) Kapının durması ve yerdeki stopa çarpması ve mekanizmanın
hareket yönünü de÷iútirmesi durumu ortaya çıkarsa limit sviçler
do÷ru ayarlanmamıú demektir. E÷er bu olay açma limit svicinde
meydana gelirse açma limit svicini do÷ru konum bulununcaya kadar
kapının menteúesine do÷ru hareket ettirin (limit sviçlerin
ayarlanmasına bakın).E÷er tam tersine bu olay kapama limit svicinde
meydana gelirse kapanma limit svicini do÷ru konum bulununcaya
kadar piston tapası yönüne do÷ru hareket ettirin (limit sviçlerin
ayarlanmasına bakın).
18.2) Elektrikli aksesuarların yanlıú çalıúması
Bir arıza olması durumunda tüm kumanda ve emniyet cihazları
mekanizmanın bozulmasına veya durmasına neden olabilir.
Arızayı ortaya çıkarmak için arızaya yol açan komponenti bulana kadar
mekanizmadaki her bir komponenti tek tek sökmek tavsiye edilir.
Bozuk komponenti tamir ettikten veya de÷iútirdikten sonra sökülmüú
olan tüm komponentleri tekrar yerlerine takın. Otomasyona takılmıú
olan her bir komponentin ilgili montaj kılavuzuna bakın.
UYARILAR
Sadece elinizdeki kılavuzda yer alan bilgilere uyuldu÷u takdirde
mekanizmanın do÷ru çalıúması garanti edilir. Emniyetle, montajla
ve ola÷an teknik usullerle ilgili standartlara
ve elinizdeki
kılavuzda yer alan talimatlara uyulmamasından kaynaklanan her
hangi bir hasardan dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
Elinizdeki kılavuzda yer alan açıklamalar ve çizimler ba÷layıcı
de÷ildir. Firmamız ürünün temel özelliklerinde de÷iúiklik
yapmaksızın ürünün teknik, üretim ve ticari açıdan iyileútirilmesi
için uygun gördü÷ü her hangi bir de÷iúikli÷i her hangi bir zamanda
ve elinizdeki yayını güncelleútirme taahhüdüne girmeksizin yapma
hakkını saklı tutar.
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