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Προς την αξιότιμη πελατεία μας,
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν 
ποιότητας της εταιρείας μας.

1 Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί μετάφραση 

των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης σύμφωνα με την 
Κοινοτική Οδηγία 2006/42/ΕΚ.
Αυτές οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες 
για το προϊόν.
▶ Θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες με προσοχή 

και μέχρι το τέλος.
▶ Προσέξτε τις υποδείξεις. Προσέχετε ιδιαίτερα τις 

οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.
▶ Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες με προσοχή.
▶ Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο με προσοχή και 

φροντίστε ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή 
διαθέσιμο και ορατό στον εκάστοτε χρήστη του 
προϊόντος.

1.1 Συνοδευτικά έγγραφα

Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του 
τα παρακάτω έγγραφα για την ασφαλή χρήση και 
συντήρηση του συστήματος της πόρτας:
• το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών
• το συνοδευτικό βιβλίο ελέγχου
• το εγχειρίδιο οδηγιών της πόρτας

1.2 Χρησιμοποιούμενες προειδοποιήσεις

  Το γενικό σύμβολο προειδοποίησης 
επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να 
οδηγήσει σε τραυματισμούς ή σε θάνατο. Στο 
τμήμα κειμένου, το γενικό σύμβολο προειδοποίησης 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις βαθμίδες 
προειδοποίησης που περιγράφονται παρακάτω. Στις 
εικόνες, παραπέμπει σε μια πρόσθετη πληροφορία 
στις επεξηγήσεις του κειμένου.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος οδηγεί άμεσα 
σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυματισμούς.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να 
οδηγήσει σε θάνατο ή σε βαρύτατους 
τραυματισμούς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να 
οδηγήσει σε μικρής ή μέτριας σοβαρότητας 
τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να 
οδηγήσει σε βλάβη ή καταστροφή του προϊόντος.

Απαγορεύεται η ανατύπωση του παρόντος εγγράφου, η χρήση 
και η διανομή του περιεχομένου του χωρίς ρητή άδεια. Οι 
παραβάτες υποχρεούνται σε αποζημίωση. Με την επιφύλαξη 
παντός δικαιώματος για την περίπτωση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος ή σχεδίου. Διατηρούμε το 
δικαίωμα για αλλαγές.

9.5.2 Αυτόματη απόκριση μετά τη χειροκίνητη 
εύρεση ..........................................................49

9.6 Επαναφορά του τηλεχειριστηρίου.................49
9.7 Ένδειξη LED .................................................50
9.8 Καθαρισμός του τηλεχειριστηρίου ................50
9.9 Διάθεση .........................................................50
9.10 Τεχνικά στοιχεία ............................................50
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1.3 Χρησιμοποιούμενοι ορισμοί

Χρόνος αναμονής

Χρόνος αναμονής κατά το αυτόματο κλείσιμο, προτού 
η πόρτα κλείσει από την τελική θέση ανοίγματος 
πόρτας ή το μερικό άνοιγμα.

Αυτόματο κλείσιμο

Μετά το πέρας του ρυθμισμένου χρόνου αναμονής και 
του χρόνου προειδοποίησης η πόρτας κλείνει 
αυτόματα από την τελική θέση ανοίγματος πόρτας 
ή το μερικό άνοιγμα.

Φωτοκύτταρο διέλευσης

Μετά τη διέλευση της πόρτας και του φωτοκύτταρου 
μειώνεται ο χρόνος αναμονής. Η πόρτα κλείνει μετά 
από λίγο.

Διαδοχικός έλεγχος φάσης με παλμούς

Ο προγραμματισμένος κωδικός τηλεχειρισμού Παλμός 
ή ένας διακόπτης ενεργοποιεί το διαδοχικό έλεγχο 
φάσης με παλμούς. Με κάθε ενεργοποίηση η πόρτα 
εκκινεί αντίθετα στην τελευταία κατεύθυνση κίνησης 
ή μια κίνηση της πόρτας διακόπτεται.

Διαδρομές ρύθμισης

Διαδρομές πόρτας, κατά τις οποίες ο μηχανισμός 
κίνησης ρυθμίζει τα παρακάτω:

– Διαδρομές
– Δυνάμεις που απαιτούνται για την κίνηση της 

πόρτας

Κανονική λειτουργία

Η κανονική λειτουργία είναι μια διαδρομή πόρτας με 
ρυθμισμένες διαδρομές και δυνάμεις.

Διαδρομή αναφοράς

Κίνηση της πόρτας με μειωμένη ταχύτητα προς την 
τελική θέση κλεισίματος πόρτας, για να καθοριστεί 
η βασική θέση.

Επιστροφή ασφαλείας / αναστροφή

Κίνηση της πόρτας προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
όταν ενεργοποιείται μια διάταξη ασφαλείας 
ή ο περιορισμός ισχύος.

Όριο αναστροφής

Το όριο αναστροφής βρίσκεται λίγο πριν την τελική 
θέση κλεισίματος πόρτας. Όταν ενεργοποιείται μια 
διάταξη ασφαλείας, η πόρτα κινείται προς την αντίθετη 
κατεύθυνση (επιστροφή ασφαλείας). Εντός του ορίου 
αναστροφής δεν υπάρχει αυτή η συμπεριφορά.

Διαδρομή ερπυσμού

Η περιοχή, στην οποία η πόρτα κινείται πολύ αργά για 
να επιστρέψει ομαλά στην τελική θέση.

Λειτουργία αυτοσυγκράτησης / αυτόματη διακοπή

Ο μηχανισμός κίνησης επιστρέφει μετά από έναν 
παλμό αυτόματα μέχρι την τελική θέση.

Κατάσταση

Η τρέχουσα θέση μιας πόρτας.

Μερικό άνοιγμα

Η διαδρομή που ανοίγει για τη διέλευση πεζών.

Λήξη χρόνου

Ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου 
αναμένεται μια ενέργεια, π.χ. επιλογή μενού ή 
ενεργοποίηση λειτουργίας. Αν το χρονικό αυτό διάστημα 
παρέλθει χωρίς να εκτελεστεί μια ενέργεια, ο μηχανισμός 
κίνησης επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας.

Σύστημα πόρτας

Μια πόρτα με τον αντίστοιχο μηχανισμό κίνησης.

Λειτουργία deadman

Η πόρτα κινείται μόνο, όσο παραμένει πατημένο 
το αντίστοιχο πλήκτρο.

Διαδρομή

Η διαδρομή που διανύει η πόρτα από την τελική θέση 
ανοίγματος μέχρι την τελική θέση κλεισίματος.

Χρόνος προειδοποίησης

Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην εντολή κίνησης 
(παλμός) και την έναρξη της διαδρομής.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφορά των ρυθμισμένων τιμών στην κατάσταση 
παράδοσης / εργοστασιακή ρύθμιση.

1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

2.2

Δείτε περιοχή κειμένου
Στο παράδειγμα 2.2 σημαίνει: 
βλ. τμήμα κειμένου, κεφάλαιο 2.2

Σημαντική υπόδειξη για την αποφυγή 
τραυματισμών και υλικών ζημιών

Επιτρεπόμενη διάταξη ή ενέργεια

Μη επιτρεπόμενη διάταξη ή ενέργεια

Εργοστασιακή ρύθμιση
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Εφαρμογή μεγάλης δύναμης

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια

Ελέγξτε

Διακοπή ρεύματος

Επιστροφή ρεύματος

Προσέξτε την καλή κινητικότητα

Πρβλ. ξεχωριστές οδηγίες 
συναρμολόγησης για την εφεδρική 
μπαταρία ανάγκης

Μηχανισμός κίνησης συρόμενης 
πόρτας στάνταρ

Μηχανισμός κίνησης συρόμενης 
πόρτας, ενισχυμένη έκδοση

Ασφάλιση με χαρακτηριστικό ήχο

Η ένδειξη ανάβει

Η ένδειξη αναβοσβήνει αργά.

Η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα

Αναβοσβήνει η τελεία

1.5 Χρησιμοποιούμενες συντμήσεις

Χρωματικός κώδικας για καλώδια, μεμονωμένους 

αγωγούς και δομικά στοιχεία

Οι συντομογραφίες των χρωμάτων για τη σήμανση 
καλωδίων και αγωγών, καθώς και δομικών στοιχείων 
αντιστοιχούν στον διεθνή κώδικα χρωμάτων κατά 
IEC 757:
WH Λευκό BK Μαύρο
BN Καφέ BU Μπλε
GN Πράσινο OG Πορτοκαλί
YE Κίτρινο RD / BU Κόκκινο / μπλε
Ονομασίες προϊόντων

HS 5 BiSecur Τηλεχειριστήριο με απόκριση 
κατάστασης

HEI 3 BiSecur Τρικάναλος δέκτης
ESEI BiSecur Αμφίδρομος πεντακάναλος δέκτης
HOR 1 Προαιρετικό ρελέ
UAP 1 Πλακέτα αντάπτορα γενικής 

χρήσης
UAP 1-300 Πλακέτα αντάπτορα γενικής 

χρήσης
SLK Σηματοδότης LED

1.6 Υποδείξεις για τις εικόνες

Στις εικόνες εμφανίζεται η συναρμολόγηση 
ενός μηχανισμού κίνησης χωρίς πλάκα τροχού. 
Ο μηχανισμός κίνησης είναι τοποθετημένος σε μια 
συρόμενη πόρτα εσωτερικά δεξιά της κλειστής 
πόρτας. Σε περίπτωση αποκλίσεων, π.χ.
• τοποθέτηση ή προγραμματισμός σε μηχανισμό 

κίνησης με πλάκα τροχού,
• ο μηχανισμός κίνησης είναι τοποθετημένος σε μια 

συρόμενη πόρτα εσωτερικά αριστερά της κλειστής 
πόρτας

οι αποκλίσεις εμφανίζονται πρόσθετα.
Όλα τα στοιχεία διαστάσεων στις εικόνες είναι σε 
χιλιοστά [mm].
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2  Υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΥΤΩΝ. 
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.

2.1 Ενδεδειγμένη χρήση

Ανάλογα με τον τύπο του μηχανισμού κίνησης μπορεί 
ο μηχανισμός κίνησης να χρησιμοποιηθεί σε ιδιωτικό / 
μη επαγγελματικό χώρο.
Ο μηχανισμός κίνησης συρόμενης πόρτας προορίζεται 
αποκλειστικά για συρόμενες πόρτες με καλή 
κινητικότητα. Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνονται οι 
μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις πόρτας και το μέγιστο 
επιτρεπτό βάρος. Η πόρτα θα πρέπει να ανοίγει και να 
κλείνει εύκολα με το χέρι.
Παρακαλούμε προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή 
σχετικά με το συνδυασμό πόρτας και μηχανισμού 
κίνησης. Τυχόν κίνδυνοι κατά DIN EN 13241-1 
αποφεύγονται αν η κατασκευή και η συναρμολόγηση 
εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
Η λειτουργία συστημάτων πόρτας, τα οποία 
βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και διαθέτουν μόνο 
μία διάταξη προστασίας, π.χ. περιορισμό ισχύος, θα 
πρέπει να γίνεται μόνο υπό επίβλεψη.

2.2 Μη ενδεδειγμένη χρήση

Η συνεχής λειτουργία δεν επιτρέπεται. Για χρήση σε 
πόρτες με ανοδική ή καθοδική κλίση απαιτούνται 
ακτινικοί προσκρουστήρες.

2.3 Προσόντα του μονταδόρου

Μόνο η σωστή τοποθέτηση και η σωστή συντήρηση, 
που στηρίζονται στην σωστή και κατάλληλη λειτουργία 
ή στην εργασία ενός ικανού/εξειδικευμένου προσώπου 
και που συμφωνούν με τις οδηγίες χρήσεως, μπορούν 
να εγγυηθούν την ορθή και προβλεπόμενη λειτουργία.
Ειδικός, σύμφωνα με το EN 12635, είναι ένα άτομο το 
οποίο διαθέτει κατάλληλη εκπαίδευση, εξειδικευμένες 
γνώσεις και πείρα, για τη σωστή και ασφαλή 
συναρμολόγηση, τον έλεγχο και τη συντήρηση ενός 
συστήματος πόρτας.

2.4 Υποδείξεις ασφαλείας για τη 

συναρμολόγηση, συντήρηση, επισκευή 

και αποσυναρμολόγηση του συστήματος 

πόρτας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση 

σφάλματος στο σύστημα πόρτας

▶ Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 3.1

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας απρόσμενης 

κίνησης της πόρτας

▶ Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 12

Η τοποθέτηση, η συντήρηση, η επισκευή και η 
αποσυναρμολόγηση του συστήματος πόρτας και του 
μηχανισμού κίνησης για συρόμενες πόρτες πρέπει να 
διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.
▶ Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του συστήματος 

πόρτας ή του μηχανισμού κίνησης για συρόμενες 
πόρτες (δυσκολία στην κίνηση ή άλλες βλάβες), 
καλέστε αμέσως ειδικό για έλεγχο ή/και επισκευή.

2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για τη 

συναρμολόγηση

Ο ειδικός τεχνικός θα πρέπει να φροντίσει κατά την 
εκτέλεση των εργασιών συναρμολόγησης ώστε να 
τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις για την εργασιακή 
ασφάλεια, καθώς και οι διατάξεις που ισχύουν για τη 
λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών. Επίσης, πρέπει 
να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί. Τυχόν κίνδυνοι 
κατά DIN EN 13241-1 αποφεύγονται αν η κατασκευή 
και η συναρμολόγηση εκτελεστούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες μας.
Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης ο ειδικός 
τεχνικός πρέπει να δηλώσει τη συμμόρφωση σύμφωνα 
με την περιοχή ισχύος όπως ορίζει το πρότυπο 
EN 13241-1.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Θανατηφόρα ηλεκτροπληξία από 
τάση δικτύου

Σε περίπτωση επαφής με την τάση δικτύου υπάρχει 
κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
▶ Αναθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις μόνο σε 

ηλεκτρολόγους.
▶ Προσέξτε ώστε η ηλεκτρική εγκατάσταση από 

τον πελάτη να ανταποκρίνεται στους εκάστοτε 
κανονισμούς προστασίας (230 / 240 V AC, 
50 / 60 Hz).

▶ Σε περίπτωση σταθερής τοπικής σύνδεσης του 
μηχανισμού κίνησης πρέπει να προβλεφθεί ένας 
μηχανισμός λειτουργίας δικτύου σε όλους τους 
πόλους με ανάλογο σύστημα ασφάλειας 
προεγκατεστημένο.

▶ Πριν από όλες τις εργασίες θέτετε την 
εγκατάσταση εκτός τάσης. Ασφαλίστε το 
σύστημα έναντι μη εξουσιοδοτημένης 
επανενεργοποίησης.

▶ Σε περίπτωση του βλάβης του ηλεκτρικού 
καλωδίου, η αντικατάστασή του θα πρέπει 
να γίνει από ειδικό ηλεκτρολόγο, ώστε να 
αποφευχθούν κίνδυνοι.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια κίνηση 

της πόρτας

Σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης 
ή χειρισμού του μηχανισμού κίνησης, μπορεί να 
προκληθούν ανεπιθύμητες κινήσεις της πόρτας 
και να πιαστούν άτομα ή αντικείμενα.
▶ Τηρείτε όλες τις οδηγίες του παρόντος.
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη κατάλληλα υλικά στερέωσης

Η χρήση μη κατάλληλων υλικών στερέωσης μπορεί 
να οδηγήσει στη μη καλή στερέωση του μηχανισμού 
κίνησης και τον κίνδυνο να λυθεί.
▶ Ο μονταδόρος πρέπει να ελέγξει την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υλικών 
στερέωσης (βύσματα) για την προβλεπόμενη 
θέση εγκατάστασης και ενδεχ. να χρησιμοποιήσει 
άλλα υλικά. Τα συνοδευτικά υλικά στερέωσης 
ενδείκνυνται για μπετόν (≥ B15), ωστόσο δεν 
διαθέτουν πολεοδομική έγκριση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βλάβες από τη βρωμιά

Κατά τις εργασίες διάτρησης μπορεί η σκόνη 
διάτρησης και τα πριονίδια να οδηγήσουν σε 
διαταραχές λειτουργίας.
▶ Κατά τις εργασίες διάτρησης καλύπτετε 

το μηχανισμό κίνησης.

2.6 Υποδείξεις ασφαλείας για την 

εγκατάσταση

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια κίνηση 

της πόρτας

Σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης συσκευών 
ελέγχου (όπως π.χ. διακόπτες) μπορεί να προκληθούν 
ανεπιθύμητες κινήσεις της πόρτας και να πιαστούν 
άτομα ή αντικείμενα.

▶ Τοποθετήστε τις συσκευές 
ελέγχου σε ύψος τουλάχιστον 
1,5 m (σε σημείο που δεν 
φτάνουν παιδιά).

▶ Συναρμολογήστε τις σταθερά 
εγκατεστημένες συσκευές 
ελέγχου (όπως π.χ. διακόπτες) 
στο οπτικό πεδίο της πόρτας, 
αλλά μακριά από κινούμενα 
μέρη.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας των διαθέσιμων 
διατάξεων ασφαλείας υπάρχει κίνδυνος μαγκώματος 
ατόμων και αντικειμένων.
▶ Σύμφωνα με τον κανονισμό ASR A1.7 της 

γερμανικής επαγγελματικής ένωσης 
εγκαταστήστε τουλάχιστον μία εμφανή και 
εύκολα προσβάσιμη διάταξη εντολών έκτακτης 
ανάγκης (διακοπή κινδύνου) κοντά στην πόρτα. 
Σε περίπτωση κινδύνου η διάταξη εντολών 
κινδύνου διακόπτει την κίνηση της πόρτας 
(βλ. κεφάλαιο 4.4).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βλάβες στα καλώδια ελέγχου

Κοινά τοποθετημένα καλώδια ελέγχου και 
τροφοδοσίας μπορεί να οδηγήσουν σε 
δυσλειτουργίες.
Τοποθετήστε τα καλώδια ελέγχου του μηχανισμού 
κίνησης (24 V DC) σε ένα ξεχωριστό από τα καλώδια 
τροφοδοσίας σύστημα εγκατάστασης 
(230 / 240 V AC).

Εξωτερική τάση στις κλέμες σύνδεσης

Εξωτερική τάση στις κλέμες σύνδεσης της συσκευής 
ελέγχου οδηγούν σε καταστροφή του ηλεκτρικού 
συστήματος.
▶ Μην συνδέετε τάση δικτύου στις κλέμες σύνδεσης 

του συστήματος ελέγχου (230 / 240 V AC).

Φθορά εξαιτίας υγρασίας

Η διείσδυση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στο σύστημα ελέγχου.
▶ Κατά το άνοιγμα του περιβλήματος του 

συστήματος ελέγχου προστατέψτε το σύστημα 
ελέγχου από την υγρασία.

2.7 Υποδείξεις ασφαλείας για την έναρξη 

λειτουργίας και τη λειτουργία

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από 

κίνηση της πόρτας

Μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί 
ή ζημιές στην περιοχή της πόρτας 
εξαιτίας της κίνησης της πόρτας.
▶ Απαγορεύεται τα παιδιά να 

παίζουν στο σύστημα της 
πόρτας.

▶ Βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή 
που κινείται η πόρτα δεν 
βρίσκονται άτομα ή αντικείμενα.

▶ Αν το σύστημα πόρτας διαθέτει 
μόνο μία διάταξη ασφαλείας, 
θέτετε το μηχανισμό κίνησης 
της συρόμενης πόρτας σε 
λειτουργία μόνο όταν μπορείτε 
να βλέπετε την περιοχή κίνησης 
της πόρτας.

▶ Επιτηρείτε την κίνηση της 
πόρτας, έως ότου η πόρτα 
φτάσει στην τελική της θέση.

▶ Μπορείτε να περάσετε από το 
άνοιγμα ενός τηλεχειριζόμενου 
συστήματος πόρτας μόνο 
εφόσον η πόρτα έχει 
ακινητοποιηθεί!

▶ Ποτέ μην στέκεστε κάτω από 
το ανοιχτό σύστημα πόρτας.
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πιασίματος στην οδοντωτή ράβδο

Κατά τη διαδρομή της πόρτας μπορεί να πιαστούν 
δάχτυλα ή άκρα του σώματος στην οδοντωτή ράβδο 
και τον οδοντωτό τροχό.
▶ Μην πιάνετε κατά τη διάρκεια μιας κίνησης της 

πόρτας την οδοντωτή ράβδο ή τον οδοντωτό 
τροχό.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης στην κύρια και στη 

δευτερεύουσα πλευρά κλεισίματος

Κατά τη διαδρομή της πόρτας μπορεί να πιαστούν 
δάχτυλα ή άκρα του σώματος μεταξύ της πόρτας και 
της κύριας αλλά και της δευτερεύουσας πλευράς 
κλεισίματος.
▶ Μην πιάνετε κατά τη διάρκεια μιας κίνησης της 

πόρτας την κύρια πλευρά κλεισίματος ή τη 
δευτερεύουσα πλευρά κλεισίματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω επιλογής 

λανθασμένου τύπου μηχανισμού κίνησης

▶ Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 5

2.8 Υποδείξεις ασφαλείας για τη χρήση του 

τηλεχειριστηρίου

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από κίνηση της πόρτας

▶ Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 9

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια διαδρομή 

πόρτας

▶ Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 8

Κίνδυνος εγκαύματος από το τηλεχειριστήριο

▶ Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 9

2.9 Ελεγμένες διατάξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες λειτουργίες ή τα εξαρτήματα, 
εφόσον υπάρχουν, κατασκευάστηκαν και ελέγχθηκαν 
σύμφωνα με την κατηγορία 2, PL “c” κατά το 
EN ISO 13849-1:2008:
• Εσωτερικός περιορισμός ισχύος
• Ελεγμένες διατάξεις ασφαλείας

Εάν απαιτούνται ορισμένες ιδιότητες για άλλες 
λειτουργίες ή εξαρτήματα, αυτό πρέπει να ελεγχθεί 
μεμονωμένα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από διατάξεις ασφαλείας 

που δεν λειτουργούν

▶ Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 7.2

2.9.1 Υποδείξεις ασφαλείας για την τήρηση των 

δυνάμεων λειτουργίας

Εφόσον τηρείτε τις παρούσες οδηγίες και επιπλέον 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις, εξασφαλίζεται η τήρηση 
των δυνάμεων λειτουργίας κατά EN 12453 / 12445:
• Το κέντρο βάρους της πόρτας βρίσκεται στη μέση 

(μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ±20 %).
• Η πόρτα παρουσιάζει καλή κινητικότητα.
• Για χρήση σε πόρτες με ανοδική ή καθοδική κλίση 

απαιτούνται ακτινικοί προσκρουστήρες.
• Στις ακμές κλεισίματος είναι συναρμολογημένο 

το προφίλ απόσβεσης κραδασμών DP 3. 
Η παραγγελία του γίνεται ξεχωριστά (κωδ. 
είδους 436 388).

• Το όριο αναστροφής σε πλάτος ανοίγματος 
50 mm ελέγχεται και τηρείται σε όλο το μήκος της 
κύριας πλευράς κλεισίματος.

• Ο μηχανισμός κίνησης είναι προγραμματισμένος 
σε αργή ταχύτητα (βλέπε κεφάλαιο 4.3.2).

• Η απόσταση των φερόντων τροχίσκων σε 
αυτοφερόμενες πόρτες (μέγιστο πλάτος 
6200 mm, μέγιστο πλάτος ανοίγματος 4000 mm) 
ανέρχεται το πολύ σε 2000 mm.

3 Συναρμολόγηση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 
ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

3.1 Έλεγχος και προετοιμασία της πόρτας / 

του συστήματος πόρτας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση 

σφάλματος στο σύστημα πόρτας

Σφάλματα στο σύστημα πόρτας ή εσφαλμένα 
ευθυγραμμισμένες πόρτες μπορούν να οδηγήσουν 
σε σοβαρούς τραυματισμούς!
▶ Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα πόρτας, όταν 

πρέπει να εκτελεστούν εργασίες επισκευής 
ή ρύθμισης.

▶ Ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα πόρτας 
(αρθρώσεις, έδρανα της πόρτας και εξαρτήματα 
στερέωσης) για φθορές και τυχόν ζημιές.

▶ Ελέγξτε για παρουσία σκουριάς, διάβρωσης 
ή ρωγμών.
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Η κατασκευή του μηχανισμού κίνησης συρόμενης 
πόρτας δεν προορίζεται για τη λειτουργία δυσκίνητων 
πορτών. Αυτές είναι πόρτες, που δεν ανοίγουν και 
κλείνουν πλέον ή ανοίγουν και κλείνουν πλέον μόνο με 
μεγάλη δυσκολία χειροκίνητα.
Ο μηχανισμός κίνησης είναι ιδανικός για πόρτες με 
καλή κινητικότητα. Για χρήση σε πόρτες με ανοδική ή 
καθοδική κλίση απαιτούνται ακτινικοί 
προσκρουστήρες.
Η πόρτα δεν πρέπει να παρουσιάζει μηχανικά 
προβλήματα ώστε να επιτρέπεται ο εύκολος χειρισμός 
της με το χέρι (EN 12604).
▶ Ελέγξτε αν η πόρτα ανοίγει και κλείνει σωστά.
▶ Απενεργοποιήστε τις μηχανικές ασφαλίσεις της 

πόρτας, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για τη 
λειτουργία με ένα μηχανισμό κίνησης.

▶ Ενδεχ. αποσυναρμολογήστε πλήρως της μηχανικές 
ασφαλίσεις. Σε αυτές συγκαταλέγονται ιδίως οι 
μηχανισμοί ασφάλισης της κλειδαριάς της πόρτας.

▶ Ασφαλίστε την πόρτα μηχανικά έναντι εξόδου από 
τους οδηγούς της.

▶ Κατά τη χρήση επενδύσεων πόρτας λάβετε υπόψη 
τα τοπικά φορτία ανέμου (EN 13241-1).

3.2 Βάση

▶ Για την τοποθέτηση απαιτείται μία βάση. Σε 
περίπτωση χρήσης ενός πρεσοστάτη θα πρέπει 
η βάση να είναι μεγαλύτερη.
▶ Βλέπε διαστάσεις για τη βάση

Εικόνα 1a Μηχανισμός κίνησης χωρίς πλάκα 
τροχού

Εικόνα 1b Μηχανισμός κίνησης με πλάκα 
τροχού

Εικόνα 1c Μηχανισμός κίνησης χωρίς πλάκα 
τροχού, με πρεσοστάτη

Εικόνα 1d Μηχανισμός κίνησης με πλάκα 
τροχού, με πρεσοστάτη

Η σήμανση *  αφορά τα βάθος χωρίς πάγο (στην 
Γερμανία = 80 cm).

▶ Χρησιμοποιήστε στον μηχανισμό κίνησης με πλάκα 
τροχού μπετόν ≥ B25 / C25 (συμπυκνωμένο).

▶ Σε πόρτες με εσωτερικούς τροχίσκους ενδεχ. 
να απαιτείται βάση σοβατεπί.

▶ Περάστε το καλώδιο παροχής δικτύου με 
230 / 240 V ~ μέσα από έναν κενό σωλήνα στη 
βάση. Περάστε τα καλώδια σύνδεσης για 
εξοπλισμό με 24 V μέσα από έναν ξεχωριστό κενό 
σωλήνα, ξεχωριστά από το καλώδιο παροχής 
δικτύου (βλέπε εικόνα 1.1).

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

• Η βάση θα πρέπει να έχει σκληρυνθεί επαρκώς 
πριν τα παρακάτω βήματα συναρμολόγησης.

• Χρησιμοποιήστε για όλους τους αγωγούς στο 
έδαφος καλώδια γείωσης NYY-J 3 × 1,5 mm2 
ή 5 × 1,5 mm2.

• Όταν η σύνδεση με τους αγωγούς του μηχανισμού 
κίνησης πρέπει να επεκταθεί με καλώδια γείωσης, 
χρησιμοποιήστε ένα στεγανό κουτί διακλάδωσης 
(κατηγορία προστασίας IP 65, παρέχεται από τον 
πελάτη).

3.3 Προσδιορισμός διαστάσεων τοποθέτησης

1. Στερεώστε τη θέση διάτρησης των 4 οπών στην 
επιφάνεια της βάσης.
Ανάλογα με τον τύπο μηχανισμού κίνησης:
– Αν χρησιμοποιείτε ντιζοστρίφωνα, 

χρησιμοποιήστε το πρότυπο διάτρησης στο 
τέλος αυτών των οδηγιών για οπές Ø 12 mm 
(βλέπε εικόνα 2a).

– Αν χρησιμοποιείτε αγκύρια βαρέως τύπου, 
πάρτε την πλάκα τροχού για οπές Ø 10 mm 
(βλέπε εικόνα 2b).

2. Επιλέξτε τη χρησιμοποιούμενη οδοντωτή ράβδο 
από τον παρακάτω πίνακα. Ανατρέξτε στην 
ελάχιστη και μέγιστη διάσταση τοποθέτησης 
(διάσταση A).

Οδοντωτή ράβδος Διάσταση A (mm)

ελάχ. μέγ.

436444 124 136
438759 126 138
438631 125 129
438632 129 133

3.4 Στερέωση

▶ Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας από 
το κεφάλαιο 2.5.
– Μη κατάλληλα υλικά στερέωσης

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βλάβες από τη βρωμιά

▶ Κατά τις εργασίες διάτρησης προστατέψτε 
τον μηχανισμό κίνησης από σκόνη διάτρησης 
ή ρινίσματα.

▶ Βλ. εικόνα 2a.1 / 2b.1

Οπή Βάθος

Ø 12 mm για ντιζοστρίφωνα 80 mm
Ø 10 mm για αγκύρια βαρέως 

τύπου
105 mm

▶ Μετά τη διάτρηση ελέγξτε το βάθος της οπής.
▶ Για την τοποθέτηση των ντιζοστρίφωνων 

χρησιμοποιήστε το κατάλληλο κλειδί από τον 
παραδοτέο εξοπλισμό.
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3.5 Άνοιγμα μηχανισμού 

κίνησης

1. Ανοίξτε το περίβλημα 
μηχανισμού κίνησης.

2. Απασφαλίστε το μηχανισμό 
κίνησης περιστρέφοντας το 
μηχανισμό ασφάλισης.
Ο μηχανισμός κίνησης και 
ο οδοντωτός τροχός βυθίζονται 
στο περίβλημα.

3. Αφαιρέστε το διαφανές 
κάλυμμα.

4. Αφαιρέστε τα καλώδια 
σύνδεσης.

5. Αφαιρέστε το στήριγμα της 
πλακέτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Φθορά εξαιτίας υγρασίας

▶ Προστατέψτε τη διάταξη 
ελέγχου από την υγρασία κατά 
το άνοιγμα του περιβλήματος 
του μηχανισμού.
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3.6 Συναρμολόγηση 

μηχανισμού κίνησης

1. Τοποθετήστε τα λάστιχα 
στεγανοποίησης σωλήνων. 
Ενδεχ. κόψτε τα λάστιχα 
στεγανοποίησης σωλήνων 
σύμφωνα με τους σωλήνες.

2. Τοποθετήστε το περίβλημα στα 
ντιζοστρίφωνα ή στην πλάκα 
τροχού.

3. Κατά την τοποθέτηση τραβήξτε 
το καλώδιο παροχής δικτύου 
και ενδεχ. το καλώδιο σύνδεσης 
24 V από κάτω, χωρίς να 
συστραφεί, μέσα από τα 
λάστιχα στεγανοποίησης του 
κενού σωλήνα μέσα στο 
περίβλημα.

4. Κατά τη συναρμολόγηση 
φροντίστε για μια οριζόντια, 
σταθερή και ασφαλή στερέωση.
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3.7 Συναρμολόγηση 

οδοντωτής ράβδου

Πριν από τη συναρμολόγηση:

▶ Ελέγξτε αν υπάρχει το 
απαιτούμενο βάθος κοχλίωσης.

▶ Χρησιμοποιήστε για τη 
συναρμολόγηση τον εξοπλισμό 
συναρμολόγησης για πλαστικές 
οδοντωτές ράβδους (C1) ή 
χαλύβδινες οδοντωτές ράβδους 
(C5). Η παραγγελία τους γίνεται 
ξεχωριστά.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

Σε απόκλιση από τις εικόνες:
• Σε άλλους τύπους πορτών 

πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα 
αντίστοιχα κατάλληλα υλικά 
στερέωσης με διαφορετικά 
μήκη βιδώματος (π.χ. σε ξύλινες 
πόρτες αντίστοιχες ξυλόβιδες).

• Ανάλογα με το πάχος και την 
αντοχή του υλικού μπορεί να 
αλλάξει η απαιτούμενη 
διάμετρος της οπής 
κοχλιοτόμησης, π.χ. σε
– αλουμίνιο Ø 5,0 – 5,5 mm
– χάλυβα Ø 5,7 – 5,8 mm

Συναρμολόγηση:

Ο μηχανισμός κίνησης συρόμενης 
πόρτας πρέπει να είναι 
απασφαλισμένος (βλέπε 
εικόνα 3.2).
▶ Προσέξτε κατά τη 

συναρμολόγηση για διελεύσεις 
χωρίς μετατόπιση μεταξύ των 
επιμέρους οδοντωτών ράβδων. 
Μόνο τότε διασφαλίζεται μια 
ομοιόμορφη κίνηση της πόρτας.

▶ Θα πρέπει μετά τη 
συναρμολόγηση οι οδοντωτές 
ράβδοι και ο οδοντωτός τροχός 
του μηχανισμού κίνησης να 
ευθυγραμμιστούν μεταξύ τους. 
Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει 
να τόσοι οι οδοντωτές ράβδοι 
όσο και το περίβλημα του 
μηχανισμού κίνησης να 
βαθμονομηθούν.
Εσφαλμένα συναρμολογημένες 

ή κακώς ευθυγραμμισμένες 

οδοντωτές ράβδοι μπορούν 

να οδηγήσουν σε ακούσια 

αναστροφή.  

Οι προδιαγραφόμενες 

διαστάσεις πρέπει να 

τηρούνται οπωσδήποτε!
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3.8 Σφράγιση περιβλήματος

▶ Σφραγίστε το περίβλημα έναντι 
υγρασίας και παρασίτων.

3.9 Εγκατάσταση

▶ Προσέξτε τις υποδείξεις 
ασφαλείας από το 
κεφάλαιο 2.5
– Θανατηφόρα ηλεκτροπληξία 

από τάση δικτύου

▶ Συνδέστε την παροχή δικτύου 
(3 × 1,5 mm2) απευθείας στην 
κλέμα σύνδεσης στον 
μετατροπέα, τον προστατευτικό 
αγωγό απευθείας στο 
περίβλημα.

3.10 Συναρμολόγηση 

στηρίγματος πλακέτας

1. Στερεώστε το στήριγμα 
πλακέτας με 2 βίδες που είχατε 
ξεβιδώσει πριν D  καθώς και 2 
ακόμη από τον παραδοτέο 
εξοπλισμό.

2. Τοποθετήστε ξανά τα καλώδια 
σύνδεσης που είχατε αφαιρέσει 
πριν.

3.11 Συναρμολόγηση 

στηρίγματος μαγνήτη

1. Ωθήστε την πόρτα χειροκίνητα 
στην θέση κλεισίματος πόρτας.

2. Συναρμολογήστε πλήρως από 
πριν τους μαγνητικούς 
ολισθητήρες στη μεσαία θέση.

3. Συναρμολογήστε τον 
σφιγκτήρα οδοντωτής ράβδου 
έτσι ώστε ο μαγνήτης να μπορεί 
να τοποθετηθεί εκτοπισμένος 
κατά περ. 20 mm σε σχέση με 
την επαφή μαγνητικών 
ελασμάτων στο στήριγμα 
πλακέτας.
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3.12 Ασφάλιση μηχανισμού 

κίνησης

Ασφαλίζοντας τον μηχανισμό 
κίνησης συμπλέκεται και πάλι.
▶ Περιστρέψτε τον μηχανισμό στη 

θέση ασφάλισης. Ανυψώστε 
ελαφρώς τον κινητήρα.

4 Σύνδεση 

πρόσθετου 

εξοπλισμού / 

εξαρτημάτων
▶ Προσέξτε τις υποδείξεις 

ασφαλείας από το 
κεφάλαιο 2.6.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Καταστροφή του ηλεκτρονικού 

συστήματος από εξωτερική τάση

▶ Μην συνδέετε τάση δικτύου 
(230 / 240 V AC) στις κλέμες 
σύνδεσης του συστήματος 
ελέγχου.

Όλες οι κλέμες σύνδεσης μπορούν 
να συνδεθούν πολλές φορές:
• Ελάχιστο πάχος: 1 × 0,5 mm2

• Μέγιστο πάχος: 1 × 2,5 mm2

Η υποδοχή συστήματος BUS 
προσφέρει τη δυνατότητα 
σύνδεσης εξαρτημάτων με ειδικές 
λειτουργίες. Το συνδεδεμένο 
εξάρτημα αναγνωρίζεται αυτόματα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Όλα τα εξαρτήματα δεν θα πρέπει 
στο σύνολό τους να επιβαρύνουν 
τον μηχανισμό κίνησης με το 
πολύ 250 mA. Για την κατανάλωση 
ρεύματος των εξαρτημάτων 
ανατρέξτε στις εικόνες.
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4.1 Τερματικός διακόπτης 

(επαφή μαγνητικών 

ελασμάτων)

▶ Συνδέστε τους κλώνους του 
τερματικού διακόπτη στην 
κλέμα REED.

4.2 Εξωτερικός δέκτης 

ραδιοσυχνοτήτων*

▶ Συνδέστε τους κλώνους ενός 
εξωτερικού ασύρματου δέκτη 
ως εξής:

GN Κλέμα 20 (0 V)
WH Κλέμα 21 (σήμα 

κανάλι 1)
BN Κλέμα 5 (+24 V)
YE Κλέμα 23 (σήμα για 

μερικό άνοιγμα 
κανάλι 2)

Ή

▶ Εισαγάγετε το βύσμα του δέκτη 
HEΙ 3 BiSecur στην αντίστοιχη 
υποδοχή.
Ή

▶ Συνδέστε έναν εξωτερικό 
ασύρματο δέκτη ESEI BiSecur 
στην υποδοχή συστήματος BUS.

4.3 Εξωτερικός διακόπτης*

Ένας ή περισσότεροι διακόπτες με 
επαφή σύνδεσης (ξηρή επαφή ή 
ενεργοποίηση στα 0 V), π.χ. κλειδο-
διακόπτης, μπορούν να συνδεθούν 
παράλληλα.
Μήκος καλωδίου: μέγ. 30 m.

Χειριστήριο παλμών:

1η επαφή Κλέμα 21

2η επαφή Κλέμα 20

Μερικό άνοιγμα:

1η επαφή Κλέμα 23

2η επαφή Κλέμα 20

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Όταν για έναν εξωτερικό διακόπτη 
απαιτείται βοηθητική τάση, 
εφαρμόζει στην κλέμα 5 μια τάση 
+24 V DC (στην κλέμα 20 = 0 V).

* – Τα εξαρτήματα δεν 
περιλαμβάνονται στον βασικό 
εξοπλισμό.
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4.4 Διακόπτης 

απενεργοποίησης 

(στάση ή διακοπή 

κινδύνου)*

Ο διακόπτης απενεργοποίησης με 
κλειστές επαφές (ξηρή επαφή ή 
ενεργοποίηση στα 0 V) συνδέεται 
ως εξής:
1. Αφαιρέστε τον εργοστασιακά 

τοποθετημένο βραχυκυκλωτήρα 
μεταξύ των κλεμών 12 + 13.

12 Είσοδος
Στάση ή διακοπή 
κινδύνου

13 0 V

2. Συνδέστε τις επαφές σύνδεσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Με άνοιγμα της επαφής 
διακόπτεται αμέσως η κίνηση της 
πόρτας. Η κίνηση της πόρτας 
διακόπτεται συνεχώς.

4.5 Σηματοδότης SLK*

Ο σηματοδότης συνδέεται στις 
ξηρές επαφές στο βύσμα 
προαιρετικού εξοπλισμού.
Για τη λειτουργία μιας λάμπας 24 V 
(μέγ. 7 W) χρησιμοποιήστε την τάση 
στο βύσμα 24 V =, π.χ. για 
μηνύματα προειδοποίησης πριν και 
κατά τη διάρκεια της κίνησης 
πόρτας.
▶ Η λειτουργία ρυθμίζεται στο 

μενού 31.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

▶ Τροφοδοτήστε έναν 
σηματοδότη 230 V μέσω 
εξωτερικής τάσης δικτύου.

▶ Εξοπλίστε τους κλώνους των 
ηλεκτροφόρων καλωδίων μέχρι 
τη σύνδεση με πρόσθετη 
μόνωση (π.χ. προστατευτικό 
ελαστικό σωλήνα).

* – Τα εξαρτήματα δεν 
περιλαμβάνονται στον βασικό 
εξοπλισμό!
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4.6 Διατάξεις ασφαλείας*

Συνδέστε στα κυκλώματα 
ασφαλείας SE1, SE2 και SE3 τις 
διατάξεις ασφαλείας, όπως π.χ.
• φωτοκύτταρο,
• επαφή αντίστασης 8k2,
• πρεσοστάτης

Για να συνδέσετε στα κυκλώματα 
ασφαλείας από 2 φωτοκύτταρα, 
απαιτείται το σύστημα επέκτασης 
φωτοκύτταρων LSE 2 *.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

Ελέγχετε τις διατάξεις ασφαλείας 
που δεν διαθέτουν έγκριση (π.χ. 
στατικά φωτοκύτταρα) μία φορά 
το εξάμηνο.

Η χρήση διατάξεων ασφαλείας 
χωρίς έγκριση επιτρέπεται μόνο για 
την ασφάλεια αντικειμένων!

Διάταξη ασφαλείας SE1

SE1 • Φωτοκύτταρο 2 
καλωδίων δυναμικό

• Φωτοκύτταρο 3 
καλωδίων στατικό με 
έγκριση

• Φωτοκύτταρο 3 
καλωδίων στατικό 
χωρίς έγκριση

• Επαφή αντίστασης 8k2
• Πρεσοστάτης

Αντιστοίχιση κλεμών:

Κλέμα 20 0 V (Τροφοδοσία 
τάσης)

Κλέμα 18 Σήμα δοκιμής
Κλέμα 71 Είσοδος σήματος 

μεταγωγής SE1
Κλέμα 5 +24 V (Τροφοδοσία 

τάσης)

Η κατεύθυνση λειτουργίας και 
η συμπεριφορά αναστροφής 
ρυθμίζονται στα διευρυμένα μενού. 
Απευθυνθείτε σχετικά σε έναν 
εξειδικευμένο συνεργάτη.

Κατεύθυνση κλεισίματος 
πόρτας, σύντομη 
αναστροφή

* – Τα εξαρτήματα δεν 
περιλαμβάνονται στον βασικό 
εξοπλισμό!
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Διάταξη ασφαλείας SE2

SE2 • Φωτοκύτταρο 
2 καλωδίων δυναμικό

• Φωτοκύτταρο 
3 καλωδίων στατικό 
με έγκριση

• Φωτοκύτταρο 
3 καλωδίων στατικό 
χωρίς έγκριση

• Επαφή αντίστασης 8k2
• Πρεσοστάτης

Αντιστοίχιση κλεμών:

Κλέμα 20 0 V (Τροφοδοσία 
τάσης)

Κλέμα 18 Σήμα δοκιμής
Κλέμα 72 Είσοδος σήματος 

μεταγωγής SE2
Κλέμα 5 +24 V (Τροφοδοσία 

τάσης)

Η κατεύθυνση λειτουργίας και 
η συμπεριφορά αναστροφής 
ρυθμίζονται στα διευρυμένα μενού. 
Απευθυνθείτε σχετικά σε έναν 
εξειδικευμένο συνεργάτη.

Κατεύθυνση ανοίγματος 
πόρτας, σύντομη 
αναστροφή
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Διάταξη ασφαλείας SE3

SE3 • Φωτοκύτταρο 
2 καλωδίων δυναμικό

• Φωτοκύτταρο 
3 καλωδίων στατικό 
με έγκριση

• Φωτοκύτταρο 
3 καλωδίων στατικό 
χωρίς έγκριση

Αντιστοίχιση κλεμών:

Κλέμα 20 0 V (Τροφοδοσία 
τάσης)

Κλέμα 18 Σήμα δοκιμής
Κλέμα 73 Είσοδος σήματος 

μεταγωγής SE3
Κλέμα 5 +24 V (Τροφοδοσία 

τάσης)

Η κατεύθυνση λειτουργίας και 
η συμπεριφορά αναστροφής 
ρυθμίζονται στα διευρυμένα μενού. 
Απευθυνθείτε σχετικά σε έναν 
εξειδικευμένο συνεργάτη.

Κατεύθυνση κλεισίματος 
πόρτας, σύντομη 
αναστροφή
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4.7 Προαιρετικό ρελέ HOR 1*

Το προαιρετικό ρελέ HOR 1 είναι 
απαραίτητο για τη σύνδεση μιας 
εξωτερικής λάμπας ή ενός 
σηματοδότη.
▶ Η λειτουργία ρυθμίζεται στο 

μενού 30.

4.8 Πλακέτα αντάπτορα 

γενικής χρήσης UAP 1* 

ή UAP 1-300*

Δυνατότητα σύνδεσης μιας 
πλακέτας αντάπτορα γενικής 
χρήσης UAP 1 ή UAP 1-300.
Η πλακέτα αντάπτορα γενικής 
χρήσης UAP 1 χρησιμοποιείται για 
περαιτέρω πρόσθετες λειτουργίες:
• για την επιλογή κατεύθυνσης 

(άνοιγμα / κλείσιμο) και λειτουργία 
μερικού ανοίγματος μέσω 
εξωτερικών στοιχείων χειρισμού,

• για τα μηνύματα τελικής θέσης 
ανοίγματος πόρτας και 
κλεισίματος πόρτας,

• για τη σύνδεση μια εξωτερικής 
λάμπας (φως 2 λεπτών), 
π.χ. φωτισμός αυλής.

▶ Η λειτουργία ρυθμίζεται στο 
μενού 30.

4.9 Εφεδρική μπαταρία 

ανάγκης HNA-Outdoor*

Για τη λειτουργία της πόρτας σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος 
μπορεί να συνδεθεί μια προαιρετική 
εφεδρική μπαταρία ανάγκης. 
Η εναλλαγή στη λειτουργία 
μπαταρίας γίνεται αυτομάτως.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας 

απρόσμενης κίνησης της πόρτας

Μια απροσδόκητη κίνηση της 
πόρτας μπορεί να προκληθεί, 
όταν το σύστημα πόρτας δεν 
τροφοδοτείται με τάση και 
υπάρχει συνδεδεμένη μια 
εφεδρική μπαταρία ανάγκης.
▶ Πριν από όλες τις εργασίες 

θέτετε το σύστημα πόρτας 
εκτός τάσης.

▶ Αποσυνδέστε το βύσμα της 
εφεδρικής μπαταρίας ανάγκης.

▶ Ασφαλίστε το σύστημα της 
πόρτας έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης 
επανενεργοποίησης.

* – Τα εξαρτήματα δεν περιλαμβά-
νονται στον βασικό εξοπλισμό!
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4.10 Τηλεχειριστήριο

1 LED, πολύχρωμη
2 Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου
3 Πλήκτρο θέσης
4 Καπάκι μπαταρίας
5 Μπαταρία

Μετά την τοποθέτηση της 
μπαταρίας το τηλεχειριστήριο είναι 
έτοιμο για λειτουργία.
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5 Έναρξη λειτουργίας
▶ Πριν την έναρξη λειτουργίας διαβάστε και 

ακολουθήστε τις υποδείξεις ασφαλείας στο 
κεφάλαιο 2.7 και 2.9.

Κατά τις διαδρομές ρύθμισης ο μηχανισμός κίνησης 
προσαρμόζεται στην πόρτα. Κατά τη διαδικασία αυτή 
ρυθμίζονται αυτόματα και αποθηκεύονται σε εφεδρική 
μπαταρία το μήκος της διαδρομής, η απαιτούμενη 
δύναμη για το άνοιγμα και το κλείσιμο και οι 
συνδεδεμένες διατάξεις ασφαλείας. Τα δεδομένα 
ισχύουν μόνο για αυτήν την πόρτα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

• Το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι έτοιμο για 
λειτουργία (βλ. κεφάλαιο 4.10)

• Στην περιοχή λειτουργίας των διατάξεων 
ασφαλείας δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια.

• Οι διατάξεις ασφαλείας θα πρέπει να 
συναρμολογηθούν και να συνδεθούν εκ των 
προτέρων.

• Η κατεύθυνση ανοίγματος και κλεισίματος 
καθορίζονται κατά τις διαδρομές ρύθμισης. Μετά 
από επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας οι 
κατευθύνσεις μπορούν να αλλάξουν μόνο με 
επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων και 
νέες διαδρομές ρύθμισης.

• Κατά τη διάρκεια των διαδρομών ρύθμισης δεν 
λειτουργεί το προαιρετικό ρελέ.

• Αν στο προαιρετικό ρελέ συνδεθεί μια λάμπα, η τελική 
θέση του τερματικού διακόπτη είναι ορατή από μακριά 
(η λάμπα σβήνει = ο τελική θέση έχει επιτευχθεί).

• Όταν ρυθμίζεται η διαδρομή ο μηχανισμός κίνησης 
κινείται με ταχύτητα ερπυσμού.

• Κατά την έναρξη λειτουργίας δεν υπάρχει λήξη 
χρόνου.

5.1 Επιλογή τύπου μηχανισμού κίνησης και 

έκδοσης πόρτας

Ο τύπος μηχανισμού κίνησης είναι προρυθμισμένος 
στην κατάσταση παράδοσης. Μόνο μετά από μια 
επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων μπορεί να 
επιλεγεί ο υπάρχων τύπος μηχανισμού κίνησης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω επιλογής 

λανθασμένου τύπου μηχανισμού κίνησης

Σε περίπτωση επιλογής λανθασμένου τύπου 
μηχανισμού κίνησης προεπιλέγονται μη καθορισμένες 
τιμές. Η δυσλειτουργία του συστήματος πόρτας 
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
▶ Επιλέξτε μόνο τα μενού, τα οποία αντιστοιχούν 

στο σύστημα πόρτας που διαθέτετε.

Μενού Τύπος μηχανισμού κίνησης

01. LineaMatic

02 LineaMatic P

03 LineaMatic H

5.2 Ρύθμιση του μηχανισμού κίνησης

1. Εξασφαλίστε την τροφοδοσία τάσης. Η ένδειξη
– Η ένδειξη 8.8. ανάβει για 1 δευτερόλεπτο,
– στη συνέχεια ανάβει συνεχώς η ένδειξη U.

2. Πατήστε το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας και 
επιλέξτε
– 01 για LineaMatic
– 02 για LineaMatic P
– 03 για LineaMatic H.

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο P.
– Η ένδειξη 01., 02. ή 03. εμφανίζεται για λίγο,
– Ανάβει η ένδειξη LA για 1 δευτερόλεπτο 

(ρύθμιση),
– Αναβοσβήνει η ένδειξη L . _.

5.2.1 Ρύθμιση τελικών θέσεων

1. Απασφαλίστε τον μηχανισμό κίνησης.
2. Ανοίξτε την πόρτα περ. 1 m.
3. Ασφαλίστε τον μηχανισμό κίνησης.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

κλεισίματος πόρτας.
– Το φύλλο κινείται στην κατεύθυνση κλεισίματος 

πόρτας.
– Ανάβει η ένδειξη L . _.

Όταν η πόρτα κινείται στην κατεύθυνση ανοίγματος 
πόρτας, αντιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής:
▶ Αφήστε για λίγο το πλήκτρο κλεισίματος πόρτας.
▶ Πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

κλεισίματος πόρτας.

5. Αφήστε το πλήκτρο κλεισίματος πόρτας, όταν 
η πόρτα σταματάει από τον τερματικό διακόπτη.
– Το δεκαδικό σημείο σβήνει.
– Η ένδειξη EL ανάβει για 2 δευτερόλεπτα,
– Αναβοσβήνει η ένδειξη L ̄ .

Η τελική θέση κλεισίματος πόρτας ρυθμίστηκε.

Αν η θέση κλεισίματος πόρτας δεν αντιστοιχεί στην 
επιθυμητή τελική θέση, θα πρέπει να την 
προσαρμόσετε εκ των υστέρων.
a. Αλλάξτε τη θέση του μαγνήτη ωθώντας τον 

μαγνητικό ολισθητήρα.
b. Πατήστε και κρατήστε σύντομα πατημένο το 

πλήκτρο ανοίγματος πόρτας.
c. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

κλεισίματος πόρτας.
Αν χρειάζεται, επαναλάβετε το βήμα a – c.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

ανοίγματος πόρτας.
– Η πόρτα κινείται στην κατεύθυνση ανοίγματος 

πόρτας.
– Ανάβει η ένδειξη L .¯.

7. Αφήστε το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας, μόλις 
επιτευχθεί η επιθυμητή τελική θέση ανοίγματος 
πόρτας. Με τα πλήκτρα ανοίγματος 

πόρτας / κλεισίματος πόρτας μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε ρύθμιση ακριβείας.

8. Πατήστε το πλήκτρο P, για να αποθηκεύσετε τη 
θέση αυτή.
– Η ένδειξη EL ανάβει για 2 δευτερόλεπτα,
– Ανάβει η ένδειξη L _.
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5.2.2 Ρύθμιση δυνάμεων

Κατά τις διαδρομές ρύθμισης ισχύος 
δεν επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί 
καμία διάταξη ασφαλείας.

Διαδρομές ρύθμισης ισχύος:

1. Πατήστε το πλήκτρο 
κλεισίματος πόρτας.
– Η πόρτα κινείται μέχρι την 

τελική θέση κλεισίματος. 
Ανάβει η ένδειξη L _.

2. Πατήστε το πλήκτρο 
ανοίγματος πόρτας.
– Η πόρτα κινείται μέχρι την 

τελική θέση ανοίγματος. 
Ανάβει η ένδειξη L ̄ ,

– Όταν η πόρτα φτάσει στη 
θέση της, αναβοσβήνει η 
ένδειξη 11.

Διακοπή διαδρομών ρύθμισης 

ισχύος:

Ένας παλμός σταματά τις 
διαδρομές ρύθμισης ισχύος, π.χ.
• μέσω εξωτερικών στοιχείων 

χειρισμού στις κλέμες 
20 / 21 / 23,

• μέσω εισόδων εντολών της 
πρόσθετης πλακέτας UAP 1 ή 
UAP 1-300,

• μέσω εσωτερικής ασύρματης 
λειτουργίας *,

• μέσω εξωτερικού ασύρματου 
δέκτη,

• με πάτημα των πλήκτρων 
ανοίγματος πόρτας / 
κλεισίματος πόρτας. Στη 
συνέχεια ανάβει η ένδειξη U.

Μετά από μια διακοπή απαιτείται 
επανεκκίνηση των διαδρομών 
ρύθμισης ισχύος. Οι ρυθμίσεις των 
μενού 01 – 03 διατηρούνται.

* Όταν έχουν ήδη ρυθμιστεί 
κωδικοί τηλεχειρισμού.
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5.3 Ρύθμιση 

τηλεχειριστηρίων

Ο μηχανισμός κίνησης αλλάζει 
αυτόματα στο μενού για τη ρύθμιση 
των τηλεχειριστηρίων.
Σε κάθε πλήκτρο του 
τηλεχειριστηρίου αντιστοιχεί ένας 
κωδικός τηλεχειρισμού.

▶ Προσέξτε επίσης το 
κεφάλαιο 8.

Η ένδειξη 11 αναβοσβήνει κανονικά.

Για τη ρύθμιση ενός κωδικού 

τηλεχειρισμού (παλμού):

1. Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο 
τηλεχειριστηρίου, του οποίου 
τον κωδικό τηλεχειρισμού 
θέλετε να αποστείλετε.
Τηλεχειριστήριο:

– Η λυχνία LED ανάβει για 
2 δευτερόλεπτα μπλε και 
σβήνει.

– Μετά από 5 δευτερόλεπτα η 
λυχνία LED αναβοσβήνει 
εναλλάξ κόκκινη και μπλε. 
Ο κωδικός τηλεχειρισμού 
αποστέλλεται.

Μηχανισμός κίνησης:

Όταν ο δέκτης αναγνωρίσει 
έναν έγκυρο κωδικό 
τηλεχειρισμού, η ένδειξη 11. 
αναβοσβήνει πιο γρήγορα.

2. Αφήστε το πλήκτρο 
τηλεχειριστηρίου.
Το τηλεχειριστήριο 

ρυθμίστηκε και είναι έτοιμο 

για λειτουργία.

Η ένδειξη 11 αναβοσβήνει 
κανονικά.
Περισσότερα τηλεχειριστήρια 
μπορούν να ρυθμιστούν εντός 
25 δευτερολέπτων.

Για τη ρύθμιση περαιτέρω 

κωδικών τηλεχειρισμού (παλμών):

▶ Επαναλάβετε το βήμα 1 + 2.

Για να διακόψετε πρόωρα τη 

ρύθμιση των κωδικών 

τηλεχειρισμού:

▶ Πατήστε το πλήκτρο P.
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Για τη ρύθμιση περαιτέρω 

λειτουργιών στα τηλεχειριστήρια:

1. Πατήστε το πλήκτρο 
ανοίγματος πόρτας και 
επιλέξτε:

Μενού 12 Φωτισμός
Μενού 13 Μερικό άνοιγμα
Μενού 14 Επιλογή 

κατεύθυνσης 
ανοίγματος 
πόρτας

Μενού 15 Επιλογή 
κατεύθυνσης 
κλεισίματος 
πόρτας

2. Πατήστε το πλήκτρο P και 
μεταβείτε στη λειτουργία 
προγραμματισμού. 
Αντίστοιχα αναβοσβήνει 
κανονικά η ένδειξη 12, 13, 14 
ή 15.

3. Εκτελέστε τα βήματα 1 + 2 
όπως στο μενού 11.

Για να μην ρυθμίσετε περαιτέρω 

τηλεχειριστήρια:

1. Επιλέξτε με τα πλήκτρα 
ανοίγματος πόρτας / 
κλεισίματος πόρτας το 
μενού 00.

2. Πατήστε το πλήκτρο P.
Ο μηχανισμός κίνησης 
μεταβαίνει σε κατάσταση 
λειτουργίας.
Ή

▶ μην κάνετε καμία καταχώριση 
για 25 δευτερόλεπτα (λήξη 
χρόνου).

Οι ρυθμισμένες διατάξεις 
ασφαλείας είναι ξανά ενεργές και 
ενεργοποιημένες στα μενού.
Ο μηχανισμός κίνησης είναι 

έτοιμος για λειτουργία.

Λήξη χρόνου:

Αν κατά τη ρύθμιση του 
τηλεχειριστηρίου παρέλθει η λήξη 
χρόνου (25 δευτερόλεπτα), 
ο μηχανισμός κίνησης επιστρέφει 
αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας. 
Για τη δήλωση ενός 
τηλεχειριστηρίου πρέπει να επιλεγεί 
χειροκίνητα το αντίστοιχο μενού, 
όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 6.1.4.
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6 Μενού

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

• Το μενού 00 είναι το πρώτο 
μενού που εμφανίζεται στη 
λειτουργία προγραμματισμού

• Το μενού 00 χρησιμεύει επίσης 
στην έξοδο από τη λειτουργία 
προγραμματισμού.

• Τα μενού 01 – 03 είναι 
προσβάσιμα μόνο κατά την 
έναρξη λειτουργίας.

• Μετά την έναρξη λειτουργίας 
εμφανίζονται πλέον μόνο τα 
επιλέξιμα μενού 10 – 38.

• Ένα δεκαδικό σημείο δίπλα 
στον αριθμό μενού υποδηλώνει 
ένα ενεργό μενού.

Για μετάβαση στη λειτουργία 

προγραμματισμού:

▶ Πατήστε το πλήκτρο P έως 
ότου ανάψει η ένδειξη 00.

Για να επιλέξετε ένα μενού:

▶ Επιλέξτε με τα πλήκτρα ανοίγ-

ματος πόρτας / κλεισίματος 

πόρτας το επιθυμητό μενού. 
Πατώντας και κρατώντας πατη-
μένα τα πλήκτρα ανοίγματος 

πόρτας / κλεισίματος πόρτας 
προχωράτε γρήγορα.

Για να ενεργοποιήσετε ένα μενού 

με μεμονωμένη λειτουργία:

▶ Πατήστε το πλήκτρο P για 
2 δευτερόλεπτα.
Το δεκαδικό σημείο δίπλα στον 
αριθμό του μενού ανάβει. Το 
μενού ενεργοποιείται αμέσως.

Για να ενεργοποιήσετε ένα μενού 

με επιλέξιμες παραμέτρους:

1. Πατήστε το πλήκτρο P. Η ενεργή 
παράμετρος αναβοσβήνει.

2. Επιλέξτε με τα πλήκτρα ανοίγ-

ματος πόρτας / κλεισίματος 

πόρτας την επιθυμητή παρά-
μετρο.

3. Πατήστε το πλήκτρο P για 
2 δευτερόλεπτα.

4. Η παράμετρος ενεργοποιείται 
αμέσως. Ο αριθμός του μενού 
ανάβει με δεκαδικό σημείο.

Για έξοδο από τη λειτουργία 

προγραμματισμού:

1. Επιλέξτε με τα πλήκτρα ανοίγ-

ματος πόρτας / κλεισίματος 

πόρτας το μενού 00.
2. Πατήστε το πλήκτρο P. Ή
▶ μην κάνετε καμία καταχώριση 

για 60 δευτερόλεπτα (λήξη 
χρόνου). Όλες οι εισαγωγές 
αποθηκεύονται. Ο μηχανισμός 
κίνησης μεταβαίνει σε 
κατάσταση λειτουργίας.
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6.1 Περιγραφή των μενού

Μια επισκόπηση σε μορφή πίνακα όλων των μενού 
είναι διαθέσιμη στο κεφάλαιο 18, από τη σελίδα 58.

6.1.1 Διευρυμένα μενού

Εκτός από τα μενού 01 – 36 που περιγράφονται εδώ 
μπορούν να γίνουν και άλλες ρυθμίσεις, π.χ.
• Προσαρμογή της ταχύτητας
• Προσαρμογή του περιορισμού ισχύος
• Αλλαγή του ορίου αναστροφής
• Κατεύθυνση λειτουργίας και συμπεριφορά 

αναστροφής των διατάξεων ασφαλείας

Ρυθμίσεις με τις οποίες αλλάζει η εργοστασιακή 
ρύθμιση επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από 
ειδικούς. Απευθυνθείτε σχετικά σε έναν εξειδικευμένο 
συνεργάτη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Οι αλλαγές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο 
σύμφωνα με τα σημεία που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 2.9.1 Υποδείξεις ασφαλείας για την 

τήρηση των δυνάμεων λειτουργίας.

6.1.2 Μενού 01 – 03: Τύποι μηχανισμού κίνησης

Τα μενού 01 – 03 απαιτούνται μόνο για την έναρξη 
λειτουργίας του μηχανισμού κίνησης. Τα μενού αυτά 
είναι προσβάσιμα μόνο κατά την πρώτη έναρξη 
λειτουργίας ή μετά από μια επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθμίσεων.
Όταν επιλέγετε τον τύπο μηχανισμού κίνησης, όλες οι 
τιμές για την πόρτα ρυθμίζονται αυτόματα, όπως π.χ.
• Ταχύτητες,
• Ομαλός τερματισμός,
• Συμπεριφορά αναστροφής των διατάξεων 

ασφαλείας,
• Όρια αναστροφής,
• κ.λπ.

Μια επισκόπηση των τύπων μηχανισμού κίνησης 
παρατίθεται στο κεφάλαιο 5.

6.1.3 Μενού 10: Διαδρομές ρύθμισης

▶ Προσέξτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο 5.
Διαδρομές ρύθμισης απαιτούνται,
• όταν έχουν διορθωθεί οι τελικές θέσεις,
• μετά από εργασίες σέρβις ή συντήρησης,
• όταν έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων διατάξεις 

ασφαλείας, π.χ. φωτοκύτταρο ή επαφή 
αντίστασης 8k2,

• όταν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στην πόρτα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

Όταν ενεργοποιηθεί το μενού 10:
• Τα υπάρχοντα δεδομένα της πόρτας (διαδρομή και 

δυνάμεις) διαγράφονται.
• Δεν είναι πλέον δυνατή η πρόωρη έξοδος από το 

μενού. Η διαδρομή και οι δυνάμεις πρέπει να 
ρυθμιστούν εκ νέου!

• Δεν υπάρχει λήξη χρόνου.
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Για να ξεκινήσετε τις διαδρομές 

ρύθμισης:

1. Ανοίξτε την πόρτα περ. 1 m.
2. Επιλέξτε το μενού 10.
3. Πατήστε το πλήκτρο P για 

5 δευτερόλεπτα.
– Αναβοσβήνει η ένδειξη 10.
– Ύστερα αναβοσβήνει η 

ένδειξη .
4. Πατήστε το πλήκτρο 

κλεισίματος πόρτας.
Η πόρτα κινείται μέχρι την 
τελική θέση κλεισίματος 
πόρτας.
– Αναβοσβήνει η ένδειξη .
Όταν επιτευχθεί η τελική:
– Το δεκαδικό σημείο σβήνει.
– Η ένδειξη LA ανάβει για 

1 δευτερόλεπτο,
– Αναβοσβήνει η ένδειξη L ̄ .

5. Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο 
ανοίγματος πόρτας.
Η πόρτα κινείται στην 
κατεύθυνση ανοίγματος 
πόρτας.
– Ανάβει η ένδειξη L. ̄ .

6. Αφήστε το πλήκτρο 
ανοίγματος πόρτας, μόλις 
επιτευχθεί η επιθυμητή τελική 
θέση ανοίγματος πόρτας. Με 
τα πλήκτρα ανοίγματος 

πόρτας / κλεισίματος πόρτας 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
ρύθμιση ακριβείας.

7. Πατήστε το πλήκτρο P.
Η τελική θέση ανοίγματος 

πόρτας ρυθμίστηκε.

– Η ένδειξη EL ανάβει για 
2 δευτερόλεπτα,

– Ανάβει η ένδειξη L _.
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Ρύθμιση δυνάμεων

1. Πατήστε το πλήκτρο 
κλεισίματος πόρτας.
– Η πόρτα κινείται μέχρι την 

τελική θέση κλεισίματος. 
Ανάβει η ένδειξη L _.

2. Πατήστε το πλήκτρο 
ανοίγματος πόρτας.
– Η πόρτα κινείται μέχρι την 

τελική θέση ανοίγματος. 
Ανάβει η ένδειξη L ̄ .

– Όταν η πόρτα φτάσει στη 
θέση του, η ένδειξη 10. 
αναβοσβήνει για 
2 δευτερόλεπτα πολύ 
γρήγορα.

– Στη συνέχεια η ένδειξη 10 

ανάβει συνεχώς.
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6.1.4 Μενού 11 – 15: Ρύθμιση 

τηλεχειριστηρίων

Στον ενσωματωμένο ασύρματο 
δέκτη μπορούν να ρυθμιστούν έως 
150 κωδικοί τηλεχειρισμού.
Οι κωδικοί τηλεχειρισμού μπορούν 
να κατανεμηθούν στα υπάρχοντα 
κανάλια.
Όταν έχουν ρυθμιστεί πάνω από 
150 κωδικοί τηλεχειρισμού, τότε 
σβήνονται οι πρώτοι.
Όταν ο κωδικός τηλεχειρισμού ενός 
πλήκτρου τηλεχειριστηρίου 
ρυθμίζεται για δύο διαφορετικές 
λειτουργίες, τότε ο κωδικός 
τηλεχειρισμού για την πρώτη 
ρυθμισμένη λειτουργία 
διαγράφεται.
Για να ρυθμίσετε έναν κωδικό 
τηλεχειρισμού, πρέπει να 
πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:
• Ο μηχανισμός κίνησης 

βρίσκεται σε ηρεμία.
• Ο χρόνος προειδοποίησης δεν 

είναι ενεργός.
• Ο χρόνος αναμονής δεν είναι 

ενεργός.

Μενού 11: Ρύθμιση κωδικού 

τηλεχειρισμού για χειριστήριο 

παλμών:

1. Επιλέξτε το μενού 11, όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.

2. Πατήστε το πλήκτρο P.
Η ένδειξη 11. αναβοσβήνει 
κανονικά.

3. Εκτελέστε τα βήματα 1 + 2 
όπως στο κεφάλαιο 5.3.

Για να διακόψετε πρόωρα τη 

δήλωση των τηλεχειριστηρίων:

▶ Πατήστε το πλήκτρο P.

Μενού 12: Ρύθμιση κωδικού 

τηλεχειρισμού για φως 

(εξωτερικό ρελέ):

▶ Ακολουθήστε την ίδια 
διαδικασία όπως στο μενού 11.

Λειτουργία φωτός μόνο σε 
συνδυασμό με ένα προαιρετικό 
ρελέ HOR 1 (βλ. κεφάλαιο 4.7) ή 
μια πλακέτα αντάπτορα γενικής 
χρήσης UAP 1 (βλ. κεφάλαιο 4.8).
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Μενού 13: Ρύθμιση κωδικού 

τηλεχειρισμού για μερικό 

άνοιγμα:

▶ Ακολουθήστε την ίδια 
διαδικασία όπως στο μενού 11.

Μενού 14: Ρύθμιση κωδικού 

τηλεχειρισμού για την 

κατεύθυνση ανοίγματος πόρτας:

▶ Ακολουθήστε την ίδια 
διαδικασία όπως στο μενού 11.

Μενού 15: Ρύθμιση κωδικού 

τηλεχειρισμού για την 

κατεύθυνση κλεισίματος πόρτας:

▶ Ακολουθήστε την ίδια 
διαδικασία όπως στο μενού 11.

6.1.5 Μενού 19: Διαγραφή 

ασύρματης λειτουργίας – 

όλες οι λειτουργίες

▶ Βλ. εικόνα 14.5

Οι κωδικοί τηλεχειρισμού επιμέρους 
πλήκτρων τηλεχειριστηρίου ή 
επιμέρους λειτουργιών δεν 
μπορούν να διαγραφούν.
1. Επιλέξτε το μενού 19.
2. Πατήστε το πλήκτρο P για 

5 δευτερόλεπτα.
– Η ένδειξη 19 αναβοσβήνει 

αργά για 5 δευτερόλεπτα.
– Η ένδειξη 19. αναβοσβήνει 

γρήγορα για 
3 δευτερόλεπτα.

– Όταν διαγραφούν όλοι οι 
κωδικοί τηλεχειρισμού, η 
ένδειξη 19. ανάβει συνεχώς.
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Σχετικά με τα παρακάτω περιγραφόμενα μενού:

▶ Βλ. επίσης επισκόπηση από σελίδα 58.

6.1.6 Μενού 20 – 24: Φωτισμός / διάρκεια 

συνέχισης φωτισμού (εσωτερικά ρελέ)

Όταν η πόρτα τεθεί σε κίνηση, ο φωτισμός 
ενεργοποιείται εσωτερικά. Όταν η πόρτα ολοκληρώσει 
τη διαδρομή της, ο φωτισμός παραμένει αναμμένος 
σύμφωνα με τον ρυθμισμένο χρόνο (διάρκεια 
συνέχισης φωτισμού).

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία:

▶ Επιλέξτε το μενού της επιθυμητής λειτουργίας, 
όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.

20 Φωτισμός εσωτερικά απενεργοποιημένος

21 Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης 
φωτισμού εσωτερικά 30 δευτερόλεπτα

22 Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης 
φωτισμού εσωτερικά 60 δευτερόλεπτα

23 Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης 
φωτισμού εσωτερικά 
120 δευτερόλεπτα

24 Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης 
φωτισμού εσωτερικά 
180 δευτερόλεπτα

Όταν το μενού 20 είναι ενεργοποιημένο, η κίνηση της 
πόρτας δεν ενεργοποιεί τον φωτισμό. Αυτόματα 
ενεργοποιείται το μενού 31 – παράμετρος 07.
Όταν το μενού 21 – 24 είναι ενεργοποιημένο, 
ενεργοποιείται αυτόματα το μενού 31 – παράμετρος 00.

Λήξη χρόνου

Αν δεν πατήσετε το πλήκτρο P για την αποθήκευση 
εντός 60 δευτερολέπτων, τότε διατηρείται το 
προρυθμισμένο μενού.

6.1.7 Μενού 25 – 28: Φωτισμός / διάρκεια 

συνέχισης φωτισμού (εξωτερικά ρελέ)

Ένα εξωτερικό στοιχείο χειρισμού (π.χ. τηλεχειριστήριο 
ή διακόπτης) ενεργοποιεί τον φωτισμό και ο φωτισμός 
παραμένει αναμμένος σύμφωνα με τον ρυθμισμένο 
χρόνο (διάρκεια συνέχισης φωτισμού).

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία:

▶ Επιλέξτε το μενού της επιθυμητής λειτουργίας, 
όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.

25 Φωτισμός εξωτερικά 
απενεργοποιημένος

26

Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης 
φωτισμού εξωτερικά 5 λεπτά

27

Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης 
φωτισμού εξωτερικά 10 λεπτά

28

Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης 
φωτισμού εξωτερικά λειτουργία HOR 1 
ή UAP 1 ρελέ 3 ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση

Όταν το μενού 25 είναι ενεργοποιημένο, ένα εξωτερικό 
στοιχείο χειρισμού δεν ενεργοποιεί τον φωτισμό.
Όταν το μενού 28 είναι ενεργοποιημένο, ο φωτισμός 
μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί 
συνεχώς μέσω της πρόσθετης πλακέτας HOR 1 ή 
UAP 1 ρελέ 3. Το μενού 28 δεν είναι δυνατό σε 
συνδυασμό με το μενού 25.

Λήξη χρόνου

Αν δεν πατήσετε το πλήκτρο P για την αποθήκευση 
εντός 60 δευτερολέπτων, τότε διατηρείται το 
προρυθμισμένο μενού.
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6.1.8 Μενού 30: Λειτουργίες ρελέ εξωτερικά

Το προαιρετικό ρελέ HOR 1 είναι απαραίτητο για τη 
σύνδεση μιας εξωτερικής λάμπας ή ενός σηματοδότη.
Με την πλακέτα αντάπτορα γενικής χρήσης UAP 1 
ρελέ 3 ή UAP 1-300 μπορούν να ενεργοποιηθούν 
πρόσθετες λειτουργίες όπως π.χ. ένδειξη τελικής 
θέσης ανοίγματος πόρτας και κλεισίματος πόρτας, 
επιλογή κατεύθυνσης ή φωτισμός.

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία:

▶ Επιλέξτε το μενού και την παράμετρο της 
επιθυμητής λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 6.

30 Λειτουργίες ρελέ εξωτερικά HOR 1, UAP 1 

ρελέ 3, UAP 1-300

00 Λειτουργία φωτισμού εξωτερικά

01 Μήνυμα Τελική θέση ανοίγματος 
πόρτας

02 Μήνυμα Τελική θέση 
κλεισίματος πόρτας

03 Μήνυμα τελικής θέσης 
ανοίγματος πόρτας

04 Σήμα σάρωσης σε εντολή 
ανοίγματος πόρτας ή μερικού 
ανοίγματος

05 Μήνυμα σφάλματος στην 
ένδειξη (βλάβη)

06 Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) συνεχόμενο σήμα

07 Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) αναβοσβήνει

08 Το ρελέ ενεργοποιείται κατά τη 
διαδρομή και απενεργοποιείται 
στην τελική θέση

09 Μήνυμα διαστήματος 
συντήρησης (ένδειξη In)

10 Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) αναβοσβήνει 
μόνο στην κατεύθυνση 
κλεισίματος πόρτας

1) Προειδοποίηση μόνο, όταν έχει ενεργοποιηθεί στο μενού 32.

Όταν στο μενού 30

– είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος 00, 
ενεργοποιείται αυτόματα και το μενού 26.

– είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος 01 – 10, 
ενεργοποιείται αυτόματα και το μενού 25.

Λήξη χρόνου

Αν δεν πατήσετε το πλήκτρο P για την αποθήκευση 
της επιθυμητής παραμέτρου εντός 60 δευτερολέπτων, 
τότε διατηρείται η προρυθμισμένη παράμετρος.

6.1.9 Μενού 31: Λειτουργίες ρελέ εσωτερικά

Απαιτείται π.χ. για τη σύνδεση μιας εξωτερικής λάμπας 
ή ενός σηματοδότη.

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία:

▶ Επιλέξτε το μενού και την παράμετρο της 
επιθυμητής λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 6.

31 Λειτουργίες ρελέ εσωτερικά

00 Λειτουργία φωτισμού εσωτερικά

01 Μήνυμα Τελική θέση ανοίγματος 
πόρτας

02 Μήνυμα Τελική θέση 
κλεισίματος πόρτας

03 Μήνυμα τελικής θέσης 
ανοίγματος πόρτας

04 Σήμα σάρωσης σε εντολή 
ανοίγματος πόρτας

05 Μήνυμα σφάλματος στην 
ένδειξη (βλάβη)

06 Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) συνεχόμενο 
σήμα

07 Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) αναβοσβήνει

08 Το ρελέ ενεργοποιείται κατά τη 
διαδρομή και απενεργοποιείται 
στην τελική θέση

09 Μήνυμα διαστήματος 
συντήρησης (ένδειξη In)

10 Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) αναβοσβήνει 
μόνο στην κατεύθυνση 
κλεισίματος πόρτας

1) Προειδοποίηση μόνο, όταν έχει ενεργοποιηθεί στο μενού 32.

Όταν στο μενού 31

– είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος 00, 
ενεργοποιείται αυτόματα και το μενού 22.

– είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος 01 – 10, 
ενεργοποιείται αυτόματα και το μενού 20.

Λήξη χρόνου

Αν δεν πατήσετε το πλήκτρο P για την αποθήκευση 
της επιθυμητής παραμέτρου εντός 60 δευτερολέπτων, 
τότε διατηρείται η προρυθμισμένη παράμετρος.
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6.1.10 Μενού 32: Χρόνος προειδοποίησης

Όταν δίνεται μια εντολή κίνησης αναβοσβήνει κατά 
τον χρόνο προειδοποίησης ένας σηματοδότης που 
είναι συνδεδεμένος στο προαιρετικό ρελέ, προτού 
ξεκινήσει η κίνηση της πόρτας. Ο χρόνος 
προειδοποίησης είναι ενεργός στην κατεύθυνση 
ανοίγματος πόρτας και κλεισίματος πόρτας.

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία:

▶ Επιλέξτε το μενού και την παράμετρο της 
επιθυμητής λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 6.

32 Χρόνος προειδοποίησης

00 Απενεργοποιημένος. Όταν 
δίνεται μια εντολή κίνησης, τότε 
ξεκινά αμέσως η διαδρομή της 
πόρτας.

01 1 δευτερόλεπτο
02 2 δευτερόλεπτα
03 3 δευτερόλεπτα
04 4 δευτερόλεπτα
05 5 δευτερόλεπτα
06 10 δευτερόλεπτα
07 15 δευτερόλεπτα
08 20 δευτερόλεπτα
09 30 δευτερόλεπτα
10 60 δευτερόλεπτα

Λήξη χρόνου

Αν δεν πατήσετε το πλήκτρο P για την αποθήκευση 
της επιθυμητής παραμέτρου εντός 60 δευτερολέπτων, 
τότε διατηρείται η προρυθμισμένη παράμετρος.

6.1.11 Μενού 34: Αυτόματο κλείσιμο

Κατά το αυτόματο κλείσιμο η πόρτα ανοίγει όταν 
δίνεται εντολή κίνησης. Μετά το πέρας του 
ρυθμισμένου χρόνου αναμονής και του χρόνου 
προειδοποίησης η πόρτας κλείνει αυτόματα. Όταν η 
πόρτα λάβει μια εντολή κίνησης ενώ κλείνει, η πόρτα 
σταματά.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

• Το αυτόματο κλείσιμο επιτρέπεται / μπορεί  να 
ενεργοποιηθεί στην περιοχή ισχύος του EN 12453 
μόνο εφόσον στον στάνταρ περιορισμό ισχύος 
είναι συνδεδεμένη τουλάχιστον μία πρόσθετη 
διάταξη ασφαλείας (φωτοκύτταρο).

• Μια πρόσθετη διάταξη ασφαλείας (φωτοκύτταρο) 
πρέπει οπωσδήποτε προηγουμένως να ρυθμιστεί.

• Όταν είναι ρυθμισμένο το αυτόματο κλείσιμο 
(μενού 34 – 35) ενεργοποιείται αυτόματα ο χρόνος 
προειδοποίησης (μενού 32 – παράμετρος 02).

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία:

▶ Επιλέξτε το μενού και την παράμετρο της 
επιθυμητής λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 6.

34 Αυτόματο κλείσιμο

00 Aπενεργοποιημένο

01 Χρόνος αναμονής 
5 δευτερόλεπτα

02 Χρόνος αναμονής 
10 δευτερόλεπτα

03 Χρόνος αναμονής 
20 δευτερόλεπτα

04 Χρόνος αναμονής 
30 δευτερόλεπτα

05 Χρόνος αναμονής 
60 δευτερόλεπτα

06 Χρόνος αναμονής 
90 δευτερόλεπτα

07 Χρόνος αναμονής 
120 δευτερόλεπτα

08 Χρόνος αναμονής 
180 δευτερόλεπτα

09 Χρόνος αναμονής 
240 δευτερόλεπτα

10 Χρόνος αναμονής 
300 δευτερόλεπτα

Λήξη χρόνου

Αν δεν πατήσετε το πλήκτρο P για την αποθήκευση 
της επιθυμητής παραμέτρου εντός 60 δευτερολέπτων, 
τότε διατηρείται η προρυθμισμένη παράμετρος.
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6.1.12 Μενού 35: Αυτόματο κλείσιμο από τη 

θέση μερικού ανοίγματος

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

• Το αυτόματο κλείσιμο επιτρέπεται / μπορεί  να 
ενεργοποιηθεί στην περιοχή ισχύος του EN 12453 
μόνο εφόσον στον στάνταρ περιορισμό ισχύος 
είναι συνδεδεμένη τουλάχιστον μία πρόσθετη 
διάταξη ασφαλείας (φωτοκύτταρο).

• Μια πρόσθετη διάταξη ασφαλείας (φωτοκύτταρο) 
πρέπει οπωσδήποτε προηγουμένως να ρυθμιστεί.

• Όταν είναι ρυθμισμένο το αυτόματο κλείσιμο 
(μενού 34 – 35) ενεργοποιείται αυτόματα ο χρόνος 
προειδοποίησης (μενού 32 – παράμετρος 02).

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία:

▶ Επιλέξτε το μενού και την παράμετρο της 
επιθυμητής λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 6.

35 Αυτόματο κλείσιμο - μερικό άνοιγμα

00 Aπενεργοποιημένο

01 Ο χρόνος αναμονής ρυθμίστηκε 
ακριβώς όπως στο μενού 34

02 Χρόνος αναμονής 5 λεπτά

03 Χρόνος αναμονής 15 λεπτά

04 Χρόνος αναμονής 30 λεπτά

05 Χρόνος αναμονής 45 λεπτά

06 Χρόνος αναμονής 60 λεπτά

07 Χρόνος αναμονής 90 λεπτά

08 Χρόνος αναμονής 120 λεπτά

09 Χρόνος αναμονής 180 λεπτά

10 Χρόνος αναμονής 240 λεπτά

Λήξη χρόνου

Αν δεν πατήσετε το πλήκτρο P για την αποθήκευση 
της επιθυμητής παραμέτρου εντός 60 δευτερολέπτων, 
τότε διατηρείται η προρυθμισμένη παράμετρος.

6.1.13 Μενού 36: Αλλαγή θέσης μερικού 

ανοίγματος

Η θέση μερικού ανοίγματος μπορεί να προσεγγιστεί 
μέσω του 3ου ασύρματου καναλιού (μενού 13), ενός 
εξωτερικού δέκτη, της πρόσθετης πλακέτας UAP 1 
ή UAP 1-300 ή ενός παλμού στις κλέμες 20 / 23.
Η θέση μερικού ανοίγματος είναι εργοστασιακά 
προρυθμισμένη στα 900 mm.

T_AUF

T_ZU

P

T_AUF

T_ZU

P

T_AUF

T_ZU

P 5 sec.

1×

Για να αλλάξετε τη θέση μερικού ανοίγματος:

1. Επιλέξτε το μενού 36.
2. Πατήστε το πλήκτρο P για 5 δευτερόλεπτα και 

ενεργοποιήστε το μενού.
3. Μετακινήστε την πόρτα με τα πλήκτρα 

ανοίγματος πόρτας ή κλεισίματος πόρτας στην 
επιθυμητή θέση.
Κατά την κίνηση αναβοσβήνει η ένδειξη H.

4. Πατήστε το πλήκτρο P, για να αποθηκεύσετε τη 
θέση αυτή.
– Η ένδειξη 36 αναβοσβήνει γρήγορα, το 

δεκαδικό σημείο ανάβει.
– Ανάβει η ένδειξη 36.

Η νέα θέση μερικού ανοίγματος αποθηκεύεται.

Όταν η επιλεγμένη θέση βρίσκεται πολύ κοντά στην 
τελική θέση κλεισίματος πόρτας, το σφάλμα 1 
εμφανίζεται με δεκαδικό σημείο που αναβοσβήνει 
(βλ. κεφάλαιο 17) Ρυθμίζεται αυτόματα η μικρότερη 
δυνατή θέση.
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7 Εργασίες αποπεράτωσης

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων 
βημάτων για την έναρξη λειτουργίας:

1. Τοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα πάνω στην 
πλατίνα μονάδας ελέγχου.

2. Τοποθετήστε το καπάκι περιβλήματος.

7.1 Στερέωση προειδοποιητικής πινακίδας

▶ Στερεώστε τον παρεχόμενο προειδοποιητικό 
πίνακα σταθερά σε καλά ορατό σημείο στην 
πόρτα.

Automatisches Tor

Automatic Door

Porte automatique
Automatisches Tor

Automatic Door

Porte automatique

7.2 Έλεγχος λειτουργίας

Για να ελέγξετε την επιστροφή ασφαλείας:

1. Κρατήστε την πόρτα κατά τη 
διάρκεια του κλεισίματος και 
με τα δύο χέρια.
Το σύστημα της πόρτας θα 
πρέπει να εκκινήσει τη 
διαδικασία αντιστροφής 
κίνησης ασφαλείας.

2. Κρατήστε την πόρτα κατά τη 
διάρκεια του ανοίγματος και 
με τα δύο χέρια.
Το σύστημα της πόρτας θα 
πρέπει να εκκινήσει τη 
διαδικασία αντιστροφής 
κίνησης ασφαλείας.

▶ Σε περίπτωση βλάβης της επιστροφής ασφαλείας 
αναθέστε αμέσως σε έναν ειδικό τον έλεγχο ή την 
επισκευή.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από διατάξεις ασφαλείας 

που δεν λειτουργούν

Αν οι διατάξεις ασφαλείας δεν λειτουργούν, μπορεί 
η δυσλειτουργία να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
▶ Μετά τις διαδρομές ρύθμισης θα πρέπει 

ο υπεύθυνος για την έναρξη λειτουργίας να 
ελέγξει τη λειτουργία(-ίες) της διάταξης(-εων) 
ασφαλείας.

Μόνο μετά τη σύνδεση είναι το σύστημα πόρτας 

έτοιμο προς λειτουργία.

8 Ασύρματη λειτουργία

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια διαδρομή 

πόρτας

Κατά τη διαδικασία ρύθμισης στο ασύρματο σύστημα 
μπορεί να προκύψουν ακούσιες κινήσεις της πόρτας.
▶ Προσέξτε ώστε κατά τη ρύθμιση του ασύρματου 

συστήματος να μην υπάρχουν άτομα ή 
αντικείμενα στην περιοχή κίνησης της πόρτας.

Κατά την ενεργοποίηση, επέκταση ή τροποποίηση του 
ασύρματου συστήματος:
• Εφικτό μόνο, όταν ο μηχανισμός κίνησης 

βρίσκεται σε ηρεμία.
• Εκτελέστε έναν λειτουργικό έλεγχο.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα.
• Οι τοπικές συνθήκες ενδέχεται να έχουν επίδραση 

στην εμβέλεια του ασύρματου συστήματος.
• Η ταυτόχρονη λειτουργία κινητού τηλεφώνου σε 

ζώνη συχνοτήτων GSM-900 μπορεί να επηρεάσει 
την εμβέλεια.
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9 Τηλεχειριστήριο HS 5 BiSecur

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από 

κίνηση της πόρτας

Κατά το χειρισμό του 
τηλεχειριστηρίου, υπάρχει 
περίπτωση να τραυματιστούν άτομα 
από την κίνηση της πόρτας.
▶ Βεβαιωθείτε ότι το 

τηλεχειριστήριο δεν θα φτάσει 
στα χέρια παιδιών και θα 
χρησιμοποιείται μόνο από άτομα 
τα οποία έχουν ενημερωθεί για 
τον τρόπο λειτουργίας του 
ασύρματου συστήματος πόρτας!

▶ Ο χειρισμός του 
τηλεχειριστηρίου πρέπει γενικά 
να γίνεται έχοντας οπτική 
επαφή με την πόρτα, εφόσον 
υπάρχει διαθέσιμη μόνο μία 
διάταξη ασφαλείας!

▶ Μπορείτε να περάσετε από το 
άνοιγμα ενός τηλεχειριζόμενου 
συστήματος πόρτας μόνο 
εφόσον η πόρτα έχει 
ακινητοποιηθεί!

▶ Ποτέ μην στέκεστε κάτω από 
το ανοιχτό σύστημα πόρτας.

▶ Προσέξτε ότι στο 
τηλεχειριστήριο μπορεί να 
πατηθεί κατά λάθος ένα 
πλήκτρο (π.χ. ενώ βρίσκεται 
μέσα σε κάποια τσέπη σας) και 
να προκληθεί ακούσια κίνηση 
της πόρτας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος εγκαύματος από το τηλεχειριστήριο

Η άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή μεγάλη θερμότητα 
μπορεί να θερμάνει το τηλεχειριστήριο. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει εγκαύματα κατά τη χρήση.
▶ Προστατεύετε το τηλεχειριστήριο από την ηλιακή 

ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. 
στο ντουλαπάκι του συνοδηγού).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να 

επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες

Υψηλές θερμοκρασίες, νερό και βρωμιά επηρεάζουν 
τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.
Προστατεύστε το τηλεχειριστήριο από τις παρακάτω 
επιδράσεις:
• Άμεση ηλιακή ακτινοβολία (επιτρ. θερμοκρασία 

περιβάλλοντος: –20 °C έως +60 °C)
• Υγρασία
• Σκόνη

9.1 Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου

▶ Βλ. εικόνα 6

9.2 Τοποθέτηση / Αλλαγή μπαταρίας

▶ Βλ. εικόνα 6

ΠΡΟΣΟΧΗ

Καταστροφή του τηλεχειριστηρίου λόγω 

διαρροής της μπαταρίας

Οι μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή και 
να καταστρέψουν τον τηλεχειριστήριο.
▶ Αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο, 

όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο 
διάστημα.

9.3 Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Σε κάθε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου αντιστοιχεί 
ένας κωδικός τηλεχειρισμού.
▶ Πατήστε το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου, του οποίου 

τον κωδικό τηλεχειρισμού θέλετε να αποστείλετε.
– Η λυχνία LED ανάβει για 2 δευτερόλεπτα μπλε.
– Ο κωδικός τηλεχειρισμού αποστέλλεται.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Αν ο κωδικός τηλεχειρισμού του πλήκτρου 
τηλεχειριστηρίου εχει ληφθεί από ένα άλλο 
τηλεχειριστήριο, πατήστε το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου 
για την πρώτη λειτουργία 2  φορές.

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο

Η λυχνία LED αναβοσβήνει 

2 φορές κόκκινη, στη συνέχεια 
αποστέλλεται ακόμη ο κωδικός 
τηλεχειρισμού.

Η μπαταρία θα 

πρέπει να 
αντικατασταθεί 
σύντομα.

Η λυχνία LED αναβοσβήνει 

2 φορές κόκκινη, στη συνέχεια 
δεν αποστέλλεται πλέον ο 
κωδικός τηλεχειρισμού.

Η μπαταρία 
πρέπει να 
αντικατασταθεί 
άμεσα.

9.4 Μετάδοση/αποστολή ενός κωδικού 

τηλεχειρισμού

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
τηλεχειριστηρίου, του οποίου τον κωδικό 
τηλεχειρισμού θέλετε να 
μεταδώσετε / αποστείλετε.
– Η λυχνία LED ανάβει για 2 δευτερόλεπτα μπλε 

και σβήνει.
– Μετά από 5 δευτερόλεπτα η λυχνία LED 

αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινη και μπλε.
– Το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου αποστέλλει τον 

κωδικό τηλεχειριστήριου.
2. Όταν ο κωδικός τηλεχειρισμού ρυθμιστεί και 

αναγνωριστεί, αφήστε το πλήκτρο 
τηλεχειριστηρίου.
– Η λυχνία LED σβήνει.
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Έχετε χρόνο 15 δευτερόλεπτα για τη μετάδοση / 
αποστολή του κωδικού τηλεχειρισμού. Αν εντός αυτού 
του χρόνου δεν γίνει η μετάδοση / αποστολή, 
επαναλάβετε τη διαδικασία.

9.5 Εύρεση κατάστασης

9.5.1 Μη αυτόματη εύρεση

Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να εμφανίσετε 
την τρέχουσα κατάσταση ενός συστήματος. Για το 
σκοπό αυτό το σύστημα πρέπει να διαθέτει μια 
αμφίδρομη ασύρματη μονάδα και να βρίσκεται εντός 
εμβέλειας του τηλεχειριστηρίου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Όταν πατιέται ένα πλήκτρο τηλεχειριστηρίου, το οποίο 
δεν αντιστοιχεί σε καμία ασύρματη μονάδα, 
διακόπτεται η εμφάνιση της κατάστασης.

OG5 sec.

OG RDGN

3 sec.

OG

5 sec.

1. Πατήστε το πλήκτρο θέσης / κατάστασης.
Η λυχνία LED ανάβει για 5 δευτερόλεπτα 
πορτοκαλί.

2. Μέσα στον χρόνο αυτό πατήστε το πλήκτρο 
τηλεχειριστηρίου για το σύστημα, του οποίου την 
κατάσταση θέλετε να εμφανίσετε.
Η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά για έως και 
5 δευτερόλεπτα πορτοκαλί.

3. Ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος 
προκύπτει μια αντίστοιχη απόκριση.

Η λυχνία LED 
αναβοσβήνει γρήγορα 
4 φορές πορτοκαλί.

Το σύστημα βρίσκεται 
εκτός εμβέλειας
Καμία απόκριση

Η λυχνία LED 
αναβοσβήνει γρήγορα 
για 3 δευτερόλεπτα 
πράσινη

Η πόρτα είναι κλειστή

Η λυχνία LED 
αναβοσβήνει 3 φορές 
αργά κόκκινη

Η πόρτα δεν είναι 
κλειστή

Μια νέα εύρεση της κατάστασης της πόρτας είναι 
εφικτή μόνο αφού σβήσει η λυχνία LED

9.5.2 Αυτόματη απόκριση μετά τη χειροκίνητη 

εύρεση

Αν μετά τη χειροκίνητη εύρεση πατήσετε ξανά το ίδιο 
πλήκτρο τηλεχειριστηρίου, θα λάβετε μια αυτόματη 
απόκριση για την κατάσταση συστήματος, μόλις 
επιτευχθεί μια τελική θέση.

5 sec.

OG

1 sec.

5 sec.

OG OG

9.5.1

1. Εκτελέστε μια χειροκίνητη εύρεση της κατάστασης 
όπως στο κεφ. 9.5.1.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν το σύστημα είναι έτοιμο, το νέο πάτημα του 
πλήκτρου τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί μια κίνηση της 
πόρτας.

2. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πατήστε ξανά το 
πλήκτρο τηλεχειριστηρίου για το σύστημα, του 
οποίου την κατάσταση θέλετε να εμφανίσετε.
Ο κωδικός τηλεχειρισμού αποστέλλεται. Η λυχνία 
LED ανάβει σύντομα πορτοκαλί.

3. Εμφανίζεται η κατάσταση του συστήματος κάθε 
5 δευτερόλεπτα. 
Η λυχνία LED ανάβει σύντομα πορτοκαλί.

4. Αν η κατάσταση του συστήματος είναι γνωστή, 
προκύπτει αυτόματα μια αντίστοιχη απόκριση.

Η λυχνία LED αναβοσβήνει 
γρήγορα για 
3 δευτερόλεπτα πράσινη

Η πόρτα είναι 
κλειστή

Η λυχνία LED αναβοσβήνει 
3 φορές αργά κόκκινη

Η πόρτα δεν είναι 
κλειστή

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Όταν ο χρόνος προειδοποίησης ή αναμονής είναι 
ενεργός, δεν προκύπτει αυτόματη απόκριση.

9.6 Επαναφορά του τηλεχειριστηρίου

1. Ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία για 10 δευτερόλεπτα.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο 

τηλεχειριστηρίου.
4. Τοποθετήστε την μπαταρία και κλείστε το καπάκι 

μπαταρίας.
– Η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά για 

4 δευτερόλεπτα μπλε.
– Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα για 

2 δευτερόλεπτα μπλε.
– Η λυχνία LED ανάβει για πολύ ώρα μπλε.

5. Αφήστε το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου.
Όλοι οι κωδικοί τηλεχειρισμού έχουν 

αντιστοιχιστεί εκ νέου.
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Αν αφήσετε πρόωρα το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου, 
δεν αντιστοιχίζεται νέος κωδικός τηλεχειρισμού.

9.7 Ένδειξη LED

Μπλε (ΒU)

Κατάσταση Λειτουργία

Ανάβει για 2 δευτ. Ένας κωδικός τηλεχειρισμού 
αποστέλλεται

Αναβοσβήνει αργά Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται 
στη λειτουργία ρύθμισης

Αναβοσβήνει γρήγορα 
μετά από αργό 
αναβόσβημα

Κατά τη ρύθμιση 
αναγνωρίστηκε ένας έγκυρος 
κωδικός τηλεχειρισμού

Αναβοσβήνει αργά για 
4 δευτ. 
Αναβοσβήνει γρήγορα 
για 2 δευτ.
Ανάβει για πολύ ώρα

Εκτελείται και 
ολοκληρώνεται επαναφορά 
των αρχικών ρυθμίσεων

Κόκκινο (RD)

Κατάσταση Λειτουργία

Αναβοσβήνει 2 φορές Η μπαταρία είναι σχεδόν 
άδεια

Αναβοσβήνει αργά 
3 φορές

Κατάσταση: η πόρτα δεν 
είναι κλειστή

Μπλε (ΒU) και κόκκινο (RD)

Κατάσταση Λειτουργία

Αναβοσβήνει εναλλάξ Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται 
στη λειτουργία μετάδοσης/
αποστολής

Πορτοκαλί (OG)

Κατάσταση Λειτουργία

Ανάβει για 5 δευτ. Ενεργοποιήθηκε η εύρεση 
κατάστασης

Αναβοσβήνει αργά για 
5 δευτ.

Γίνεται εύρεση της 
κατάστασης

Αναβοσβήνει γρήγορα 
4 φορές

Το σύστημα βρίσκεται εκτός 
εμβέλειας
Καμία απόκριση

Ανάβει για λίγο Η κατάσταση εμφανίζεται 
κάθε 5 δευτερόλεπτα

Πράσινο (GN)

Κατάσταση Λειτουργία

Αναβοσβήνει γρήγορα 
για 3 δευτ.

Κατάσταση: η πόρτα είναι 
κλειστή

9.8 Καθαρισμός του τηλεχειριστηρίου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στο τηλεχειριστήριο λόγω λανθασμένου 

καθαρισμού

Ο καθαρισμός του τηλεχειριστηρίου με ακατάλληλα 
καθαριστικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 
περίβλημα τηλεχειριστηρίου και στα πλήκτρα 
τηλεχειριστηρίου.
▶ Καθαρίζετε το τηλεχειριστήριο μόνο με ένα 

καθαρό, μαλακό και υγρό πανί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Τα λευκά πλήκτρα τηλεχειριστηρίου μπορεί με τη 
συχνή χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να 
αλλάξουν χρώμα, όταν έρχονται σε επαφή με 
καλλυντικά προϊόντα (π.χ. κρέμα χεριών).

9.9 Διάθεση

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να 
απορρίπτονται ως οικιακά ή λοιπά 
απορρίμματα, αλλά θα πρέπει να παραδίδονται 
σε κατάλληλα σημεία αποκομιδής και συλλογής.

9.10 Τεχνικά στοιχεία

Τύπος Τηλεχειριστήριο HS 5 BiSecur
Συχνότητα 868 MHz
Τροφοδοσία τάσης 1 × μπαταρία 1,5 V, 

τύπος: AAA (LR03)
Επιτρ. θερμοκρασία 
περιβάλλοντος –20 °C έως +60 °C
Κλάση προστασίας IP 20

9.11 Απόσπασμα από τη δήλωση 

συμμόρφωσης για το τηλεχειριστήριο

Η συμμόρφωση του ως άνω προϊόντος με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού (RED) 
2014/53/ΕΕ αποδεικνύεται μέσω της τήρησης των 
εξής προτύπων:
• EN 60950:2000
• EN 300 220-1
• EN 300 220-3
• EN 301 489-1
• EN 300 489-3

Μπορείτε να ζητήσετε την πρωτότυπη δήλωση 
συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή.
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10 Εξωτερικός δέκτης 

ραδιοσυχνοτήτων*

Με έναν εξωτερικό ασύρματο δέκτη μπορούν π.χ. σε 
περιορισμένες εμβέλειες να ενεργοποιηθούν οι 
λειτουργίες παλμού, μερικού ανοίγματος ή επιλογής 
κατεύθυνσης ανοίγματος / κλεισίματος.
Σε μεταγενέστερη σύνδεση εξωτερικού ασύρματου 
δέκτη πρέπει να διαγραφούν οπωσδήποτε οι κωδικοί 
τηλεχειρισμού της ενσωματωμένης ασύρματης 
μονάδας (βλ. κεφάλαιο 6.1.5).

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

• Ο εξωτερικός ασύρματος δέκτης και το σύρμα 
κεραίας δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με 
μεταλλικά αντικείμενα (καρφιά, ράβδους κ.λπ.).

• Υπολογίστε τον καλύτερο προσανατολισμό, 
ενδεχομένως πειραματιζόμενοι.

• Η ταυτόχρονη λειτουργία κινητού τηλεφώνου σε 
ζώνη συχνοτήτων GSM-900 μπορεί να επηρεάσει 
την εμβέλεια.

10.1 Ρύθμιση ενός κωδικού τηλεχειρισμού 

στον εξωτερικό ασύρματο δέκτη

▶ Ρυθμίστε τον κωδικό τηλεχειρισμού ενός 
πλήκτρου τηλεχειριστηρίου βάσει των οδηγιών 
χρήσης του εξωτερικού δέκτη.

10.2 Απόσπασμα από τη δήλωση 

συμμόρφωσης για το δέκτη

Η συμμόρφωση του ως άνω προϊόντος με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού (RED) 
2014/53/ΕΕ αποδεικνύεται μέσω της τήρησης των 
εξής προτύπων:
• EN 300 220-3
• EN 301 489-1
• EN 301 489-3

Μπορείτε να ζητήσετε την πρωτότυπη δήλωση 
συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή.

* – Τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στον βασικό 
εξοπλισμό!

11 Λειτουργία

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από 

κίνηση της πόρτας

Μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί 
ή ζημιές στην περιοχή της πόρτας 
εξαιτίας της κίνησης της πόρτας.
▶ Απαγορεύεται τα παιδιά να 

παίζουν στο σύστημα της 
πόρτας.

▶ Βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή 
που κινείται η πόρτα δεν 
βρίσκονται άτομα ή αντικείμενα.

▶ Αν το σύστημα πόρτας διαθέτει 
μόνο μία διάταξη ασφαλείας, 
θέτετε το μηχανισμό κίνησης 
της συρόμενης πόρτας σε 
λειτουργία μόνο όταν μπορείτε 
να βλέπετε την περιοχή κίνησης 
της πόρτας.

▶ Επιτηρείτε την κίνηση της 
πόρτας, έως ότου η πόρτα 
φτάσει στην τελική της θέση.

▶ Μπορείτε να περάσετε από το 
άνοιγμα ενός τηλεχειριζόμενου 
συστήματος πόρτας μόνο 
εφόσον η πόρτα έχει 
ακινητοποιηθεί!

▶ Ποτέ μην στέκεστε κάτω από το 
ανοιχτό σύστημα πόρτας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης στην κύρια και στη 

δευτερεύουσα πλευρά κλεισίματος

Κατά τη διαδρομή της πόρτας μπορεί να πιαστούν 
δάχτυλα ή άκρα του σώματος μεταξύ της πόρτας και 
της κύριας αλλά και της δευτερεύουσας πλευράς 
κλεισίματος.
▶ Μην πιάνετε κατά τη διάρκεια μιας κίνησης της 

πόρτας την κύρια πλευρά κλεισίματος ή τη 
δευτερεύουσα πλευρά κλεισίματος.

11.1 Κατάρτιση χρήστη

▶ Ενημερώστε όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν το 
σύστημα πόρτας σχετικά με τον ορθή και ασφαλή 
χειρισμό του μηχανισμού κίνησης.

▶ Κάντε μια επίδειξη και ελέγξτε τη μηχανική 
απασφάλιση, καθώς και την επιστροφή ασφαλείας.
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11.2 Λειτουργίες των διαφόρων κωδικών 

τηλεχειρισμού

Σε κάθε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου αντιστοιχεί 
ένας κωδικός τηλεχειρισμού. Για τον χειρισμό του 
συστήματος κίνησης με το τηλεχειριστήριο θα πρέπει 
να ρυθμιστεί ο κωδικός τηλεχειρισμού του αντίστοιχου 
πλήκτρου τηλεχειριστηρίου στο κανάλι της επιθυμητής 
λειτουργίας στον ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη.
▶ Βλέπε κεφάλαιο 6.1.4

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Αν ο κωδικός τηλεχειρισμού του ρυθμισμένου 
πλήκτρου τηλεχειριστηρίου έχει ληφθεί από ένα άλλο 
τηλεχειριστήριο, τότε πατήστε το πλήκτρο 
τηλεχειριστηρίου για την πρώτη λειτουργία 2  φορές.

11.2.1 Κανάλι 1 / Παλμός

Ο μηχανισμός κίνησης για συρόμενες πόρτες 
λειτουργεί στην κανονική λειτουργία με το διαδοχικό 
έλεγχο φάσης με παλμούς. Το πάτημα του αντίστοιχου 
πλήκτρου τηλεχειριστηρίου ή ενός εξωτερικού 
διακόπτη ενεργοποιεί τον παλμό:
1ος παλμός: Η πόρτα κινείται προς την κατεύθυνση 

μιας τελικής θέσης.
2ος παλμός: Η πόρτα σταματάει.
3ος παλμός: Η πόρτα κινείται στην αντίθετη 

κατεύθυνση.
4ος παλμός: Η πόρτα σταματάει.
5ος παλμός: Η πόρτα κινείται προς την κατεύθυνση 

της τελικής θέσης που επιλέχθηκε με τον 
1ο παλμό.

κ.ο.κ.

11.2.2 Κανάλι 2 / Φως

Μόνο σε συνδυασμό με πλακέτα αντάπτορα γενικής 
χρήσης UAP 1 * και μια συνδεδεμένη λάμπα, π.χ. 
φωτισμός αυλής.

11.2.3 Κανάλι 3 / Μερικό άνοιγμα

Όταν η πόρτα δεν βρίσκεται στη θέση μερικού 

ανοίγματος, ο κωδικός τηλεχειρισμού Μερικό άνοιγμα 
κινεί την πόρτα σε αυτήν τη θέση. Όταν η πόρτα 
βρίσκεται στη θέση μερικού ανοίγματος,
• ο κωδικός τηλεχειρισμού Μερικό άνοιγμα κινεί την 

πόρτα στην τελική θέση κλεισίματος πόρτας.
• ο κωδικός τηλεχειρισμού Παλμός κινεί την πόρτα 

στην τελική θέση ανοίγματος πόρτας.

11.2.4 Κανάλι 4 / 5 Επιλογή κατεύθυνσης 

ανοίγματος πόρτας / κλεισίματος πόρτας

Κανάλι 4 / Επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας

Με τον κωδικό τηλεχειρισμού Κλείσιμο πόρτας 
οδηγείται η πόρτα με την ακολουθία παλμών (άνοιγμα 
– σταμάτημα  – άνοιγμα  –  σταμάτημα) στην τελική 
θέση ανοίγματος πόρτας.

* – Τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στον βασικό 
εξοπλισμό!

Κανάλι 5 / Επιλογή κατεύθυνσης κλεισίματος πόρτας

Με τον κωδικό τηλεχειρισμού Κλείσιμο πόρτας 
οδηγείται η πόρτα με την ακολουθία παλμών (κλείσιμο 
– σταμάτημα  – κλείσιμο –  σταμάτημα) στην τελική 
θέση κλεισίματος πόρτας.

11.3 Ενέργειες σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος (χωρίς εφεδρική μπαταρία 

ανάγκης)

Κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος πρέπει 
να ανοίγετε και να κλείνετε το σύστημα πόρτας 
χειροκίνητα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
αποσυνδέσετε τον μηχανισμό κίνησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Φθορά εξαιτίας υγρασίας

▶ Προστατέψτε τη διάταξη ελέγχου από την υγρασία 
κατά το άνοιγμα του περιβλήματος του 
μηχανισμού.

1. Ανοίξτε το καπάκι του περιβλήματος σύμφωνα με 
το κεφάλαιο 3.5.

2. Απασφαλίστε το μηχανισμό κίνησης 
περιστρέφοντας το μηχανισμό ασφάλισης.
Ενδεχ. να πρέπει να πιέσετε κάτω τον κινητήρα και 
τον οδοντωτό τροχό με το χέρι.

11.4 Ενέργειες μετά την επιστροφή του 

ρεύματος (χωρίς εφεδρική μπαταρία 

ανάγκης)

Μετά την επιστροφή του ρεύματος:
• Η ένδειξη 8.8. ανάβει για 1 δευτερόλεπτο.

Ή
• Η ένδειξη 8.8. αναβοσβήνει μέχρι να φορτωθούν 

όλοι οι ρυθμισμένοι κωδικοί τηλεχειρισμού.
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Η πόρτα πρέπει να εμπλακεί ξανά στο μηχανισμό πριν 
από τη θέση του διακόπτη τελικής θέσης.
1. Ασφαλίστε το μηχανισμό κίνησης περιστρέφοντας 

το μηχανισμό ασφάλισης.
Κατά την απασφάλιση ανυψώστε ελαφρώς τον 
κινητήρα.

2. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι περιβλήματος.

Μετά από μια διακοπή ρεύματος ο μηχανισμός 
κίνησης εκτελεί μια διαδρομή αναφοράς με την 
επόμενη εντολή παλμού.

11.5 Διαδρομή αναφοράς

Ένδειξη

Μια διαδρομή αναφοράς είναι απαραίτητη:
• Όταν μετά από μια διακοπή ρεύματος η θέση της 

πόρτας είναι άγνωστη.
• Όταν ο περιορισμός ισχύος ενεργοποιηθεί 3 φορές 

συνεχόμενα σε μια διαδρομή στην κατεύθυνση 
ανοίγματος ή κλεισίματος της πόρτας.

Μια διαδρομή αναφοράς εκτελείται:
• Μόνο στην κατεύθυνση κλεισίματος πόρτας.
• Με μειωμένη ταχύτητα.
• Με ελάχιστη αύξηση των τελευταίων ρυθμισμένων 

δυνάμεων.
• Χωρίς περιορισμό ισχύος

Μια εντολή παλμού ενεργοποιεί τη διαδρομή 
αναφοράς. Ο μηχανισμός κίνησης οδηγείται μέχρι την 
τελική θέση κλεισίματος πόρτας.
Όταν η περιοχή κινδύνου δεν προστατεύεται από 

ένα φωτοκύτταρο ή παρόμοια διάταξη, η διαδρομή 

αναφοράς επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μόνο 

όταν υπάρχει ορατότητα προς την πόρτα.

12 Έλεγχος και συντήρηση

Ο μηχανισμός κίνησης για συρόμενες πόρτες δεν 
χρειάζεται συντήρηση.
Για την ασφάλειά σας, ωστόσο, σας προτείνουμε, 
να αναθέσετε τον έλεγχο και τη συντήρηση του 
συστήματος πόρτας σε κάποιον ειδικό σύμφωνα με τα 
στοιχεία του κατασκευαστή.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας απρόσμενης 

κίνησης της πόρτας

Υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει μη αναμενόμενη 
κίνηση της πόρτας, αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
και των εργασιών συντήρησης στο σύστημα πόρτας 
επανενεργοποιηθεί κατά λάθος από κάποιον τρίτο 
η πόρτα.
▶ Πριν από όλες τις εργασίες θέτετε το σύστημα 

πόρτας εκτός τάσης και ενδεχ. αποσυνδέετε το 
βύσμα της εφεδρικής μπαταρίας ανάγκης.

▶ Ασφαλίστε το σύστημα της πόρτας έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης επανενεργοποίησης.

Ο έλεγχος ή η απαιτούμενη επισκευή πρέπει να 
εκτελούνται μόνο από ένα εξειδικευμένο άτομο. 
Απευθυνθείτε σχετικά σε έναν εξειδικευμένο 
συνεργάτη.
Ο οπτικός έλεγχος μπορεί να διεξαχθεί από τον 
ιδιοκτήτη.
▶ Ελέγχετε όλες τις λειτουργίες ασφαλείας και 

προστασίας μηνιαίως.
▶ Ελέγχετε τη λειτουργία των επαφών αντίστασης 

8k2 κάθε εξάμηνο.

▶ Τυχόν σφάλματα ή βλάβες θα πρέπει να 
αποκαθίστανται αμέσως.

12.1 Έλεγχος επιστροφής 

ασφαλείας / αναστροφής

Για τον έλεγχο της επιστροφής 

ασφαλείας / αναστροφής:

1. Κρατήστε την πόρτα κατά τη 
διάρκεια του κλεισίματος και 
με τα δύο χέρια.
Το σύστημα της πόρτας θα 
πρέπει να εκκινήσει τη 
διαδικασία αντιστροφής 
κίνησης ασφαλείας.

2. Κρατήστε την πόρτα κατά τη 
διάρκεια του ανοίγματος και 
με τα δύο χέρια.
Το σύστημα της πόρτας θα 
πρέπει να εκκινήσει τη 
διαδικασία αντιστροφής 
κίνησης ασφαλείας.

▶ Σε περίπτωση βλάβης της επιστροφής ασφαλείας 
αναθέστε αμέσως σε έναν ειδικό τον έλεγχο ή την 
επισκευή.
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13 Όροι εγγύησης

Διάρκεια της εγγύησης

Πέραν της καθορισμένης από το νόμο εγγύησης 
διανομέα που προκύπτει από τη σύμβαση πώλησης, 
παρέχεται εγγύηση από την ημερομηνία πώλησης για 
τα εξής μέρη:
• 5 έτη για τα μέρη του μηχανισμού κίνησης, τον 

κινητήρα και το σύστημα ελέγχου του κινητήρα
• 2 έτη για τον τηλεχειρισμό, τα εξαρτήματα και τα 

ειδικά συστήματα

Με κάθε αξίωση βάσει εγγύησης δεν επιμηκύνεται 
ο χρόνος της εγγύησης. Για αντικαταστάσεις και 
συμπληρωματικές εργασίες βελτίωσης η διάρκεια της 
εγγύησης ανέρχεται σε 6 μήνες, τουλάχιστον όμως 
στην τρέχουσα διάρκεια εγγύησης.

Προϋποθέσεις

Η εγγύηση ισχύει μόνο για τη χώρα στην οποία 
αγοράστηκε η συσκευή. Η αγορά του εμπορεύματος 
θα πρέπει να έχει γίνει από το εξουσιοδοτημένο από 
εμάς δίκτυο διανομής. Η εγγύηση αφορά μόνο ζημιές 
που προκύπτουν στο αντικείμενο της σύμβασης.
Η απόδειξη αγοράς αποτελεί ταυτόχρονα απόδειξη 
εγγύησης.

Υπηρεσίες

Για τη διάρκεια της εγγύησης αναλαμβάνουμε 
οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος, που 
αποδεδειγμένα οφείλεται σε αστοχία υλικού 
ή σφάλμα του κατασκευαστή. Αναλαμβάνουμε, κατά 
τη δική μας αποκλειστικά κρίση, την υποχρέωση να 
αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό προϊόν με άλλο 
μη ελαττωματικό, να το επισκευάσουμε ή να το 
αντικαταστήσουμε πλήρως με άλλο ίσης αξίας. Τα 
αντικατασταθέντα μέρη επέρχονται στην κυριότητά 
μας.
Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει καταβολή εξόδων για την 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση καθώς και τον έλεγχο 
των εν λόγω μερών καθώς και απαιτήσεις 
διαφυγόντων κερδών και αποζημιώσεις.
Εξαιρούνται επίσης βλάβες που προήλθαν από:
• μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση και σύνδεση
• μη ενδεδειγμένη έναρξη λειτουργίας και χειρισμός
• εξωτερικές επιδράσεις, όπως φωτιά, νερό, 

αντίξοες καιρικές συνθήκες
• μηχανικές βλάβες από ατύχημα, πτώση, 

πρόσκρουση
• ακούσια ή εκούσια καταστροφή
• φυσιολογική φθορά ή σφάλμα συντήρησης
• επισκευή από μη εξειδικευμένο προσωπικό
• χρήση μερών τρίτου κατασκευαστή
• αφαίρεση ή καταστροφή της πινακίδας τύπου

14 Απόσπασμα από τη δήλωση 

ενσωμάτωσης

(στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας περί 
μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ για την εγκατάσταση ενός 
ημιτελούς μηχανήματος σύμφωνα με το παράρτημα II, 
μέρος 1 B).
Το προϊόν που περιγράφεται στην πίσω σελίδα έχει 
σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί σε 
συμφωνία με τις παρακάτω οδηγίες:
• Κοινοτική Οδηγία 2006/42/ΕK περί μηχανημάτων
• Κοινοτική Οδηγία 2011/65/EΕ (RoHS)
• Κοινοτική Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ
• Κοινοτική Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας 2014/30/ΕΕ

Εφαρμοζόμενα και σχετικά πρότυπα και διατάξεις:
• EN ISO 13849-1, PL “c”, Cat. 2  

Ασφάλεια μηχανών – Εξαρτήματα ασφαλείας των 
συστημάτων ελέγχου – Μέρος 1: Γενικές αρχές 
σχεδιασμού

• EN 60335-1/2, εφόσον ισχύει  
Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών / μηχανισμών 
κίνησης για πόρτες

• EN 61000-6-3  
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Εκπομπή 
παρεμβολών

• EN 61000-6-2  
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Ατρωσία

Ημιτελή μηχανήματα σύμφωνα με την Κοινοτική 
Οδηγία 2006/42/ΕΚ προορίζονται μόνο για 
εγκατάσταση ή ενσωμάτωση σε άλλα μηχανήματα ή σε 
άλλα ημιτελή μηχανήματα ή εγκαταστάσεις, ώστε να 
αποτελέσουν από κοινού ένα μηχάνημα όπως 
εννοείται στην ως άνω αναφερόμενη οδηγία.
Συνεπώς το προϊόν αυτό επιτρέπεται να τεθεί σε 
λειτουργία μόνο αφού διαπιστωθεί ότι το ολόκληρο 
μηχάνημα/εγκατάσταση, στο οποίο θα ενσωματωθεί το 
προϊόν, πληροί τις διατάξεις της ως άνω 
αναφερόμενης οδηγίας.
Σε περίπτωση τροποποίησης του προϊόντος που δεν 
έχει συμφωνηθεί με εμάς παύει να ισχύει η παρούσα 
δήλωση.

15 Αποσυναρμολόγηση και διάθεση

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Κατά την αφαίρεση να τηρείτε όλες τις ισχύουσες 
διατάξεις για την ασφάλεια κατά την εργασία.

Αναθέστε σε έναν ειδικό την αποσυναρμολόγηση του 
μηχανισμού κίνησης για συρόμενες πόρτες με την 
αντίστροφη σειρά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, 
καθώς και την προβλεπόμενη διάθεσή του.
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16 Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση 170 – 260 V~, 50 / 60 Hz
Αναμονή < 0,5 W
Κλάση προστασίας IP 44
Περιοχή θερμοκρασιών –20 °C έως +60 °C
Μέγ. πλάτος πόρτας Ανάλογα με τον τύπο μηχανισμού κίνησης:

6.000 mm / 8.000 mm / 10.000 mm
Μέγ. ύψος πόρτας 2.000 mm
Μέγ. βάρος πόρτας Ανάλογα με τον τύπο μηχανισμού κίνησης:

300 kg / 500 kg / 800 kg (κινούμενη στο δάπεδο)
250 kg / 400 kg / 600 kg (αυτοφερόμενη)

Μέγ. επένδυση πόρτας Ανάλογα με την επιφάνεια πόρτας.
Κατά τη χρήση επενδύσεων πόρτας λάβετε υπόψη τα τοπικά φορτία 
ανέμου (EN 13241-1).

Ονομαστική ροπή στρέψης Βλ. πινακίδα κατασκευαστή
Μέγ. ροπή στρέψης Βλ. πινακίδα κατασκευαστή
Μέγ. αριθμός στροφών χωρίς 

φορτίο

Ανάλογα με τον τύπο μηχανισμού κίνησης:
2,6 min-1 / 2,7 min-1

Αριθμός στροφών σε ονομαστική 

ροπή στρέψης

Ανάλογα με τον τύπο μηχανισμού κίνησης:
2,5 min-1 / 2,6 min-1

Κύκλοι (άνοιγμα / κλείσιμο) ανά 

ημέρα / ώρα

Βλ. πινακίδα κατασκευαστή

Περίβλημα μηχανισμού κίνησης Χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο  και ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, ενισχυμένο με υαλονήματα πλαστικό

Σύστημα ελέγχου Σύστημα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, δυνατότητα προγραμματισμού
Τάση ελέγχου 24 V / 37 V DC (δυνατότητα μεταγωγής)
Μέγ. μήκος καλωδίου 30 m
Συνδέσεις Κουμπωτές βιδωτές κλέμες
Απενεργοποίηση τελικής θέσης /  

περιορισμός ισχύος

Ηλεκτρονικά

Διακοπή λειτουργίας • Η ρύθμιση γίνεται με αυτόματο τρόπο ξεχωριστά και για τις δύο 
κατευθύνσεις.

• Περιορισμός ισχύος για τις δύο κατευθύνσεις λειτουργίας, με αυτόματη 
ρύθμιση και αυτόματο έλεγχο

Ειδικές λειτουργίες • Δυνατότητα σύνδεσης διακόπτη στάσης / απενεργοποίησης
• Δυνατότητα σύνδεσης φωτοκύτταρου ή πρεσοστάτη
• Προαιρετικό ρελέ για σηματοδότη,
• Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού φωτισμού (μόνο σε συνδυασμό με 

ένα προαιρετικό ρελέ HOR 1 ή μια πλακέτα αντάπτορα γενικής χρήσης 
UAP 1).

Χρόνος αναμονής • Απαιτείται φωτοκύτταρο!
• ρύθμιση 5 – 300 δευτερόλεπτα
• ρύθμιση 5 δευτερόλεπτα – 240 λεπτά για μερικό άνοιγμα
• μειωμένος χρόνος αναμονής λόγω φωτοκύτταρου διέλευσης

Εξαρτήματα ασύρματης 

λειτουργίας

• ενσωματωμένος ασύρματος δέκτης
• Τηλεχειριστήριο
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17 Ένδειξη σφαλμάτων / μηνυμάτων προειδοποίησης και καταστάσεων λειτουργίας

17.1 Ένδειξη σφαλμάτων και προειδοποιήσεων

Ένδειξη Σφάλμα / Προειδοποίηση Πιθανή αιτία Λύση

Ρύθμιση του ορίου 
αναστροφής μη εφικτή.

Κατά τη ρύθμιση του ορίου 
αναστροφής υπήρχε ένα 
εμπόδιο.

Απομακρύνετε το εμπόδιο.

Ρύθμιση της θέσης μερικού 
ανοίγματος μη εφικτή

Η θέση μερικού ανοίγματος 
βρίσκεται πολύ κοντά στην 
τελική θέση κλεισίματος 
πόρτας

Η θέση μερικού ανοίγματος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη

Διάταξη ασφαλείας στο 
SE1

Δεν υπάρχει συνδεδεμένη 
διάταξη ασφαλείας.

Συνδέστε μια διάταξη ασφαλείας 
ή ενεργοποιήστε την στο μενού.

Το σήμα της διάταξης 
ασφαλείας διακόπηκε.

Ρυθμίστε / ευθυγραμμίστε τη διάταξη 
ασφαλείας.
Ελέγξτε και ενδεχ. αντικαταστήστε τις παροχές.

Η διάταξη ασφαλείας 
παρουσιάζει βλάβη.

Αντικαταστήστε το φωτοκύτταρο.

Διάταξη ασφαλείας στο 
SE2

Δεν υπάρχει συνδεδεμένη 
διάταξη ασφαλείας.

Συνδέστε μια διάταξη ασφαλείας 
ή ενεργοποιήστε την στο μενού.

Το σήμα της διάταξης 
ασφαλείας διακόπηκε.

Ρυθμίστε / ευθυγραμμίστε τη διάταξη 
ασφαλείας.
Ελέγξτε και ενδεχ. αντικαταστήστε τις 
παροχές.

Η διάταξη ασφαλείας 
παρουσιάζει βλάβη.

Αντικαταστήστε το φωτοκύτταρο.

Διάταξη ασφαλείας στο 
SE3

Δεν υπάρχει συνδεδεμένη 
διάταξη ασφαλείας.

Συνδέστε μια διάταξη ασφαλείας 
ή ενεργοποιήστε την στο μενού.

Το σήμα της διάταξης 
ασφαλείας διακόπηκε.

Ρυθμίστε / ευθυγραμμίστε τη διάταξη 
ασφαλείας.
Ελέγξτε και ενδεχ. αντικαταστήστε τις 
παροχές.

Η διάταξη ασφαλείας 
παρουσιάζει βλάβη.

Αντικαταστήστε το φωτοκύτταρο.

Περιορισμός ισχύος προς 
την κατεύθυνση 
κλεισίματος πόρτας

Η πόρτα κινείται με 
δυσκολία ή ανομοιόμορφα.

Διορθώστε τη διαδρομή της πόρτας.

Στην περιοχή της πόρτας 
παρεμβάλλεται κάποιο 
εμπόδιο.

Απομακρύνετε το εμπόδιο, ενδεχ. ρυθμίστε 
εκ νέου τον μηχανισμό κίνησης..

Το κύκλωμα ηρεμίας 
διακόπηκε

Η επαφή ανοίγματος στην 
κλέμα 12 / 13 είναι ανοιχτή.

Κλείστε την επαφή.

Το κύκλωμα ηρεμίας 
διακόπηκε.

Ελέγξτε το κύκλωμα ηρεμίας.

Περιορισμός ισχύος στην 
κατεύθυνση ανοίγματος 
πόρτας

Η πόρτα κινείται με 
δυσκολία ή ανομοιόμορφα.

Διορθώστε τη διαδρομή της πόρτας.

Στην περιοχή της πόρτας 
παρεμβάλλεται κάποιο 
εμπόδιο.

Απομακρύνετε το εμπόδιο, ενδεχ. ρυθμίστε 
εκ νέου τον μηχανισμό κίνησης..

Σφάλμα συστήματος Εσωτερικό σφάλμα Εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών 
ρυθμίσεων και ρυθμίστε εκ νέου τον 
μηχανισμό κίνησης, ενδεχ. αντικαταστήστε 
τον.

Περιορισμός χρόνου 
διαδρομής

Ο μηχανισμός κίνησης είναι 
ελαττωματικός.

Αντικαταστήστε τον μηχανισμό κίνησης.
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Ένδειξη Σφάλμα / Προειδοποίηση Πιθανή αιτία Λύση

σφάλμα επικοινωνίας Η επικοινωνία με μια 
πρόσθετη πλακέτα είναι 
προβληματική (π.χ. UAP 1 
ή UAP 1-300, ESE )

Ελέγξτε και ενδεχ. αντικαταστήστε τις παροχές.

Ελέγξτε και ενδεχ. αντικαταστήστε την 
πρόσθετη πλακέτα.

Στοιχεία χειρισμού / 
χειρισμός

Σφάλμα κατά την εισαγωγή Ελέγξτε και αλλάξτε την εισαγωγή
Εισαγωγή μη έγκυρης τιμής Ελέγξτε κι αλλάξτε την εισαχθείσα τιμή

Ειδικά για ρυθμισμένες 
διατάξεις ασφαλείας

Η διάταξη ασφαλείας με 
δοκιμή διακόπηκε.

Ελέγξτε και ενδεχ. αντικαταστήστε τη 
διάταξη ασφαλείας.

Η επαφή αντίστασης 8k2 
ενεργοποιήθηκε

Απομακρύνετε το εμπόδιο.

Η επαφή αντίστασης 8k2 
παρουσιάζει βλάβη ή δεν 
είναι συνδεδεμένη.

Ελέγξτε την επαφή αντίστασης 8k2.

Χαμηλή τάση Σε λειτουργία μπαταρίας: σηματοδότηση
Σε τάση δικτύου: εσωτερικό σφάλμα χωρίς 
σηματοδότηση

Σφάλμα τάσης
(Υψηλή / χαμηλή τάση)

Φορτίστε την μπαταρία, ελέγξτε την πηγή 
τάσης.

Χωρίς σημείο αναφοράς, 
θέση πόρτας άγνωστη

Διακοπή ρεύματος Μία κίνηση της πόρτας στην τελική θέση 
κλεισίματος πόρτας.Ο περιορισμός ισχύος 

ενεργοποιήθηκε 3 
διαδοχικές φορές.

Το μήνυμα διαστήματος 
συντήρησης αναβοσβήνει 
σε κάθε κίνηση της 
πόρτας.

Κανένα σφάλμα
Το διάστημα συντήρησης 
που ρυθμίστηκε από τον 
εγκαταστάτη ξεπεράστηκε.

Αναθέστε τον έλεγχο και τη συντήρηση του 
συστήματος πόρτας σε έναν ειδικό 
σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.

17.2 Ένδειξη των καταστάσεων λειτουργίας

Όλοι οι ρυθμισμένοι κωδικοί τηλεχειρισμού 
φορτώνονται.

Ο μηχανισμός κίνησης δεν είναι ρυθμισμένος.
▶ Ρυθμίστε τον μηχανισμό κίνησης 

(βλ. κεφάλαιο 5).
Η πόρτα  βρίσκεται στην τελική θέση 
κλεισίματος πόρτας.

Η πόρτα βρίσκεται στην τελική θέση 
ανοίγματος πόρτας.

Η πόρτα κινείται στην κατεύθυνση τελικής 
θέσης κλεισίματος πόρτας.

Η πόρτα κινείται στην τελική θέση 
ανοίγματος πόρτας ή το αυτόματο κλείσιμο 
είναι ενεργό.

Η πόρτα βρίσκεται στην τελική θέση 
κλεισίματος πόρτας και ο χρόνος 
προειδοποίησης είναι ενεργός.

Η πόρτα βρίσκεται στην τελική θέση 
ανοίγματος πόρτας και ο χρόνος 
προειδοποίησης είναι ενεργός.

Η πόρτα  βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση. Η πόρτα βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση και 
ο χρόνος προειδοποίησης είναι ενεργός.

Δημιουργείται επικοινωνία με τον μηχανισμό 
κίνησης.

Η πόρτα βρίσκεται στη θέση μερικού 
ανοίγματος.

Η πόρτα βρίσκεται στη θέση μερικού 
ανοίγματος και το αυτόματο κλείσιμο είναι 
ενεργό.

Η πόρτα βρίσκεται στη θέση μερικού 
ανοίγματος και ο χρόνος προειδοποίησης 
είναι ενεργός.

Κατά την έναρξη λειτουργίας και τη 
διαδρομή ρύθμισης δεν προσεγγίζεται ο 
τερματικός διακόπτης.

Κατά την έναρξη λειτουργίας και τις 
διαδρομές ρύθμισης δεν προσεγγίζεται ο 
τερματικός διακόπτης.

Είσοδος παλμού από έναν κωδικό 
τηλεχειρισμού (αναβοσβήνει 1 φορά).

Αποστέλλει απόκριση κατάστασης στο 
τηλεχειριστήριο (αναβοσβήνει 1 φορά).
Αναμονή (αναβοσβήνει αργά)
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18 Επισκόπηση μενού και προγραμματισμού

Οι αναφερόμενες εργοστασιακές ρυθμίσεις ισχύουν για τον τύπο μηχανισμού κίνησης LineaMatic.

Σύμβολο Μενού Λειτουργία / παράμετρος Υπόδειξη

Άνοιγμα / έξοδος 
από τη λειτουργία 
προγραμματισμού

Επιλογή τύπου μηχανισμού κίνησης

LineaMatic   
Προρυθμίζονται οι 
βασικές ρυθμίσεις 
όπως ταχύτητα, 
ομαλός τερματισμός, 
συμπεριφορά 
αναστροφής των 
διατάξεων 
ασφαλείας, όριο 
αναστροφής κ.λπ.)

LineaMatic P

LineaMatic H

Διαδρομές ρύθμισης

2×

Μετά από σέρβις / συντήρηση ή αλλαγές ρυθμίστε 
ξανά τις τελικές θέσεις και τις δυνάμεις

Ρύθμιση τηλεχειριστηρίων
Παλμός

Φωτισμός

Μερικό άνοιγμα

Επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας

Επιλογή κατεύθυνσης κλεισίματος πόρτας
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Σύμβολο Μενού Λειτουργία / παράμετρος Υπόδειξη

Διαγράψτε όλους του κωδικούς τηλεχειρισμού
Όλα τα τηλεχειριστήρια
Όλες οι λειτουργίες

Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης φωτισμού (εσωτερικά ρελέ)
Εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιημένος.

  
Το μενού 31, 
παράμετρος 07 
ενεργοποιείται 
αυτόματα.

30 sec.
Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης φωτισμού εσωτερικά 
30 δευτερόλεπτα

Το μενού 31, 
παράμετρος 00 
ενεργοποιείται 
αυτόματα.

60 sec.
Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης φωτισμού εσωτερικά 
60 δευτερόλεπτα

120 sec.
Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης φωτισμού εσωτερικά 
120 δευτερόλεπτα

180 sec.
Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης φωτισμού εσωτερικά 
180 δευτερόλεπτα

Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης φωτισμού (εξωτερικά ρελέ)
Εξωτερικός φωτισμός απενεργοποιημένος.

5 min.
Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης φωτισμού εξωτερικά 
5 λεπτά  

10 min.
Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης φωτισμού εξωτερικά 
10 λεπτά

Φωτισμός / διάρκεια συνέχισης φωτισμού εξωτερικά 
λειτουργία HOR 1 ή UAP 1 ρελέ 3 ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση λειτουργίας

Ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση 
εξωτερικού 
φωτισμού
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Σύμβολο Μενού Λειτουργία / παράμετρος Υπόδειξη

Πρόσθετες λειτουργίες (εξωτερικό ρελέ) (HOR 1 ή UAP 1 
ρελέ 3)

Π
α

ρ
ά

μ
ε
τ
ρ

ο
ς

00 Λειτουργία φωτισμού εξωτερικά
Το μενού 26 

ενεργοποιείται 
αυτόματα.

01 Μήνυμα Τελική θέση ανοίγματος πόρτας

Το μενού 25 

ενεργοποιείται 
αυτόματα.

02 Μήνυμα Τελική θέση κλεισίματος πόρτας
03 Μήνυμα τελικής θέσης ανοίγματος πόρτας

04
Σήμα σάρωσης σε εντολή ανοίγματος 
πόρτας ή μερικού ανοίγματος

05 Μήνυμα σφάλματος στην ένδειξη (βλάβη)

06
Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) συνεχόμενο σήμα

07
Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) αναβοσβήνει

08
Το ρελέ ενεργοποιείται κατά τη διαδρομή 
και απενεργοποιείται στην τελική θέση

09
Μήνυμα διαστήματος συντήρησης 
(ένδειξη In)

10

Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) αναβοσβήνει μόνο στην 
κατεύθυνση κλεισίματος πόρτας

1) Προειδοποίηση μόνο, όταν έχει ενεργοποιηθεί στο μενού 32.

Πρόσθετες λειτουργίες (εσωτερικό ρελέ) (HOR 1 ή UAP 1 
ρελέ 3)

Π
α

ρ
ά

μ
ε
τ
ρ

ο
ς

00 Φωτισμός εσωτερικά
Το μενού 22 

ενεργοποιείται 
αυτόματα.

01
Ένδειξη τελικής θέσης ανοίγματος 
πόρτας

Το μενού 20 

ενεργοποιείται 
αυτόματα.

02 Μήνυμα τελικής θέσης κλεισίματος

03
Ένδειξη τελικής θέσης μερικού 
ανοίγματος

04
Σήμα σάρωσης σε εντολή ανοίγματος 
πόρτας ή μερικού ανοίγματος

05 Μήνυμα σφάλματος στην ένδειξη (βλάβη)

06
Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) συνεχόμενο σήμα

07
Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) αναβοσβήνει

08 Το ρελέ ενεργοποιείται κατά τη διαδρομή

09
Μήνυμα διαστήματος συντήρησης 
(ένδειξη In)

10

Προειδοποίηση εκκίνησης / 
προειδοποίηση 1) αναβοσβήνει μόνο στην 
κατεύθυνση κλεισίματος πόρτας

1) Προειδοποίηση μόνο, όταν έχει ενεργοποιηθεί στο μενού 32.
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Σύμβολο Μενού Λειτουργία / παράμετρος Υπόδειξη

Χρόνος προειδοποίησης

1-60 sec.

Π
α

ρ
ά

μ
ε
τ
ρ

ο
ς

00 Προειδοποίηση απενεργοποιημένη

01 Προειδοποίηση 1 δευτ.
02 Προειδοποίηση 2 δευτ.
03 Προειδοποίηση 3 δευτ.
04 Προειδοποίηση 4 δευτ.
05 Προειδοποίηση 5 δευτ.
06 Προειδοποίηση 10 δευτ.
07 Προειδοποίηση 15 δευτ.
08 Προειδοποίηση 20 δευτ.
09 Προειδοποίηση 30 δευτ.
10 Προειδοποίηση 60 δευτ.

Αυτόματο κλείσιμο – χρόνος αναμονής Απαιτείται διάταξη 

φωτοκυττάρων

5 sec. – 300 sec.

Π
α

ρ
ά

μ
ε
τ
ρ

ο
ς

00
Χρόνος αναμονής 
απενεργοποιημένος

01 Χρόνος αναμονής 5 δευτ.

Το μενού 32, 
παράμετρος 02 
ενεργοποιείται 
αυτόματα.

02 Χρόνος αναμονής 10 δευτ.
03 Χρόνος αναμονής 15 δευτ.
04 Χρόνος αναμονής 30 δευτ.
05 Χρόνος αναμονής 60 δευτ.
06 Χρόνος αναμονής 90 δευτ.
07 Χρόνος αναμονής 120 δευτ.
08 Χρόνος αναμονής 180 δευτ.
09 Χρόνος αναμονής 240 δευτ.
10 Χρόνος αναμονής 300 δευτ.

Αυτόματο κλείσιμο – μερικό άνοιγμα Απαιτείται διάταξη 

φωτοκυττάρων

5 sec. – 240 min.

Π
α

ρ
ά

μ
ε
τ
ρ

ο
ς

00
Χρόνος αναμονής 
απενεργοποιημένος

01
Ο χρόνος αναμονής ρυθμίστηκε ακριβώς 
όπως στο μενού 34

Το μενού 32, 
παράμετρος 02 
ενεργοποιείται 
αυτόματα.

02 Χρόνος αναμονής 5 λεπτά
03 Χρόνος αναμονής 15 λεπτά
04 Χρόνος αναμονής 30 λεπτά
05 Χρόνος αναμονής 45 λεπτά
06 Χρόνος αναμονής 60 λεπτά
07 Χρόνος αναμονής 90 λεπτά
08 Χρόνος αναμονής 120 λεπτά
09 Χρόνος αναμονής 180 λεπτά
10 Χρόνος αναμονής 240 λεπτά

Αλλαγή θέσης μερικού ανοίγματος
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