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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

1 Γωνίες Στήριξης
2 Μηχανισμός
3 Μεταλλική Πλάκα
4 Θυρόφυλλα
5 Οδηγός Φύλλων
6 Βάση Κατωκασιού
7 Ποδιά

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ

1. Τοποθετήστε τις γωνίες στήριξης στους οδηγούς της  
 οροφής του θαλάμου. (εικ. 2)
2. Τοποθετήστε τον μηχανισμό  220mm ψηλότερα από  
 το καθαρό ύψος του θαλάμου. (εικ. 1)
3. Σφίξτε τον μηχανισμό στα στηρίγματα. (εικ. 2)
4. Αφήστε 30mm. κενό μεταξύ της μπροστινής  
 πλευράς του θαλάμου  και της εξωτερικής πλευράς  
 του μηχανισμού. (εικ. 3)
5. Σφίξτε τα στηρίγματα στους οδηγούς της οροφής
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Α. ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Α. ΣΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

“Αργές Πλάκες”
1. Οδηγείστε τις “Αργές Πλάκες” στα άκρα του μηχανισμού
2. Ελέγξτε ότι η απόσταση μεταξύ τους είναι Χ. (εικ. 1)
3. Σφίγξτε τους συνδέσμους του συρματόσχοινου. (εικ. 2)

“Γρήγορες Πλάκες”
1. Οδηγείστε τις “γρήγορες πλάκες” 
 στην ίδια ευθεία με τις “αργές”, 
 τελείως ανοιχτές.
2. Σφίξτε τον σφικτήρα του 
 συρματόσχοινου. (εικ. 2).

* X = ΚΑ + 45mm 
(Σε περίπτωση φύλλων ΜΕ Πυροπροστασία).
*X = ΚΑ + 30mm 
(Σε περίπτωση φύλλων ΧΩΡΙΣ Πυροπροστασία).

Ρυθμίστε το άνοιγμα της πόρτας
από τις οβάλ οπές των πλακών
ανάρτησης θυροφύλλων.

1. Οδηγείστε τις Πλάκες Ανάρτησης 
 στην απόλυτα ανοιχτή θέση.
2. Ελέγξτε ότι η απόσταση μεταξύ του  
 άκρου της εξωτερικής και του  
 τερματικού ανοίγματος είναι ίση με Χ*  
 (εικ.1) χρησιμοποιώντας τις οβάλ οπές  
 των πλακών, ρυθμίστε την πόρτα. (εικ. 1)
3. Όταν η γρήγορη πλάκα έρθει στην ίδια  
 ευθεία με την αργή σφίξτε τον 
 σφικτήρα συρματόσχοινου. (εικ. 2)
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ & ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Διαδικασία τοποθέτη-
σης των οδηγών ολί-
σθησης (παπουτσάκια) 
(εικ.1) & κρεμασταρίων 
(εικ.2) στα θυρόφυλλα.

Η ακόλουθη διαδικασία είναι 
η ίδια για κάθε τύπο πόρτας 
(Κεντρική ή Τηλεσκοπική)
1. Έχοντας τοποθετήσει τα   
 φύλλα στις αντίστοιχες πλάκες  
 ανάρτησης και με την πόρτα   
 εντελώς ανοιχτή, σπρώξτε τα 
 μέχρι να είναι στην ίδια περα- 
 σιά με τους ορθοστάτες. (εικ. 1)
2. Σφίξτε τα περικόχλια των 
 κρεμασταριών πάνω στις   
 πλάκες ανάρτησης.
3. Ρυθμίστε την κατακόρυφη  
 θέση των φύλλων χρησιμο-  
 ποιώντας τα παξιμάδια στα 
 κρεμαστάρια ώστε τα θυρό-
 φυλλα να είναι παράλληλα με 
 την καμπίνα (εικ.1). Ελέγξτε 
 ότι υπάρχει 5mm διάκενο 

 μεταξύ του οδηγού και φύλλων, 
 μεταξύ των φύλλων και μεταξύ 
 θυρόφυλλων και καμπίνας. (εικ.2)

Ευθυγράμμιση των φύλλων:
Τα φύλλα θα πρέπει να ολι-
σθαίνουν ομαλά στον οδηγό 
(sill). Αν για κάποιο λόγο αυτό 
δεν συμβαίνει ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες:
1. Αποσυναρμολογήστε τα 
 παπουτσάκια.
2. Ισίωστε τα φύλλα έτσι ώστε να 
 είναι σε παράλληλη θέση με 
 τον οδηγό.
3. Συναρμολογήστε τους οδηγούς.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ

1. Η ρύθμιση γίνεται στα κάτω ράουλα   
 (έκκεντρα). Περιστρέφοντας τον άξονα   
 μπορούμε να ρυθμίσουμε την δύναμη που  
 ασκεί το ράουλο πάνω στην ράγα.
2. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει με κλειδί  
 Allen 5 mm και ένα γερμανικό κλειδί.   
 Υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να φρενάρει  
 το ράουλο στον οδηγό.

Τα φύλλα ρυθμίζονται στο εργοστάσιο. Θα πρέπει να 
επεμβαίνει κανείς μόνο σε περίπτωση κακής λειτουργίας.

Η πόρτα θαλάμου συμπεριλαμβάνει το κι-
νούμενο ψαλίδι το οποίο ανοίγει την πόρτα 
ορόφου.
Όταν η πόρτα ορόφου είναι κλειστή το ψα-
λίδι παραμένει κλειστό, έτσι ώστε κατά την 
κίνηση του θαλάμου να μην συνεργάζεται με 
τις κλειδαριές ορόφου. (εικ. 1).
Πριν τον ελιγμό ανοίγματος το ψαλίδι ανοίγει 
και ξεκλειδώνει τις κλειδαριές ορόφου για 
να μπορέσει να ξεκινήσει το άνοιγμα και 
κλείσιμο της πόρτας ορόφου.
Στον κύκλο κλεισίματος οι κινήσεις γίνονται 
με αντίθετο τρόπο, κινώντας το ψαλίδι να 
κλείσει και να ελευθερώσει την κλειδαριά 
ώστε να ξεκινήσει το κλείσιμο της πόρτας 
ορόφου και να απελευθερωθεί ο θάλαμος 
για κίνηση.
Η σωστή θέση του ψαλιδιού είναι στο κέντρο 
ανάμεσα στα ροδάκια της κλειδαριάς.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

Με  το ψαλίδι  τοποθετημένο 
(ώστε  να απέχει 145 mm από 
το άκρο της πλάκας ανάρτησης) 
σε κλειστή θέση, ρυθμίστε τη 
θέση των άγκιστρων ασφάλισης 
μέσω της οβάλ οπής 8x25mm 
αφήνοντας 0,5mm οριζοντίως 
και καθέτως για την ελεύθερη 
κίνηση μεταξύ του κινητού 
άγκιστρου του ψαλιδιού και του 
άγκιστρου ασφάλισης.

Σε 4φυλλες πόρτες 
για ΚΑ από 600 έως 
915mm η απόσταση 
είναι 80mm

Τα σκίτσα Α1 και 
Β1 αντιστοιχούν σε 
κλειστή κλειδαριά, 
ενώ τα Α2 και Β2 σε 
ανοικτή. Σε αυτά τα 
σχέδια παρατηρεί 
κανείς την ορθή 
τοποθέτηση των 
εξαρτημάτων του 
μηχανισμού  
κλειδώματος.

1. Σε κλειστή θέση, μεταξύ της κάμας και του κινητού  
 μέρους θα πρέπει να υπάρχει διάκενο 10mm 
 (εικ. A1  και B1).
2. Ελέγξτε όταν ο θάλαμος βρίσκεται στον όροφο εάν 
 η κάμα και η κλειδαριά επιτρέπουν το άνοιγμα της  
 πόρτας (εικ. A2 και B2).
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

D - Απόσταση μεταξύ οδηγών φύλλων 
θαλάμου και ορόφου = 30mm.
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ΤΕΧΝΙΚΟ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ VVVF4+
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Η μονάδα  μπορεί να προγραμματιστεί με 
την χρήση διακοπτών (DIP switches) που 
βρίσκονται στην μπροστινή όψη της μονάδας. 
Για να γίνει κάποια αλλαγή σε κάποιο(ους) 
από τους διακόπτες, η κεντρική παροχή στην 
μονάδα VVVF4+ ΠΡΕΠΕΙ να κλείσει και να 
ξανανοίξει για να διαβάσει τον καινούργιο 
προγραμματισμό.
Ο προγραμματισμός των διακοπτών είναι: 
1 & 2 Είσοδοι:
ON: 1 Είσοδος
Ο έλεγχος της πόρτας γίνεται με ένα (1) μόνο 

σήμα που θα δίνεται στις κλέμες 8 & 10 και 
μπορεί να είναι οποιαδήποτε τάση 12-250V 
AC ή DC. Όταν εφαρμόζεται αυτή η τάση 
κλείνει η πόρτα ενώ κατά την απουσία της η 
πόρτα ανοίγει. 
OFF: 2 Εισόδους  
Ο έλεγχος της πόρτας γίνεται με 2 ανεξάρ-
τητα σήματα. Οποιοδήποτε σήμα από 12-
250V AC ή DC εφαρμοστεί στις κλέμες 8 & 
10 προκαλεί κλείσιμο  της πόρτας, ενώ 
όταν εφαρμοστεί στις κλέμες 10 & 12 την 
ανοίγει. Στην περίπτωση που δεν εφαρ-
μόζεται κανένα σήμα η πόρτα παραμένει 
ακίνητη. Εάν τυχόν εφαρμοστούν και τα 2 
σήματα ταυτοχρόνως το σήμα ανοίγματος 
υπερισχύει.

Η μονάδα  μπορεί να προγραμματιστεί  
με την χρήση διακοπτών (DIP switches) 
που βρίσκονται στην μπροστινή όψη της 
μονάδας. Για να γίνει κάποια αλλαγή σε 
κάποιο(ους) από τους διακόπτες, η κεντρική 
παροχή στην μονάδα VVVF4+ ΠΡΕΠΕΙ να 
κλείσει και να ξανα ανοίξει για να διαβάσει 
τον καινούργιο προγραμματισμό.
Ο προγραμματισμός των διακοπτών είναι: 
1 & 2 Είσοδοι:
ON: 1 Είσοδος

Ο έλεγχος της πόρτας γίνεται με ένα (1) 
μόνο σήμα που θα δίνεται στις κλέμες 8 & 
10 και μπορεί να είναι οποιαδήποτε τάση 
12-250V AC ή DC. Όταν εφαρμόζεται αυτή η 
τάση κλείνει η πόρτα ενώ κατά την απουσία 
της η πόρτα ανοίγει. 
OFF: 2  Εισόδους  
Ο έλεγχος της πόρτας γίνεται με 2 ανεξάρ-
τητα σήματα. Οποιοδήποτε σήμα από 12 
-250V AC ή DC εφαρμοστεί στις κλέμες 8 
& 10 προκαλεί κλείσιμο  της πόρτας, ενώ 
όταν εφαρμοστεί στις κλέμες 10 & 12 την 
ανοίγει. Στην περίπτωση που δεν εφαρ-
μόζεται κανένα σήμα η πόρτα παραμένει 
ακίνητη. Εάν τυχόν εφαρμοστούν και τα 2 
σήματα ταυτοχρόνως το σήμα ανοίγματος 
υπερισχύει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αυτόματη / Ημιαυτόματη:
ON: Αυτόματη: Μηχανισμός με ψαλίδι για να συνεργαστεί με αυτόματη πόρτα ορόφου. Σε αυ-
τήν την περίπτωση γίνεται μια επιπλέον κίνηση για να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει το ψαλίδι.
OFF: Ημιαυτόματη: Μηχανισμός χωρίς ψαλίδι. Για την περίπτωση που η πόρτα ορόφου 
είναι ημιαυτόματη
Φορά ανοίγματος:
ON: Για την περίπτωση που η πόρτα είναι αριστερού ή κεντρικού ανοίγματος.
OFF: Για την περίπτωση που η πόρτα είναι δεξιού ανοίγματος. (Σημείωση: Η φορά ανοίγματος 
μιας πόρτας ορίζεται από κάποιον παρατηρητή που βρίσκεται έξω από τον θάλαμο.) 
Αυτόνομη & Εξαρτώμενη Λειτουργία (φωτοκυττάρων):
ON: Αυτόνομη: Το VVVF δέχεται απευθείας τα σήματα των φωτοκυττάρων. 
OFF: Εξαρτώμενη: Τα σήματα από το φωτοκύτταρο δε λαμβάνονται υπόψη για τη λειτουργία 
της πόρτας από το VVVF αλλά στέλνονται στον πίνακα μέσω της επαφής 37/36/38.
Παράδειγμα: Στην περίπτωση παραβίασης του φωτοκυττάρου η πληροφορία θα μεταφερθεί 
στον πίνακα ο οποίος θα δώσει εντολή στο VVVF να αντιδράσει αναλόγως.

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 
(DIP SWITCHES)



10

ΕΙΣΟΔΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 220-250V AC (5, 6, 7):
Το κύκλωμα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ονο-
μαστική τάση 230V AC (+10% / -15%) και συχνότητα 
50/60Hz. Η κατανάλωση είναι περίπου 1 Αmp. (εικ. 3)
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε το νέο εξωτερικό 
σύστημα απεγκλωβισμού επιβατών, η σύνδεση του 
ρεύματος δικτύου 230V γίνεται κατευθείαν πάνω στην 
μονάδα απεγκλωβισμού (3 ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ – 2 ΓΕΙΩΣΗ 
– 1 ΦΑΣΗ). Από εκεί με την διασύνδεση που υπάρχει 
ανάμεσα στα 2 κουτιά (5-6-7 του VVVF κ΄ 5-6-7 του απε-
γκλωβισμού) η ισχύς μεταφέρεται στο VVVF (σελ.13).

12. Σήμα Ανοίγματος:
Μονωμένη είσοδος αντίστασης 20 kOhm και 
τάση τροφοδοσίας από 12 έως 250V AC ή DC 
(χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της πόρτας).
11. 0 Volts:
Είναι ο oυδέτερος πόλος των 12V στην περί-
πτωση που χρησιμοποιούμε εσωτερική τάση 
πρέπει να γεφυρωθεί με την κοινή είσοδο (10)
10. Κοινή Είσοδος:
Είναι η κοινή είσοδος (oυδέτερος) για τα 
σήματα ανοίγματος-κλεισίματος που έρχο-
νται στις εισόδους 12 & 8

9. 12 Volt Τροφοδοσία:
Μονωμένη τάση εξόδου 12V για τον έλεγχο 
της πόρτας με σύνδεση έλλειψης τάσης, υπό 
τους όρους ότι:
α. Να χρησιμοποιείται μόνο για αυτήν την   
 λειτουργία
β. Πρέπει να μην έρχεται σε επαφή με καμία 
 άλλη τροφοδοσία.
8. Σήμα Κλεισίματος:
Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το σήμα 
ανοίγματος.

ΕΙΣΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (8, 9, 10, 11, 12):
Το κύκλωμα μπορεί να λειτουργεί με εισόδους εξωτερι-
κής τάσης ή με εισόδους επαφής (Έλλειψης τάσης).

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ VVVF 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ. 
(Σε διαφορετική περίπτωση 
έχουμε κακή λειτουργία του 
συστήματος και πολλές φορές 
το VVVF δεν ανιχνεύει την 
παραβίαση των φωτοκυττάρων)

ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΘΥΡΑ (13, 14, 15, 16):
Χρησιμοποιείται για την σύνδεση εξωτερικών συσκευ-
ών όπως διαγνωστική κονσόλα, Η/Υ και μελλοντικές 
συσκευές επέκτασης. Ταχύτητα λειτουργίας 1200 Baud, 
Current Loop.
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ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ (17, 18, 19, 20):
Εδώ μπορεί να συνδεθεί προαιρετικά ζεύγος φωτοκυττάρων το οποίο 
απαρτίζεται από πομπό και δέκτη.

26. Σήμα Ορόφου:
Αυτή η είσοδος χρησιμοποιείται για να 
συνδεθεί το εξωτερικό σύστημα απεγκλω-
βισμού που επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας 
στην περίπτωση διακοπής ρεύματος. Λει-
τουργεί με μπαταρία 12V ικανή να παράσχει 
ισχύ για 15 δευτερόλεπτα ώστε να απεγκλω-
βιστούν οι επιβάτες. 
21. Έκτακτο Άνοιγμα:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σήμα έλλει-
ψης τάσης ή κάποιου άλλου τύπου φωτοκύτ-
ταρο ή το μπουτόν ανοίγματος πόρτας της 
κομβιοδόχου θαλάμου.

25. Αργό Κλείσιμο:
Από αυτήν την είσοδο παίρνει εντολή ο 
μηχανισμός για αργό κλείσιμο ανεξάρτητα 
από το φωτοκύτταρο και τα σήματα εισόδου. 
Χρησιμοποιείται για να συνεργαστεί με 
κέντρα ανίχνευσης πυρκαγιάς.
23. +12 V:
Είναι τάση εξόδου 12V η οποία σε συνδυα-
σμό με τις είσοδους επαφής 21 & 25 δίνει 
εντολή για έκτακτο άνοιγμα ή αργό κλείσιμο.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ (26, 21, 25, 23):
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ VVVF
Η Μονάδα Ελέγχου VVVF μπορεί να συνδεθεί με το προαιρετικό σύστημα απεγκλωβισμού 
επιβατών που τροφοδοτείται από 12V μπαταρία , που στην περίπτωση διακοπής του ρεύ-
ματος δίνει ισχύ ικανή, ώστε να ανοίξει την πόρτα και να απεγκλωβιστούν οι επιβάτες. Το 
άνοιγμα της πόρτας ελέγχεται μέσω σημάτων επαφής (έλλειψη τάσης) στις κλέμες 66 & 67.

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δοθεί στα κάτωθι σημεία: 
Η σύνδεση του ρεύματος δικτύου 230V γίνεται πάνω στην μονάδα του απεγκλωβισμού (3 
ουδέτερος - 2 γείωση - 1 φάση). Από εκεί με την διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στα 2 
κουτιά (5-6-7 του VVVF 4 και 5-6-7 του απεγκλωβισμού )η ισχύς μεταφέρεται στο VVVF4 . 
Στις επαφές 66 και 67 του απεγκλωβισμού συνδέουμε μαγνητικό διακόπτη ανοικτού τύπου 
(ΝΟ) που με τη χρήση λωρίδας κλείνει στον όροφο.
Προσοχή στη σύνδεση της μπαταρίας: Στην επαφή 28 του απεγκλωβισμού συνδέουμε τον 
αρνητικό πόλο και στην 29 τον θετικό. Σε αντίθετη περίπτωση καίγεται η ασφάλεια των 
20Α. Η φόρτιση της μπαταρίας, που αρχίζει αυτόματα μόλις το επίπεδο φόρτισης πέσει 
κάτω από το 70%, μπορεί να διαρκέσει μέχρι 48 ώρες. Για την κατάσταση της μπαταρίας 
μας πληροφορεί η ενδεικτική λυχνία της που βρίσκεται στον απεγκλωβισμό.
1. Όταν είναι αναμμένη σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζεται. Αν αυτό διαρκέσει πάνω από  
 48 ώρες σημαίνει πως η μπαταρία είναι πλέον άχρηστη και πρέπει να αντικατασταθεί  
 από άλλη ισοδύναμη (2Ah και άνω).
2. Όταν η λυχνία αναβοσβήνει σημαίνει ότι όλα λειτουργούν σωστά.
3. Όταν η λυχνία αναβοσβήνει κάθε 15 δευτερόλεπτα σημαίνει πως υπάρχει διακοπή 
 ρεύματος και είναι σε κατάσταση απεγκλωβισμού.
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• Πόρτα Εντελώς Ανοικτή: Ανάβει το ενδεικτικό LED  
 και ενεργοποιείται το ρελέ όταν η πόρτα είναι 
 εντελώς ανοικτή.

• Πόρτα Εντελώς Κλειστή: Ανάβει το ενδεικτικό LED 
 και ενεργοποιείται το ρελέ όταν η πόρτα είναι 
 εντελώς κλειστή και η κλειδαριά κλειδωμένη. 

• Φωτοκύτταρο: Ανάβει το ενδεικτικό LED και ενερ-
 γοποιείται το ρελέ όταν το φωτοκύτταρο ή το μπουτόν 
 έκτακτου ανοίγματος δώσει σήμα.

• Εμπόδιο: Ανάβει το ενδεικτικό LED και ενεργοποι-
 είται το ρελέ όταν ανιχνεύεται εμπόδιο που 
 παρεμποδίζει το κλείσιμο της πόρτας. Το LED σβήνει 
 και το ρελέ απενεργοποιείται όταν η πόρτα κλείσει ή 
 ανοίξει εντελώς.

• Κατάσταση (Status): LED που αναβοσβήνει σε 
 ένδειξη καλής λειτουργίας.

ΕΞΟΔΟΙ ΡΕΛΕ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Από 30 έως 41):

Παρέχουν συνεχώς πληροφορίες στον κεντρικό πίνακα του ανελκυστήρα σχετικές με την 
κατάσταση της πόρτας. Ένα σήμα επαφής 5Α/250V δίνεται σε κάθε ρελέ και μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί από τον κεντρικό πίνακα για σήματα όπως “Πόρτα Εντελώς Ανοικτή”, “Πόρτα 
Εντελώς Κλειστή”, “Ανίχνευση Εμποδίου στο Φωτοκύτταρο”, “Εμπόδιο στην Πόρτα”.
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΣΤ (50):

Με την πίεση του πραγματοποιείται μισός 
κύκλος λειτουργίας (άνοιγμα ή κλείσιμο).

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ (51):

Μπουτόν που χρησιμοποείται για την 
ρύθμιση της πόρτας. Πατώντας το μία φορά, 
η πόρτα θα κάνει τρεις κινήσεις. Πρώτα 
θα κλείσει εντελώς, μετά θα ανοίξει αργά 
μετρώντας τους παλμούς του “encoder” που 
είναι ενσωματωμένο στο ηλεκτρικό μοτέρ 
μέχρι την θέση του πλήρους ανοίγματος, 
και τέλος μετά από μια μικρή καθυστέρηση 
η πόρτα θα κλείσει. Από τις πληροφορίες 
που συλλέγονται, ο μικροεπεξεργαστής 
θα υπολογίσει τις καμπύλες επιτάχυνσης 
και επιβράδυνσης, καθώς και την ροπή 
πέδησης, ώστε να δώσει τον βέλτιστο 
έλεγχο της πόρτας. Όταν ολοκληρωθεί η 
αυτορύθμιση, οι παράμετροι αποθηκεύονται 
σε μνήμη EEPROM και χρησιμοποιούνται 
για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της 
πόρτας. Μετά από διακοπή ρεύματος προς 
την μονάδα, το πρώτο άνοιγμα θα είναι αργό. 
Αυτορύθμιση χρειάζεται μόνο για την αρχική 
ρύθμιση της πόρτας ή όταν έχουμε κάνει 
κάποια αλλαγή, όπως για παράδειγμα η 
σύνδεση ή αποσύνδεση φωτοκυττάρου. Για 
λεπτομερή διαδικασία Εκκίνησης/Αυτορύθ-
μισης, δείτε στο Παράρτημα 1 (σελ. 18)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (52):

Μπορεί να ρυθμιστεί από  150mm/s έως 
600mm/s.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (53):

Μπορεί να ρυθμιστεί από 200 mm/s έως 
1.000 mm/s.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (54):

Αυτός ο ρεοστάτης χρησιμεύει για την ρύθ-
μιση της δύναμης κλεισίματος που ασκείται 
σε ένα εμπόδιο. Μπορεί να ρυθμιστεί από 
40 έως 150 NW.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ (55):

Εδώ συνδέεται μια παλμογεννήτρια (enco-
der) που βρίσκεται πάνω στον κινητήρα και 
πληροφορεί συνεχώς το VVVF για την θέση 
και την ταχύτητα της πόρτας.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (56):

Έξοδος που τροφοδοτεί τον 3φασικό 
κινητήρα μεταβάλλοντας την τάση και την 
συχνότητα, ώστε να ελέγχει την ταχύτητα και 
την ροπή του. 

ON/OFF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (57):

Διακόπτει την τροφοδοσία των 230V στην 
μονάδα ελέγχου VVVF

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν διακόπτεται η τροφο-
δοσία οι πυκνωτές του VVVF παραμένουν 
φορτισμένοι για λίγο χρόνο. Περιμένετε 
60 δευτερόλεπτα προτoύ αγγίξετε το 
VVVF ή τον κινητήρα. 
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ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

• ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ DIP SWITCHES
1. ON: 1 Είσοδος.
2. Εξαρτάται από τον τύπο της πόρτας (Αυτόματη ή Ημιαυτόματη)
3. Εξαρτάται από την φορά ανοίγματος της πόρτας (Αριστερή /   
 Κεντρική ή Δεξιά)
4. ON: Αυτόνομη Λειτουργία φωτοκυττάρων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΙ

• ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ DIP SWITCHES 
1. OFF: 2 Είσοδοι.
2. Εξαρτάται από τον τύπο της πόρτας (Αυτόματη ή Ημιαυτόματη)
3. Εξαρτάται από την φορά ανοίγματος της πόρτας (Αριστερή /   
 Κεντρική ή Δεξιά)
4. OFF: Εξαρτώμενη Λειτουργία

• ΕΙΣΟΔΟΙ
1. (8) Κλείσιμο 
Κλείνει την πόρτα αν υπάρχει τάση μεταξύ 
των επαφών 8 & 10. Ανοίγει την πόρτα 
όταν η τάση μεταξύ των επαφών 8 & 10 
διακόπτεται.
2. (17...20) Φωτοκύτταρο
Αν καθώς κλείνει η πόρτα διακοπεί η δέσμη 
του φωτοκυττάρου, η πόρτα αλλάζει αμέσως 
φορά και ανοίγει.
3. (21-23) Έκτακτο Άνοιγμα 
Η πόρτα δεν θα κλείσει αν αυτό το σήμα 
είναι ενεργό.

4. Εμπόδιο
Αν καθώς κλείνει η πόρτα ανιχνευθεί εμπό-
διο μέσω του σταματήματος του κινητήρα η 
πόρτα θα ανοίξει. 
5. (25-23) Αργό Κλείσιμο
Κλείνει αργά την πόρτα ανεξάρτητα από την 
ένδειξη του φωτοκυττάρου. 
• ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
1. (21-23) Έκτακτο Άνοιγμα.
2. Εμπόδιο.
3. (25-23) Αργό κλείσιμο.
4. (17...20) Φωτοκύτταρο.
5. (8) Κλείσιμο.

• ΕΙΣΟΔΟΙ
1. (8) Κλείσιμο 
Κλείνει την πόρτα αν υπάρχει τάση μεταξύ 
των επαφών 8 & 10.
2. (12) Άνοιγμα
Ανοίγει την πόρτα αν υπάρχει τάση μεταξύ 
των επαφών 12 & 10. Έχει προτεραιότητα σε 
σχέση με το κλείσιμο.   
3. (17...20) Φωτοκύτταρο  
Όταν διακοπεί η δέσμη του φωτοκύτταρου 
δεν ανοίγει την πόρτα, αλλά δίνει σήμα στον 
κεντρικό πίνακα μέσω του ρελέ που αντι-
στοιχεί στο φωτοκυττάρο (36-37-38).

4. (21-23) Έκτακτο Άνοιγμα  
Η πόρτα δεν θα κλείσει αν αυτό το σήμα είναι ενεργό.
5. Εμπόδιο
Αν καθώς κλείνει η πόρτα ανιχνευθεί εμπό-
διο μέσω του σταματήματος του κινητήρα, η 
πόρτα δεν θα ανοίξει.
6. (25-23) Αργό Κλείσιμο
Κλείνει αργά την πόρτα ανεξάρτητα από την 
ένδειξη του φωτοκυττάρου.

• ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
1. (12) Άνοιγμα
2. (21-23) Έκτακτο Άνοιγμα
3. (25-23) Αργό Κλείσιμο.
4. (8) Κλείσιμο.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
• Εύρος Τάσης ............................................................................... 230v +10%, -15%. AC/DC
• Συχνότητα.............................................................................................................50...60 Hz
• Ελάχιστη Κατανάλωση .....................................................................................70 mA-13 W
• Κατανάλωση Ανοίγματος ....................................................................................0,6 A-80 W
• Ονομαστική Κατανάλωση ............................................................................... 0,93 A-140 W
• Μέγιστη Κατανάλωση .................................................................................... 1,38 A -190 W

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER)
• Συχνότητα Φορέα ..................................................................................................... 16 KHz
• Εύρος Συχνότητας .............................................................................................0,5...100 Hz
• Εύρος Τάσης .............................................................................................. 40...200 V AC III
• Μέγιστο Ρεύμα Εξόδου .................................................................................................. 4 A
• Έλεγχος Θέσης ..........................................................................................Παλμογεννήτρια

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
• Ασύγχρονος Τριφασικός ........................................................................................ 6πολικός
• Τάση Τροφοδοσίας ......................................................................................................250 V
• Ισχύς ..........................................................................................................................250 W
• Θερμική Κατηγορία ................................................................................................B-130°C
• Ονομαστική Ταχύτητα ............................................................................................ 900 RPM

ΕΙΣΟΔΟΙ
• Αντίσταση ..............................................................................................................20 KOhm
• Τάση ......................................................................................................... 12...230 V AC/DC

ΕΞΟΔΟΙ
• Επαφές ...........................................................................................................Με Διακόπτη
• Επαφή R .................................................................................................................. 50 mW
• Χρόνος Αλλαγής ...........................................................................................................5 ms
• Μέγιστο Ρεύμα Εξόδου ........................................................................................1,5 Α max 
 • Μέγιστη Τάση ..............................................................................................................250 V

ΔΥΝΑΜΙΚΗ
• Ταχύτητα Ανοίγματος ................................................................................ 200...1000 mm/s
• Ταχύτητα Κλεισίματος ................................................................................ 150...600 mm/s
• Μέγιστη Επιτάχυνση................................................................................ 800...1500 mm/s2

• Δύναμη Κλεισίματος ..................................................................... 40...150 N Ρυθμιζόμενη
• Ροπή Συντήρησης (Ανοικτή Πόρτα) .................................................................... 80 Nm/cm



17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ VVVF (INVERTER)

1. Τοποθετούμε τον θάλαμο ανάμεσα σε ορόφους, ώστε οι ρυθμίσεις να γίνουν χωρίς να 
  υπάρχει σύζευξη με πόρτα ορόφου. 
2. Αφού πρώτα κλείσουμε τον διακόπτη του inverter Νο  57, τοποθετούμε  τα θυρόφυλλα 
  σε θέση ενδιάμεση (πόρτα μισάνοιχτη).
3. Αποσυνδέουμε όλα τα σήματα 8-9-10-11-12 και 21-23-25.
4. Προγραμματίζουμε το VVVF για 2 εισόδους (σήματα) και αυτόνομη λειτουργία. Δηλαδή, ο 
  μικροδιακόπτης Νο 1 στο OFF και ο Νο 4 στο ΟΝ. Τους μικροδιακόπτες 2 και 3 τους 
  έχουμε ρυθμισμένους σύμφωνα με τον τύπο των θυρών του θαλάμου και του ορόφου.
5. Ρυθμίζουμε στο μέγιστο τα 3 ποτενσιόμετρα Νο 52/53/54.
6. Ανοίγουμε τον διακόπτη του VVVF Νο 57.
7. Η πόρτα πρέπει να παραμείνει ακίνητη (μισάνοιχτη).
8. Πιέζουμε το μπουτόν της αυτορύθμισης Νο 51.

Α. Η πόρτα πρέπει να κλείσει εντελώς.

• Σε αντίθετη περίπτωση ελέγχουμε αν ο διακόπτης Νο 3 είναι στην σωστή θέση. Αν είναι, 
 αλλά δεν έχουμε το σωστό αποτέλεσμα τότε ελέγχουμε αν κάποια από τις φάσεις του 
 μοτέρ είναι λάθος. Αυτό γίνεται αλλάζοντας αμοιβαία 2 φάσεις.
• Αν η πόρτα δεν κινείται ελέγχουμε τα καλώδια και τα φις του μοτέρ.
• Αν η πόρτα δεν κλείνει εντελώς και σταματάει, η πληροφορία που φτάνει από τον κωδικο-
 ποιητή (encoder) είναι λάθος. Γι’ αυτό ελέγχουμε τα καλώδια και το φις του κωδικοποιητή 
 Νο 55 και κάνουμε ξανά αυτορύθμιση.
• Αν το σημείο που σταματάει η πόρτα, αντιστοιχεί το διάστημα που απαιτείται για το 
 κούμπωμα του ψαλιδιού, ελέγχουμε με το χέρι αν το ψαλίδι κουμπώνει και ξεκουμπώνει 
 κανονικά.
• Αν η πόρτα μετά από αυτά δεν κλείνει εντελώς, αποσυνδέουμε το inverter και ελέγχουμε 
 με το χέρι αν υπάρχουν μηχανικά εμπόδια. 
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Β. Αφού κλείσει η πόρτα, πρέπει να παραμείνει για λίγο κλειστή και να ανάψει το λαμπάκι 
κλειστό για μερικά δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό η πόρτα θα πρέπει να ανοίξει με αργή 
ταχύτητα και να φτάσει μέχρι το μηχανικό STOP.

• Αν η πόρτα ανοίγει μόνο 26cm, αυτό σημαίνει πως δεν φτάνει στον inverter η πληροφορία 
 από τον κωδικοποιητή. Ελέγχουμε καλώδια και συνδέσεις και αν χρειαστεί τα αντικαθι-
 στούμε. Εν ανάγκη αλλάζουμε και τον κωδικοποιητή. 
• Αν η πόρτα ανοίγει αλλά όχι μέχρι τέλους, ελέγχουμε τα μηχανικά μέρη δεδομένου ότι η 
 ισχύς του μοτέρ είναι υπερεπαρκής για να κινήσει οποιονδήποτε τύπο πόρτας (ελέγχουμε 
 ράουλα, φύλλα, παπουτσάκια, οδηγό αλουμινίου, κλπ). 
• Ακόμη και αν η πόρτα ανοίξει  μέχρι τέλους, αλλά το μοτέρ μείνει μπλοκαρισμένο και 
 χωρίς τάση για μερικά δευτερόλεπτα, είναι ένδειξη πως δεν έγινε σωστή αυτορύθμιση 
 εξ’ αιτίας αυξημένων τριβών. Τότε κάνουμε τους ίδιους ελέγχους με αυτούς της προηγού-
 μενης παραγράφου και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια των δοκιμών το μοτέρ τροφοδοτείται με 
 περίσσεια ενέργειας, ώστε να ξεπερνά προβλήματα που οφείλονται σε αυξημένες τριβές.

Γ. Η πόρτα (αφού πρώτα ανοίξει με αργή ταχύτητα) θα πρέπει να κλείσει ομαλά χωρίς 
απότομες κινήσεις και χτυπήματα.

• Αν η πόρτα δεν κλείνει και το λαμπάκι ΟΚ αναβοσβήνει στην διάρκεια της πορείας, τότε 
 λείπει ή κάνει διακοπές κάποια από τις φάσεις του κωδικοποιητή. Ελέγχουμε λοιπόν τα 
 καλώδια και τις συνδέσεις του κωδικοποιητή.
• Αν η πόρτα κλείνει απότομα ή με χτυπήματα τότε ελέγχουμε τον μικροδιακόπτη Νο 2 που 
 αντιστοιχεί στον τύπο της πόρτας ορόφου.(Αυτόματη ή Ημιαυτόματη).
 Από αυτό το σημείο και πέρα, κάθε φορά που πατάμε το μπουτόν TEST, η πόρτα πραγ-
 ματοποιεί μισό κύκλο λειτουργίας (ανοίγει ή κλείνει). Θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει 
 επιταχύνοντας και επιβραδύνοντας χαρακτηριστικά.
 Θα πρέπει επίσης να υπακούει στις ρυθμίσεις που κάνουμε από τα ποτενσιόμετρα 52/53 
 που μας επιτρέπουν να ρυθμίζουμε τις ταχύτητες κλεισίματος και ανοίγματος αντίστοιχα.

Δ. Επιβεβαιώνουμε ότι η πόρτα αντιδρά σωστά στην ενεργοποίηση του φωτοκυττάρου και 
του εμποδίου. Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι τα leds στις παραπάνω λειτουργίες, καθώς και 
αυτά που αντιστοιχούν στην ανοιχτή και κλειστή πόρτα ενεργοποιούνται.

Ε. Αφού τελειώσει επιτυχώς όλη αυτή η διαδικασία, σβήνουμε τον διακόπτη του Inverter 
και ρυθμίζουμε τους μικροδιακόπτες 1 και 4 ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασής μας. 
Ακολούθως συνδέουμε τα σήματα (8/9/10/11/12) και η πόρτα είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

Αν η αυτορύθμιση δεν έχει τη σωστή 
εξέλιξη, θα πρέπει να ελέγξουμε 
το μοτέρ, τον κωδικοποιητή και τις 
συνδέσεις τους και προχωρούμε 
σύμφωνα με το παρακάτω κεφάλαιο 
Προβλήματα  και λύσεις.
 

Πριν να συνδέσουμε ή αποσυνδέ-
σουμε οτιδήποτε με τον Inverter 
σβήνουμε τον διακόπτη ώστε να 
αποφύγουμε οποιοδήποτε πιθανό 
βραχυκύκλωμα. 

!! 
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ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Το φωτοκύτταρο ενεργεί συνεχώς. 
• Ελέγχουμε εάν είναι σωστά σφιγμένη η γείωση της εγκατάστασης. 
• Ελέγχουμε όλα τα καλώδια και τις συνδέσεις που αφορούν στα φωτοκύτταρα.
• Απομακρύνουμε τα καλώδια των φωτοκυττάρων από πηγές ηλεκτρικού θορύβου (μοτέρ, 
 καλώδια τροφοδοσίας, κλπ).
• Δεν κάνουμε κόμπους ή συνδέσεις στα καλώδια των φωτοκυττάρων ιδιαιτέρως στα 
 καλώδια του δέκτη (πράσινο).
• Εάν διαθέτουμε κονσόλα προγραμματισμού ελέγχουμε την σταθερότητα του σήματος.
!  Θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψη μας πως, όταν το inverter είναι ρυθμισμένο ως αυτόνομο 
 (Mικροδιακόπτης 4 στο ΟΝ), το σύστημα αναγνωρίζει την παρουσία των φωτοκυττάρων 
 μετά από έναν πλήρη κύκλο ανοίγματος- κλεισίματος της πόρτας που πραγματοποιείται 
 από τα σήματα (κανονική λειτουργία δηλ. και όχι πατώντας το μπουτόν TEST).

Η πόρτα δεν ανοίγει εντελώς.
• Σίγουρα υπάρχει μηχανικό πρόβλημα αφού είναι αναμφισβήτητο πως ο κινητήρας έχει 
 πάντοτε περίσσεια ισχύος ώστε να ανοίγει οποιονδήποτε τύπο πόρτας που έχει σωστά 
 ρυθμισμένο το μηχανικό της σκέλος.

Η πόρτα ξανανοίγει όταν κλείνει το ψαλίδι.
• Ελέγχουμε την ρύθμιση του ψαλιδιού. Πιθανότατα το σύστημα απασφάλισης δεν είναι 
 σωστά ρυθμισμένο και η πόρτα βρίσκει μεγαλύτερη αντίδραση και έτσι ξανανοίγει. Ελέγ-
 χουμε προσεκτικά με το χέρι την λειτουργία σύμπλεξης και αποσύμπλεξης του ψαλιδιού.

Η πόρτα ξεκινάει απότομα το άνοιγμά της.
• Ελέγχουμε αν κατά την διαδικασία του ανοίγματος, το ψαλίδι ολοκληρώνει πρώτα την δια-
 δικασία του ανοίγματός του και ύστερα αρχίζει η κίνηση της πόρτας. Είναι δυνατόν, επειδή 
 το ψαλίδι είναι πολύ σφιχτό, να αρχίζει η διαδικασία ανοίγματος της πόρτας, χωρίς πρώτα 
 να έχει ανοίξει το ψαλίδι. Ελέγχουμε με το χέρι την σωστή λειτουργία του ψαλιδιού.

Το LED ON είναι συνεχώς αναμμένο, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
• Πιθανότατα η πόρτα ανοίγοντας βρήκε κάποιο εμπόδιο και έτσι μπήκε σε κατάσταση 
 αναμονής για 15sec.
• Το VVVF είναι προγραμματισμένο σε εξαρτώμενη λειτουργία και το σήμα που πάει στον 
 πίνακα δεν εκτελείται. Εάν περάσουν 3sec από τη στιγμή που η πόρτα κλείνοντας βρει 
 εμπόδιο, το σήμα κλεισίματος δεν αποσύρεται και το VVVF μπαίνει σε κατάσταση 
 αναμονής για 15sec.
• Έχει συμβεί ένα βραχυκύκλωμα στην έξοδο του μοτέρ και το VVVF μένει ανενεργό για 3sec.
 Η πόρτα ξεκινάει απότομα το άνοιγμά της και ο Inverter μένει μπλοκαρισμένος.
• Εξετάζουμε την τάνυση του οδοντωτού ιμάντα. Εάν είναι μικρότερη από την ενδεδειγμένη 
 τότε τα δόντια «πηδάνε» πάνω από τα δόντια του γραναζιού του κινητήρα και έτσι ο κωδι-
 κοποιητής δίνει στον inverter λάθος πληροφορία για την ακριβή θέση της πόρτας. Σ’ αυτή 
 την περίπτωση τανύζουμε τον ιμάντα και εκτελούμε την διαδικασία της αυτορύθμισης.
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Ο κινητήρας περιστρέφεται συνεχώς και κάνει απότομες μεταβολές στην ταχύτητα περι-
στροφής.
• Ελέγχουμε την κατάσταση των συνδέσεων του μοτέρ.
• Πιθανότατα λείπει μία φάση.

Πώς βεβαιωνόμαστε οτι το μοτέρ περιστρέφεται προς την σωστή κατεύθυνση.

Α. Αποσυνδέουμε το VVVF από το ρεύμα. Αποσυνδέουμε τα σήματα 8/9/10/11/12. Αποσυν-
δέουμε το καλώδιο του κωδικοποιητή. Ρυθμίζουμε στο ΟΝ (1 είσοδος) τον διακόπτη Νο 1 
και του 3 σύμφωνα με την φορά λειτουργίας της πόρτας.
Συνδέουμε τον κινητήρα στο VVVF.
• Αν ανοίγοντας τον διακόπτη του Inverter, η πόρτα αρχίζει να ανοίγει τότε το μοτέρ 
 περιστρέφεται προς την σωστή κατεύθυνση.
• Αν ανοίγοντας τον διακόπτη του inverter η πόρτα αρχίζει να κλείνει τότε πρέπει να 
 αλλάξουμε τη μία φάση.

Β. Αποσυνδέουμε τον inverter και συνδέουμε τον κωδικοποιητή. Δίνουμε ρεύμα και η πόρ-
τα ανοίγει τελείως και παραμένει ανοιχτή. Πιέζουμε το μπουτόν TEST και επιβεβαιώνουμε 
ότι η πόρτα ανοιγοκλείνει κανονικά. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο κινητήρας και ο κωδικοποιη-
τής είναι συνδεδεμένοι και λειτουργούν σωστά. 
• Αν πατώντας TEST η πόρτα κλείνει απότομα και αμέσως μετά ανοίγει, ανταλλάσσουμε τα 
 κεντρικά καλώδια του κωδικοποιητή.
• Αν η πόρτα συνεχίζει να συμπεριφέρεται όπως και προηγουμένως, ξαναελέγχουμε τις 
 συνδέσεις και τα καλώδια ή ακολούθως αντικαθιστούμε τον κωδικοποιητή.

Πώς βεβαιωνόμαστε ότι ο κωδικοποιητής λειτουργεί σωστά.

• Αν κάνοντας την αυτορρύθμιση η πόρτα κλείνει και ανοίγει μόνο 26cm τότε ο κωδικο-
 ποιητής ή δεν είναι συνδεδεμένος ή είναι κατεστραμμένος. Ελέγχουμε καλώδια, 
 συνδέσεις και αν χρειαστεί αντικαθιστούμε τον κωδικοποιητή. 
• Αν εκτελώντας την αυτορύθμιση η πόρτα αφού κλείσει και μετά ανοίξει εντελώς, παραμένει 
 ανοικτή και παρ’ όλα αυτά το led που αντιστοιχεί σε κλειστή πόρτα είναι αναμμένο, τουλά-
 χιστον μία φάση του κωδικοποιητή είναι λάθος. Ανταλλάσσουμε τα 2 κεντρικά καλώδια 
 του κωδικοποιητή. Αν παρ’ όλα αυτά η πόρτα συνεχίζει να μην λειτουργεί σωστά έπειτα 
 από μια αυτορύθμιση, αντικαθιστούμε τον κωδικοποιητή.
! Αυτή η κατάσταση είναι πιθανόν να προκύψει όταν αντικαθιστούμε κάποιο παλιό μοντέλο    
 VVVF και φάσεις του μοτέρ είναι διαφορετικές για οποιονδήποτε λόγο.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΥΡΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ VVVF

1. Αντικαταστήστε την ηλεκτρική επαφή κάθε 2 εκατομμύρια κύκλους 
 λειτουργίας περίπου.

2. Ελέγξτε περιοδικά πως ο τερματισμός γίνεται στο ελαστικό stop.

3. Τα ομόκεντρα και τα έκκεντρα ράουλα δεν χρειάζονται συντήρηση. 
 Αντικαταστήστε τα όταν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς ή κάθε 10 
 εκατομμύρια κύκλους λειτουργίας.

4. Προκειμένου να επεκταθεί η διάρκεια ζωής των ράουλων, διατηρείστε 
 καθαρές τις ράγες και σε καμία περίπτωση μη τις λιπαίνετε.

5. Χρησιμοποιώντας λιπαντικό SAE-20 (όχι spray) λιπαίνετε μία φορά το χρόνο 
 τους άξονες του ψαλιδιού.

6. Αντικαταστήστε τους οδηγούς ολίσθησης όταν υπάρχει φθορά.

7. Περιοδικά ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα. Κατάλληλη τάνυση έχει ως 
 αποτέλεσμα, πρακτικά, απεριόριστη διάρκεια ζωής του ιμάντα.

8. Μία φορά το χρόνο λιπάνετε το τρελό γρανάζι. Μη χρησιμοποείτε λιπαντικό 
 spray.

9. Ελέγξτε περιοδικά την τάνυση των συρματοσχοίνων συγχρονισμού και αντι
 καταστήστε τα όταν υπάρχουν σημάδια φθοράς (περίπου κάθε 6 εκατομμύρια 
 κύκλους λειτουργίας).

10. Οι τροχαλίες των συρματοσχοίνων δεν χρειάζονται συντήρηση. Αντικαταστή-
   στε τις όταν θορυβούν ή παρουσιάζουν σημάσια φθοράς (περίπου κάθε 8 
   εκατομμύρια κύκλους λειτουργίας).







Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, 
61100 Ελλάδα
Τηλ: 23410 75 730
Fax: 23410 75 733

Kilkis Industrial Area,
61100 Greece
Tel: +30 23410 75 730
Fax: +30 23410 75 733

www.klefer.gr, commercial@klefer.gr


