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FAAC E045 – Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ανοιγόμενους
μηχανισμούς 230V
Κατάλληλος για χρήση με τους μηχανισμούς:
FAAC 390, FAAC 400, FAAC 402,
FAAC 412, FAAC 413, FAAC 415,
FAAC 422, FAAC 560, FAAC 580
FAAC 593, FAAC 750, FAAC 770

Τεχνικά χαρακτηριστικά - λειτουργίες
Τροφοδοσία: 230V +/-15%, 50/60Hz
Κατανάλωση: Stand by = 4W – μέγιστο για 800W
Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 800W
Τροφοδοσία αξεσουάρ: 24V
Μax ρεύμα παρελκομένων: +24V max 500mA – BUS-2EASY max 500mA – Ηλεκτρική κλειδαριά 12V/24V
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ο +55οC
Ασφάλειες προστασίας: F1 = 2.5A
Χρόνος λειτουργίας: Με αυτοδιάγνωση μέσω SET UP
Χρόνος παύσης: Ρυθμιζόμενος από 0 – 9.50 min
Δύναμη μοτέρ: Προγραμματιζόμενος σε 50 επίπεδα
Είσοδοι σύνδεσης: για USB & XF433/868 δέκτης-Ζ16
Είσοδοι: Τροφοδοσία, BUS-2EASY, OPEN-A, OPEN-B, STOP
Έξοδοι: Φανός, Μοτέρ, Ηλεκτρική κλειδαριά (LOCK), Έξοδος 1, τροφοδοσία αξεσουάρ

LED & DISPLAY (σε κανονική κατάσταση)
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DISPLAY - LED ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

SW1 Κουμπί προγραμματισμού για αύξηση τιμών (+) +/R1
SW2 Κουμπί προγραμματισμού για μείωση τιμών (-) -/R2
SW3 Βασικό κουμπί προγραμματισμού εισόδου/εξόδου στο

μενού
F

DL7 LED εισόδου ελέγχου κατάστασης STOP STOP
DL8 LED εισόδου ελέγχου κατάστασης ΟΡ Β ΟΡ Β
DL9 LED εισόδου ελέγχου κατάστασης OP A ΟΡ Α

DL10 LED σήμανσης USB USB
DL11 LED σήμανσης (OMNIDEC) – για εγγραφή χειριστηρίων RADIO 1-XF
DL12 LED σήμανσης (ΟΜΝΙDEC) – για εγγραφή χειριστηρίων RADIO 2-XF
DL13 LED ένδειξης λάθους ERROR
DL14 LED σήμανσης διάγνωσης BUS-2EASY BUS MON
DL15 LED σήμανσης για συσκευές BUS-2EASY ενεργές ACTIVE
DL16 LED ένδειξης ότι ο μικροεπεξεργαστής λαμβάνει ρεύμα MICROPROCCESSOR
DL17 LED ένδειξης ύπαρξης σύνδεσης με παρελκομένα 24V +24V

J1 230V +/-15% σύνδεση τροφοδοσίας, παροχής ρεύματος
J2 Τροφοδοσία παροχής ρεύματος μοτέρ και φανού
J3 Αναμονή για είσοδο κάποιας εντολής

J5

Αναμονή σύνδεσης Δέκτη 433/868 (OMNIDEC)
XF433/XF868

ΚΑΝΑΛΙ 1 – OPEN A

ΚΑΝΑΛΙ 2 – OPEN B
Ολικό άνοιγμα – κανάλι 1

Μερικό άνοιγμα – κανάλι 2
J8 Είσοδος HOST USB-A για μοναδές μνήμης USB
J9 +24V παροχή παρελκομένων
J10 Σύνδεση συσκευών BUS-2EASY
J11 Έξοδος για φανό προειδοποίησης και ηλεκτρικής

κλειδαριάς
F1 Ασφάλεια προστασίας για μοτέρ και τροφοδοσία
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Ηλεκτρικές συνδέσεις πίνακα

J1 – Συνδέσεις ρεύματος
ΡΕ : Γείωση
Ν: Σύνδεση ρεύματος 230V +/- 15% Ουδέτερος
L: Σύνδεση ρεύματος 230V +/- 15% Φάση

J2: Συνδέσεις μοτέρ και φανού

1 Μ1 - COM Ουδέτερος μοτέρ 1
Καλώδιο μπλε ή γκρι
Μ1 = ορισμός πρώτου φύλλου κατά το άνοιγμα
ή καθορισμός μοτέρ για πόρτα μονόφυλλη

2 Μ1 - ΟΡ Φάση ανοίγματος μοτέρ 1
3 Μ1 - CL Φάση κλεισίματος μοτέρ 1

4 M2 - COM Ουδέτερος μοτέρ 2
Καλώδιο μπλε ή γκρι
Μ2 = ορισμός δεύτερου φύλλου κατά το
άνοιγμα – ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
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ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
5 M2 - OP Φάση ανοίγματος μοτέρ 2
6 M2 - CL Φάση κλεισίματος μοτέρ 2
7

LAMP Σύνδεση φανού προειδοποίησης (MAX 60W)
8

J3: Εντολές και είσοδοι συσκευών ασφαλείας

9 ΟΡ - Α OPEN A επαφή – Ν.Ο. ολικό
άνοιγμα

Συνδεση ενός μπουτόν ή άλλης συσκευή η
οποία κατά το κλείσιμο μιας επαφής, εκτελεί
ΟΛΙΚΟ άνοιγμα και των δύο φύλλων

10 ΟΡ - Β ΟΡΕΝ Β επαφή – Ν.Ο.
μερικό άνοιγμα

Συνδεση ενός μπουτόν ή άλλης συσκευή η
οποία κατά το κλείσιμο μιας επαφής, εκτελεί
ΜΕΡΙΚΟ άνοιγμα.
Σε σύστημα με 2 μοτέρ = άνοιγμα 100%  του
φύλλου 1
Σε σύστημα με 1 μοτέρ = άνοιγμα 50% του
φύλλου 1
Όταν επιλεγεί μια λογική που απαιτεί κλείσιμο
CLOSE (ένδειξη οθόνης b.C), η είσοδος ΟΡΕΝ
Β γίνεται αυτόματα CLOSE Ν.Ο (εντολή για
κλείσιμο των φύλλων)

Για να συνδεθούν περισσότερες συσκευές στο OPEN A & στο ΟΡΕΝ Β, συνδέστε τις επαφές Ν.Ο
παράλληλα (όπως φαίνεται στο σχέδιο)

11 STOP STOP επαφή – Ν.C.
Συνδέστε ένα μπουτόν ή οποιαδήποτε άλλη
επαφή, η οποία κατά το άνοιγμα της επαφής,
σταματά η κίνηση των μηχανισμών

Για να συνδεθούν πάνω από μία συσκευή STOP, συνδέστε τις επαφές N.C σε σειρά (όπως φαίνεται στο
σχέδιο). Εάν δεν συνδεθούν συσκευές STOP, γεφυρώστε τις επαφές STOP & GND.

Σύνδεση παράλληλων επαφών Ν.Ο Σύνδεση επαφών Ν.C στη σειρά
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J8: Διαχείριση του αρχείου ρυθμίσεων μέσω USB (χρήση με ηλεκτρονικό
υπολογιστή)

J9: Σύνδεση αξεσουάρ

15
- Αρνητικό – σύνδεση συσκευών GND

16
17

+ Θετικό – σύνδεση συσκευών 24V (max 500mA)
18

J11: Σύνδεση ενδεικτικής λυχνίας και ηλεκτρικής κλειδαριάς

20 W.L Έξοδος ενδεικτικής λυχνίας 24V max 100mA

21 LOCK

Έξοδος για ηλεκτρική κλειδαριά (12 ή
24V).
Η λειτουργία της ξεκινά 2 δευτερόλεπτα
πριν ανοίξει το φύλλο 1

Όταν το BUS-2EASY ENCODER είναι
απενεργοποιημένο, η ηλεκτρική κλειδαριά
ενεργοποιείται πρίν από κάθε άνοιγμα (σε
οποιαδήποτε θέση και εάν είναι το φύλλο)

Όταν το BUS-2EASY ENCODER είναι
ενεργοποιημένο, η ηλεκτρική κλειδαριά
ενεργοποιείται πριν το άνοιγμα, μόνο όταν το
φύλλο είναι στην κλειστή θέση

J10: Σύνδεση φωτοκυττάρων και άλλων συσκευών με τεχνολογία BUS-2EASY

Η πλακέτα ελέγχου διαθέτει κύκλωμα BUS-2EASY (χωρίς πολικότητα) για διευκόλυνση σύνδεσης
πολλαπλών συσκευών ασφάλειας BUS-2EASY (έως 16 ζεύγη φωτοκύτταρα BUS-2EASY) encoder και
συσκευών ελέγχου
Εάν δεν χρησιμοποιηθούν συσκευές BUS-2EASY αφήστε την αναμονή ελεύθερη

Πριν την σύνδεση των φωτοκυττάρων, ρυθμίστε τα σύμφωνα με την τοποθεσία τους και την λειτουργία
που θα πρέπει να επιτελούν κατά την λειτουργία τους.

Φωτοκύτταρα κατά τη διαδικασία κλεισίματος: λειτουργούν μόνο κατά την διάρκεια κλεισίματος ενός
συστήματος και προστατεύουν την περιοχή ελέγχου τους από μία ενδεχόμενη πρόσκρουση.

Φωτοκύτταρα κατά τη διαδικασία ανοίγματος: λειτουργούν μόνο κατά την διάρκεια ανοίγματος ενός
συστήματος και προστατεύουν την περιοχή ελέγχου τους από μία ενδεχόμενη πρόσκρουση.

Φωτοκύτταρα κατά τη διαδικασία ανοίγματος/ κλεισίματος: λειτουργούν κατά την διάρκεια ανοίγματος
& κλεισίματος ενός συστήματος και προστατεύουν την περιοχή ελέγχου τους από μία ενδεχόμενη
πρόσκρουση και στις 2 κατευθύνσεις.
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Συσκευές παλμού: λειτουργούν ως συσκευές παλμού για την έναρξη της διαδικασίας ανοίγματος ενός
συστήματος.

Σε περίπτωση χρήσης απλών φωτοκυττάρων (με πολικότητα) θα πρέπει να γίνεται χρήση του
BUS Interface Module και να συνδεθεί στην αναμονή BUS-2EASY J10

Ο καθορισμός λειτουργίας του κάθε φωτοκυττάρου ορίζεται από τους μικροδιακόπτες Dip-Switches (DS1)
που βρίσκονται στον πομπό και στον δέκτη του κάθε φωτοκυττάρου.
Η ρύθμιση των μικροδιακοπτών θα πρέπει να είναι ίδια στον πομπό και στον δέκτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν έχουμε περισσότερα από ένα ζεύγη φωτοκυττάρων δεν θα πρέπει κάνενα ζεύγος να έχει
την ίδια ρύθμιση στα Dip-Switches με κάποιο άλλο.

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ
OFF OFF OFF OFF

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
(ΕΩΣ 6 ΖΕΥΓΗ)

OFF OFF OFF ON
OFF OFF ON OFF
OFF OFF ON ON
OFF ON ON OFF
OFF ON ON ON

ΟΝ OFF OFF OFF

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
(ΕΩΣ 7 ΖΕΥΓΗ)

ΟΝ OFF OFF ΟΝ
ΟΝ OFF ΟΝ OFF
ΟΝ OFF ΟΝ ΟΝ
ΟΝ ΟΝ OFF OFF
ΟΝ ΟΝ OFF ΟΝ
ΟΝ ΟΝ ΟΝ OFF

OFF ON OFF OFF ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ
ΚΛΕΣΙΜΟ (ΕΩΣ 2 ΖΕΥΓΗ)OFF ON OFF ON

ON ON ON ON ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΛΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ (1
ΖΕΥΓΟΣ)

Σύνδεση φωτοκυττάρων BUS-2EASY

Για σύνδεση φωτοκυττάρων θα πρέπει να υπάρχουν δύο καλώδια χωρίς πολικότητα.
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DL1 = ευθυγράμμιση
DL2 = κατάσταση BUS-2EASY – τροφοδοσία ρεύματος
DS1 = Dip-switches προγραμματισμού

Σύνδεση ENCODER BUS-2EASY
Η σύνδεση του BUS-2EASY ENCODER απαιτεί το διπολικό καλώδιο που βρίσκεται στην συσκευασία.

Ανάλογα την πολικότητα του BUS-2EASY στη σύνδεση παροχών καθορίζεται σε ποιο
φύλλο
αντιστοιχεί το ENCODER.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ενδείξεις των LED που αναφέρουν την κατάσταση του

ENCODER και βρίσκονται πάνω στο encoder.
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Το φύλλο 1 ανοίγει πρώτο και κλείνει τελευταίο.

Αντιστρέφοντας τα καλώδια του ENCODER, αντιστρέφεται
και η αντιστοιχία του με το
φύλλο 1 ή με το φύλλο 2 και αντίστροφα.
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ΕNCODER – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LED

LED ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΜΑ ΣΒΗΣΤΟ

DL1
Με ρεύμα
Με επικοινωνία

Με ρεύμα
Χωρίς επικοινωνία

Χωρίς ρεύμα
Χωρίς επικοινωνία

Το DL1 θα πρέπει να είναι πάντα στο ΟΝ ώστε να επιβεβαιώνεται η σύνδεσή του με τον πίνακα
ελέγχου

DL2
Φύλλο 1 / Φύλλο 2
To DL2 δείχνει το φύλλο στο οποίο αναφέρεται το ENCODER. Θα πρέπει να ΟΝ για το φύλλο 1
και στο OFF για το φύλλο 2

DL3
Σταματημένο φύλλο Φύλλο σε κίνηση Σταματημένο φύλλο
Το DL3 αναβοσβήνει σταθερά όταν το φύλλο κινείται. Με σταματημένο φύλλο μπορεί να είναι
ΟΝ ή OFF

Στην περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης του ENCODER (DL2 στο ΟΝ ή OFF και για τα δύο
ENCODER) κατά τη διαδικασία εκμάθησης των αξεσουάρ BUS-2EASY, το DL1 θα
αναβοσβήνει και στα δύο encoder.

J5: Σύνδεση δέκτη τηλεχειρισμού XF – δικάναλου 433/868mhz

Πάντα κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση η πλακέτα να είναι εκτός ρεύματος
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (είσοδος - έξοδος)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το F: Η πρώτη λειτουργία εμφανίζεται (θα φαίνεται όσο κρατάμε
πατημένο το F).
2. Απελευθερώστε το F και εμφανίζεται η τιμή της πρώτης λειτουργίας.
3. Πατήστε το +/R1 ή –/R2 για την αυξομείωση των τιμών. Πατήστε το F για την επόμενη επιλογή.
4. Λειτουργία St (τελευταία επιλογή) – επιλογή Υ για αποθήκευση των επιλογών ή no για έξοδο από
το μενού χωρίς αποθήκευση.
5. Πατήστε το F για επιβεβαιώσετε την επιλογή
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ADVANCED ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ (είσοδος - έξοδος)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο πρώτα το F και μετά το + τα κρατάτε ταυτόχρονα: Η πρώτη
λειτουργία εμφανίζεται (θα φαίνεται όσο κρατάμε πατημένα τα 2 πλήκτρα).
2. Απελευθερώστε τα πλήκτρα και εμφανίζεται η τιμή της πρώτης λειτουργίας
3. Πατήστε το +/R1 ή –/R2 για την αυξομείωση των τιμών.
4. Πατήστε το F για την επόμενη επιλογή.
5. Λειτουργία St (τελευταία επιλογή) – επιλογή Υ για αποθήκευση των επιλογών ή no για έξοδο από
το μενού χωρίς αποθήκευση.
6. Πατήστε το F για επιβεβαιώσετε την επιλογή

Για έξοδο από το μενού (οποτεδήποτε θελήσετε):
Πατήστε και κρατήστε πατημένο πρώτα το F και μετά το (-)για να μεταβείτε απευθείας
στην επιλογή St (τελευταία επιλογή).

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οθόνη Ρύθμιση Περιγραφή Προεπιλογή

dF
y

Όλες οι τιμές αντιστοιχούν στις εργοστασιακές τιμές.
Επιλέγετε το y εάν θέλετε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές
τιμές y

no Ορισμένες τιμές είναι διαφορετικές από τις προεπιλεγμένες
τιμές.

LO

E

Ημι-αυτόματη λειτουργία
Σταματημένη πόρτα: Με εντολή OPEN η πόρτα ανοίγει και στη
συνέχεια κλείνει
Πόρτα σε κίνηση: Με εντολή OPEN, ενώ η πόρτα ανοίγει,
σταματά και ξανανοίγει κατά το κλείσιμο
Φωτοκύτταρα: αντιστροφή κίνησης
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EP

Ημι-αυτόματη Step-by-Step
Σταματημένη πόρτα: Με εντολή OPEN η πόρτα ανοίγει και στη
συνέχεια κλείνει
Πόρτα σε κίνηση: Μια εντολή OPEN μπλοκάρει την κίνηση
Φωτοκύτταρα: αντιστροφή κίνησης

E

SP

Αυτόματη Step-by-Step συσκευών ασφαλείας
Σταματημένη πόρτα: Με εντολή OPEN η πόρτα ανοίγει και στη
συνέχεια κλείνει αυτόματα μετά το χρόνο παύσης
Πόρτα σε κίνηση: Μία εντολή OPEN κατά τη διάρκεια παύσης
στο κλείσιμο και κατά τη διάρκεια κίνησης, μπλοκάρει το
μηχανισμό
Φωτοκύτταρα για το κλείσιμο: ξανακλείνουν την πόρτα κατά τη
διάρκεια παύσης. Απομνημονεύουν το κλείσιμο κατά το άνοιγμα
και αμέσως αντιστρέφουν την κίνηση κατά το κλείσιμο

A

Αυτόματη λειτουργία
Σταματημένη πόρτα: Με εντολή OPEN η πόρτα ανοίγει και στη
συνέχεια κλείνει αυτόματα μετά το χρόνο παύσης
Πόρτα σε κίνηση: Μία εντολή OPEN, στο άνοιγμα αγνοείται,
στην παύση επαναφορτίζει το χρόνο παύσης και στο κλείσιμο
ανοίγει πάλι
Φωτοκύτταρα για το κλείσιμο: επαναφορτίζει το χρόνο παύσης

AP

Αυτόματη Step-by-Step:
Σταματημένη πόρτα: Με εντολή OPEN
Πόρτα σε κίνηση: Μία εντολή OPEN κατά το άνοιγμα και κατά
τη διάρκεια χρόνου παύσης, μπλοκάρει το μηχανισμό και
αντιστρέφει κατά το κλείσιμο
Φωτοκύτταρα για το κλείσιμο: Επαναφορτίζει το χρόνο παύσης

b

Hμιαυτόματη b (η είσοδος ΟΡΕΝ-Β γίνεται CLOSE):
Σταματημένη πόρτα: Λογική με 2 ξεχωριστές εντολές: με εντολή
ΟΡΕΝ-Α ανοίγει, με εντολή CLOSE, κλείνει
Πόρτα σε κίνηση: Μία εντολή OPEN-Α κατά το κλείσιμο, η
πόρτα ανοίγει και με εντολή CLOSE κατά το άνοιγμα, η πόρτα
κλείνει
Φωτοκύτταρα: Κατά την κίνηση, η πόρτα αντιστρέφει

C

Dead-man λειτουργία (η είσοδος ΟΡΕΝ-Β γίνεται CLOSE):
Σταματημένη πόρτα: Λογική με 2 ξεχωριστές εντολές: Με
πατημένη την εντολή OPEN-A η πόρτα ανοίγει, με πατημένη
την εντολή CLOSE, η πόρτα κλείνει
Πόρτα σε κίνηση: Μία εντολή OPEN-Α κατά το κλείσιμο, η
πόρτα ανοίγει, μία εντολή ΟΡΕΝ κατά το άνοιγμα, η πόρτα
κλείνει
Φωτοκύτταρα: Κατά την κίνηση, η πόρτα αντιστρέφει

Όταν μία λογική λειτουργία απαιτεί την επιλογή
εισόδου CLOSE (b,C), οι είσοδοι ΟΡΕΝ Β θα
μετατραπούν αυτόματα σε CLOSE. Εάν επιλεγεί
μία λογική λειτουργία η οποία δεν απαιτεί τη

χρήση εισόδων CLOSE, τότε αυτοί οι είσοδοι θα
μετατραπούν σε ΟΡΕΝ Β.

ΡΑ 00-59 ΧΡΟΝΟΙ TOΥ PAUSE A & PAUSE B (ισχύει μόνο εάν έχει 30
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ρυθμιστεί το LO στο Α (αυτόματη λογική):
Η ρύθμιση του χρόνου παύσης ισχύει κατά το ολικό άνοιγμα και
κατά το μερικό άνοιγμα.
Ρύθμιση από 00-59sec, σε βήμα 1second
Μετά την τιμή 59, η οθόνη εμφανίζει λεπτά και δέκατα του
δευτερολέπτου και ο χρόνος ρυθμίζεται πλέον σε βήματα των
10 δευτερολέπτων με μέγιστη τιμή ρύθμισης τα 9.5 λεπτά.
Π.χ: Εάν η οθόνη δείξει 2.5, ο χρόνος παύσης είναι στα 2 λεπτά
και 50 δευτερόλεπτα

Πn
1 = 1 μοτέρ
2 = 2 μοτέρ

Πλήθος μοτέρ:
Επιλέγετε τον αριθμό που συνδέονται στον πίνακα ελέγχου.

Εάν επιλέξετε το 1 (για ένα μοτέρ) και κατόπιν
συνδέσετε 2 μοτέρ, τότε η οθόνη θα εμφανίσει
ERROR 14. Αυτό μπορεί να διορθωθεί αφού κάνετε
SET UP.

Εάν το SET UP γίνει με δύο μοτέρ και αργότερα συνδεθεί
ένα μοτέρ, τότε η οθόνη δεν θα εμφανίσει ένδειξη λάθους.
Απλά, θα λειτουργεί μόνο το 1 μοτέρ που έχει συνδεθεί στο
Μ1.

2

F1 01 - 50

Μοτέρ 1 – Ρύθμιση δύναμης:
Η τιμή της δύναμης είναι ίδια κατά το κλείσιμο και κατά το
άνοιγμα

Εάν η δύναμη έχει τροποποιηθεί προτείνεται η
εκτέλεση νέου SET UP.
Εάν συνδεθούν υδραυλικά μοτέρ, τότε η δύναμη θα
πρέπει να ρυθμιστεί στη μέγιστη τιμή.

25

F2 01 - 50

Μοτέρ 2 – Ρύθμιση δύναμης (ισχύει μόνο εάν έχει επιλεγεί το
Πn-στο 2 (επιλογή για σύνδεση δύο μοτέρ)

Εάν η δύναμη έχει τροποποιηθεί προτείνεται η
εκτέλεση νέου SET UP.
Εάν συνδεθούν υδραυλικά μοτέρ, τότε η δύναμη θα
πρέπει να ρυθμιστεί στη μέγιστη τιμή.

25

En ENCODER
Χρήση Encoder:
y = encoder και για τα δύο μοτέρ
no = απενεργοποιημένο encoder

no

Cd 00 - 59

Χρόνος καθυστέρησης του ενός φύλλου (ισχύει μόνο εάν
έχει επιλεγεί το Πn-στο 2 (επιλογή για σύνδεση δύο μοτέρ)
Ρυθμίζει το χρόνο καθυστέρησης κατά την έναρξη κλεισίματος
του φύλλου 1 σε σχέση με το φύλλο 2. Ρύθμιση από 00-59sec,
σε βήμα 1second. Μετά την τιμή 59, η οθόνη εμφανίζει λεπτά
και δέκατα του δευτερολέπτου και ο χρόνος ρυθμίζεται πλέον
σε βήματα των 10 δευτερολέπτων με μέγιστη τιμή ρύθμισης τα
1.3 λεπτά. Π.χ: Εάν η οθόνη δείξει 1.2, ο χρόνος καθυστέρησης
είναι 1 λεπτό και 20sec

05

bu BUS-2EASY Συσκευές BUS-2EASY
Δείτε τη σχετική παράγραφο για τις συνδέσεις στο J10 no

Π2 ΜΟΤΕΡ 2
DEAD-MAN

2  Μοτέρ– λειτουργία Dead-man (ισχύει μόνο εάν έχει επιλεγεί
το Πn-στο 2 (επιλογή για σύνδεση δύο μοτέρ) --
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Κρατώντας πατημένο το +/R1 η πόρτα ανοίγει (ένδειξη οθόνης
oP)
Κρατώντας πατημένο το -/R2 η πόρτα κλείνει (ένδειξη οθόνης
cL)

Π1 ΜΟΤΕΡ 1
DEAD-MAN

1 Μοτέρ - λειτουργία Dead-man

Κρατώντας πατημένο το +/R1 η πόρτα ανοίγει (ένδειξη οθόνης
oP)
Κρατώντας πατημένο το -/R2 η πόρτα κλείνει (ένδειξη οθόνης
cL)

--

tL SET UP

Εκμάθηση χρόνου λειτουργίας:

Εάν δεν έχει εκτελεστεί SET UP η οθόνη θα δείξει 50 που
σημαίνει ότι πρέπει να εκτελεστεί η λειτουργία SET UP.

Το BUS-2EASY ENCODER θα πρέπει να είναι
ενεργό πριν το SET UP: Ρυθμίστε Εn=y (βασικό
μενού).
Κατά την εκτέλεση του SET UP όλα τα αξεσουάρ

BUS-2EASY θα πρέπει να είναι ενεργά.
Εάν δεν οριστεί ENCODER, τότε απαιτείται η τοποθέτηση
μηχανικών στοπ.
Κατά τη διάρκεια του SET UP όλες οι συσκευές ασφαλείας
είναι απενεργοποιημένες.

Για την εκτέλεση SET UP δείτε αναλυτικά την παρακάτω
παράγραφο

--

St STATUS

Κατάσταση συστήματος:
1. y = Αποθήκευση και έξοδος από το πρόγραμμα

no = Έξοδος χωρίς αποθήκευση

2. Πατήστε το κουμπί F για επιβεβαίωση. Στο τέλος η οθόνη
επιστρέφει και δείχνει την κατάσταση του συστήματος:
00 = ΚΛΕΙΣΤΟ
01 = ΑΝΟΙΧΤΟ
02 = ΠΑΥΣΗ και μετά ΑΝΟΙΓΕΙ
03 = ΠΑΥΣΗ και μετά ΚΛΕΙΝΕΙ
04 = ΠΑΥΣΗ
05 = ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ
06 = ΤΩΡΑ ΚΛΕΙΝΕΙ
07 =  ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (test foto)
08 = ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BUS-2EASY ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
09 = ΠΡΟ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΜΑ και μετά ΑΝΟΙΓΕΙ
10 = ΠΡΟ-ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΜΑ και μετά ΚΛΕΙΝΕΙ

Προσοχή: Εάν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων
διακοπεί το ρεύμα, τότε όλες οι ρυθμίσεις χάνονται.

Για έξοδο από το πρόγραμμα, κρατήστε πατημένο πρώτα
το F και μετά το (-) έως η οθόνη δείξει St.

y
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ADVANCED MENOU – ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ

Οθόνη Ρύθμιση Περιγραφή Προεπιλογή

r5

Ειδική
ρύθμιση για

σωστή
χρήση

ηλεκτρικής
κλειδαριάς

Σύντομη κίνηση αντιστροφής κατά την εντολή ανοίγματος:
Η αναπήδηση αντιστροφής διευκολύνει την απελευθέρωση της
ηλεκτρικής κλειδαριάς: όταν οι πόρτες είναι κλειστές, πριν την
έναρξη ανοίγματος, τα μοτέρ δίνουν μία σύντομη κίνηση προς
την κατεύθυνση κλεισίματος
Σύντομη ώθηση προς τα εμπρός κατά το κλείσιμο των
φύλλων:
Η σύντομη ώθηση προς τα εμπρός στο σημείο κλεισίματος
εξασφαλίζει τη σίγουρη μανδάλωση της ηλεκτρικής κλειδαριάς
y = ενεργό (για 2sec)
no = ανενεργό

Στην περίπτωση λειτουργίας του συστήματος με
ENCODER, για να ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία θα πρέπει να γίνει SETUP κάνοντας

χρήση το αυτόματο σταμάτημα του φύλλου σε μηχανικό
σημείο επαφής.

no

Od
Delay

Καθυστέρησ
η φύλλου

Καθυστέρηση φύλλου (Θα πρέπει να είναι το Πn = 2):
Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση για το άνοιγμα του
φύλλου 2 κατά το άνοιγμα σε σχέση με το φύλλο 1
y = ενεργό (για 2sec)
no = ανενεργό

y

rl
Επιβράδυνσ

η του
φύλλου 1

Επιβράδυνση του φύλλου 1:
Ρύθμιση από 00 έως 99% της συνολικής διαδρομής του
φύλλου, σε βήμα 1%
00 = χωρίς επιβράδυνσης
01 = ελάχιστη διαδρομή επιβράδυνσης
99 = μέγιστη διαδρομή επιβράδυνσης

20

r2
Επιβράδυνσ

η του
φύλλου 2

Επιβράδυνση του φύλλου 2 (Θα πρέπει να είναι το Πn = 2):
Ρύθμιση από 00 έως 99% της συνολικής διαδρομής του
φύλλου, σε βήμα 1%
00 = χωρίς επιβράδυνσης
01 = ελάχιστη διαδρομή επιβράδυνσης
99 = μέγιστη διαδρομή επιβράδυνσης

20

PF Pre - alarm

Προ-αναβόσβησμα:
Ενεργό για διάστημα 3sec
y = ενεργό πριν από κάθε κίνηση
no = ανενεργό

no

ΕC
Ευαισθησία

αντι-
σύνθλιψης

Ευαισθησία αντισύνθλιψης (ισχύει μόνο εάν Εn = y):

00 = ελάχιστη τιμή ευαισθησίας πριν την αντιστροφή
10 = μέγιστη τιμή ευαισθησίας πριν την αντιστροφή

05

r8
Σημείο πριν

την
αντιστροφή

Ορισμός σημείου πριν την αντιστροφή (μέσω πίνακα)
Μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστημα μέσα στο οποίο ο πίνακας
ελέγχου θα σταματήσει την κίνηση χωρίς αντιστροφή στην
περίπτωση που προκύψει εμπόδιο.
01 = Ελάχιστο διάστημα κενού (σχεδόν 1 βαθμός)

02
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02 = Μέγιστο διάστημα κενού (σχεδόν 4 βαθμοί)

tA
Επιπλέον
χρόνος

λειτουργίας

Εμφανίζεται μόνο αν οι λογικές En=no & οι λογικες Fc και
FA είναι no ή 02
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον επιπλέον χρόνο από 0 έως 30
δευτερόλεπτα

St κατάσταση

Έξοδος από το μενού
Επιλέγουμε:
y για αποθήκευση των ρυθμίσεων
no για μη αποθήκευση των ρυθμίσεων
πατάμε το F για αποδοχή

y
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BUS-2EASY ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Μπορείτε να προσθέσετε συσκευές BUS-2EASY στο σύστημα όποτε θελήσετε ακολουθώντας τα εξής:
1. Κόβετε το ρεύμα στον πίνακα ελέγχου
2. Τοποθείτε τις συσκευές σύμφωνα με τις οδηγίες σύνδεσης της κάθε συσκευής.
3. Συνδέετε τις συσκευές σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.
4. Επαναφέρετε το ρεύμα στον πίνακα.
Ολοκληρώστε τη διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο BUS-2EASY ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

BUS-2EASY ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. Μπαίνετε στο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ και πηγαίνετε στην επιλογή bu. Όταν ελευθερώσετε το πλήκτρο F,
η οθόνη θα δείξει την κατάσταση των συσκευών BUS-2EASY. Δείτε την κάτωθι εικόνα.
2. Εκτελέστε την καταχώρηση: Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα + και – για
τουλάχιστον 5sec (σε αυτό το χρονικό διάστημα, η οθόνη θα αναβοσβήσει).
3. Η εμφάνιση του <y> επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της καταχώρησης.
4. Απελευθερώστε τα πλήκτρα + και - . Θα εμφανιστεί στην οθόνη η κατάσταση των συσκευών

Εάν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές BUS-2EASY στον πίνακα, η οθόνη θα
εμφανίσει
την ένδειξη no
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για ένδειξη οθόνης της κατάστασης συσκευών BUS-2EASY

Σε κατάσταση αναμονής STAND-BY (κλειστή πόρτα και σε κατάσταση αναμονής
STAND-BY)
Αυτή η ένδειξη της οθόνης υποδεικνύει ότι η συσκευή BUS-2EASY ENCODER στο
φύλλο 1 και 2 και τα φωτοκύτταρα BUS-2EASY είναι σωστά συνδεδεμένα και
αναγνωρισμένα.

Αυτή η ένδειξη της οθόνης υποδεικνύει ότι η συσκευή BUS-2EASY ENCODER στο
φύλλο 1 και 2 και τα φωτοκύτταρα BUS-2EASY είναι σωστά συνδεδεμένα και
αναγνωρισμένα και τα φωτοκύτταρα κλεισίματος είναι ενεργά.

Έλεγχος των συνδεδεμένων συσκευών στην πλακέτα:

Για να ελέγξετε τον τύπο των συσκευών BUS που είναι συνδεδεμένα στην πλακέτα:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο + : Τα αντίστοιχα τμήματα για τουλάχιστον μία συνδεδεμένη
ενεργή συσκευή, θα ανάψουν π.χ όπως στο παρακάτω σχέδιο:
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Κατάσταση LED για σύνδεση συσκευών BUS-2EASY:

LED DL15 (κόκκινο)
ΟΝ Συσκευή ασφαλείας συδεδεμένη ή συσκευή παλμού ενεργή
ΟFF ΚΑΜΙΑ συσκευή ασφαλείας συδεδεμένη ή συσκευή παλμού
LED DL14 (πράσινο)
ΟΝ σταθερό Κανονική λειτουργία (Led στο ΟΝ ακόμα και εάν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές)
Αργό
αναβόσβησμα
(κάθε 2.5sec)

BUS-2EASY βραχυκύκλωμα γραμμής

Γρήγορο
αναβόσβησμα
(κάθε 0.5sec)

Σφάλμα στη σύνδεση BUS-2EASY.
Επαναλάβετε την καταχώρηση της συσκευής. Εάν το λάθος επιμένει:
-Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει άλλη συσκευή συνδεδεμένη με την ίδια διεύθυνση DipSwitch.
-Αναζήτηση σφάλματος (με τον αριθμό ή αναζήτηση συνδεδεμένης BUS συσκευής)
- FAIL SAFE σφάλμα στη συσκευή BUS

OFF Πίνακας σε κατάσταση SLEEP (εάν χρησιμοποιείται)
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SET UP – εκτέλεση λειτουργίας

Όταν η πλακέτα παίρνει ρεύμα και δεν έχει ποτέ SETUP η οθόνη δείχνει την ένδειξη 50
κάτι που σημαίνει ότι ΠΡΕΠΕΙ να εκτελεστεί SETUP

Κατά την διάρκεια το SETUP οι ήδη συνδεδεμένες συσκευές BUS-2EASY θα πρέπει να
καταχωρούνται.

Τα ENCODER BUS-2EASY πρέπει να ενεργουποιούνται ΠΡΙΝ το SETUP. Στο βασικό
μενού η επιλογή En να είναι y (δείτε παραπάνω στο βασικό μενού)

Για το SETUP κάνετε τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά την διάρκεια όλου του SETUP δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν οι
συσκευές ασφαλείας δηλαδή κάνεις να μην κόψει καμία δέσμη από τα φωτοκύτταρα.
Ρεύμα θα έχουν κανονικά, ενεργά και συνδεδεμένα.

Εάν το σύστημα δεν διαθέτει encoder τότε πρέπει να τοποθετηθούν μηχανικά στοπ.

1. Πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί F για είσοδο στο Βασικό μενού και πηγαίνετε στην
παράμετρο tL. Όταν ελευθερωθεί το κουμπί F θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη (--).

2. Σιγουρευτείτε ότι τα φύλλα της πόρτας είναι κλειστά. Σε διαφορετική περίπτωση, κάντε τα
ακόλουθα:
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το (-/R2) για να κλείσει το φύλλο 2
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το (+/R1) για να κλείσει το φύλλο 1

Εάν πατήσετε το (+/R1) και/ή το (-/R2) και η εντολή που εκτελεστεί είναι για άνοιγμα των
φύλλων, κόψτε το ρεύμα και στην αναμονή J2 αντιστρέψτε τα καλώδια της φάσης των
αντίστοιχων μοτέρ (τερματικά 2-3 για μοτέρ του φύλλου 1 και τερματικά 5-6 για μοτέρ του

φύλλου 2.

3. Με τα φύλλα της πόρτας κλειστά, ενεργοποιήστε το SET UP πατώντας και κρατώντας πατημένα
τα (+) και (-) μέχρι το 51 να αρχίσει να ανάβει στην οθόνη (σχεδόν για 3 δευτερόλεπτα).

4. Ελευθερώστε τα (+) και (-). Το φύλλο 1 αρχίζει να ανοίγει.
Λειτουργία χωρίς ENCODER Λειτουργία με ENCODER

Σταματήστε την κίνηση δίνοντας μία εντολή ΟΡΕΝ Α
μόλις το φύλλο 1 να φτάσει το σημείο επαφής

Το φύλλο 1 θα σταματήσει μόλις φτάσει στο σημείο
επαφής.
Εάν δεν υπάρχουν μηχανικά στοπ, σταματήστε την
κίνηση του φύλλου στο επιθυμητό σημείο δίνοντας
μια εντολή ΟΡΕΝ Α
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5. Στην οθόνη ανάβει η ένδειξη 52 (μόνο αν έχετε επιλέξει λειτουργία με 2 μοτέρ): το φύλλο 2 ανοίγει
Λειτουργία χωρίς ENCODER Λειτουργία με ENCODER

Σταματήστε την κίνηση δίνοντας μία εντολή ΟΡΕΝ Α
μόλις το φύλλο 2 να φτάσει το σημείο επαφής

Το φύλλο 2 θα σταματήσει μόλις φτάσει στο σημείο
επαφής.
Εάν δεν υπάρχουν μηχανικά στοπ, σταματήστε την
κίνηση του φύλλου στο επιθυμητό σημείο δίνοντας
μια εντολή ΟΡΕΝ Α

6. Στην οθόνη ανάβει η ένδειξη 53 (μόνο αν έχετε επιλέξει λειτουργία με 2 μοτέρ): το φύλλο 2 κλείνει
Λειτουργία χωρίς ENCODER Λειτουργία με ENCODER

Σταματήστε την κίνηση δίνοντας μία εντολή ΟΡΕΝ Α
μόλις το φύλλο 2 να φτάσει το σημείο επαφής

Το φύλλο 2 θα σταματήσει μόλις φτάσει στο σημείο
επαφής.
Εάν δεν υπάρχουν μηχανικά στοπ, σταματήστε την
κίνηση του φύλλου στο επιθυμητό σημείο δίνοντας
μια εντολή ΟΡΕΝ Α

7. Στην οθόνη ανάβει η ένδειξη 54: το φύλλο 1 κλείνει
Λειτουργία χωρίς ENCODER Λειτουργία με ENCODER

Σταματήστε την κίνηση δίνοντας μία εντολή ΟΡΕΝ Α
μόλις το φύλλο 1 να φτάσει το σημείο επαφής

Το φύλλο 1 θα σταματήσει μόλις φτάσει στο σημείο
επαφής.
Εάν δεν υπάρχουν μηχανικά στοπ, σταματήστε την
κίνηση του φύλλου στο επιθυμητό σημείο δίνοντας
μια εντολή ΟΡΕΝ Α

8. Ο πίνακας στη συνέχεια θα βγει αυτόματα από το πρόγραμμα και στην οθόνη θα δείξει (00) ώστε
να επιβεβαιωθεί η εκτέλεση του SET UP επιτυχώς.
Εάν δεν εκτελεστεί επιτυχώς, η οθόνη θα ανάψει δείχνοντας την ένδειξη 50. Τότε θα πρέπει να εκτελεστεί
εκ νέου SET UP.

Οι αποστάσεις επιβράδυνσης μπορούν να ρυθμιστούν από την οθόνη Προηγμένου
Προγραμματισμού χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους r1 & r2 χωρίς να χρειάζεται να
επαναλάβετε ένα νέο SET UP.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Συνδέστε τον δέκτη τηλεχειρισμού στην αναμονή J5. Η πλακέτα έχει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή
2κάναλο που έχει τη δυνατότητα χρήσης διαφορετικών τεχνολογιών όπως DS, SLH/SLH LR, RC αλλά
πάντα της ίδιας συχνότητας με τον δέκτη που έχετε βάλει στην J5.
Από το ίδιο δικάναλο χειριστήριο εκτελείται το ολικό άνοιγμα (ΟΡΕΝ Α) και το μερικό άνοιγμα (ΟΡΕΝ Β)
με δικάναλο δέκτη τηλεχειρισμού.

• Αποθήκευση έως 255 κωδικών κατανεμημένα μεταξύ του ΟΡΕΝ Α και στο ΟΡΕΝ
Β/CLOSE.
• Για να χρησιμοποιήσετε χειριστήρια διαφορετικού συστήματος κωδικοποίησης,
ολοκληρώστε την εκμάθηση των χειριστήριων του κάθε συστήματος χωριστά.

▪ Κρατήστε τουλάχιστον 30 εκατοστά το χειριστήριο από το δέκτη κατά την εγγραφή.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ SLH/SLH LR

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το +/R1 - SW1 (προγραμματισμός ΟΡΕΝ Α) ή -/R2 – SW2
(προγραμματισμός OPEN B/CLOSE). Μετά από περίπου 5cec με πατημένο το πλήκτρο, το αντίστοιχο
LED (DL11 ή DL12) θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά για περίπου 20sec.
2. Απελευθερώστε το πλήκτρο.
3. Πατήστε ταυτόχρονα το Ρ1 και Ρ2 του Master χειριστηρίου. Αυτό που κωδικοποιήθηκε στην
πλακέτα.
4. Το λαμπάκι του χειριστηρίου θα ανάψει.
5. Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
6. Σιγουρευτείτε ότι το DL11 ή το DL12 στο πίνακα συνεχίζει να αναβοσβήνει και ενώ ανάβει ακόμα
το λαμπάκι του χειριστηρίου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο του χειριστηρίου
που θέλετε να εγγράψετε. Το λαμπάκι του χειριστηρίου θα μείνει σταθερά αναμμένο.
7. Το αντίστοιχο LED (DL11/DL12) του πίνακα θα μείνει σταθερά αναμμένο για 1sec και μετά θα
σβήσει. Η εγγραφή έχει πραγματοποιηθεί.
8. Απελευθερώστε το πλήκτρο του χειριστηρίου.
9. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, πατήστε δύο φορές το εγγεγραμμένο πλήκτρο του χειριστηρίου.
10. Ο μηχανισμός θα εκτελέσει έναν κύκλο ανοίγματος.
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΤΥΠΟΥ SLH/SLH LR)

Για να εγγράψετε και άλλο χειριστήριο του ίδιου συστήματος κωδικοποίησης, θα πρέπει να μεταφέρεται
τον κωδικό από γραμμένο χειριστήριο στο άγραφο.
1. Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα το Ρ1 και Ρ2 του εγγεγραμμένου χειριστηρίου. Το
λαμπάκι του χειριστηρίου θα αναβοσβήνει.
2. Απελευθερώστε το πλήκτρο. Το λαμπάκι συνεχίζει και αναβοσβήνει.
3. Ενώ ανάβει ακόμα το λαμπάκι πατήστε και κρατήστε πατημένο το εγγεγραμμένο κουμπί του
χειριστηρίου. Το λαμπάκι θα μείνει σταθερά αναμμένο.
4. Φέρτε κοντά το άγραφο χειριστήριο και πατήστε το αντίστοιχο κουμπί που θέλετε να εγγράψετε στο
άγραφο χειριστήριο. Απελευθερώστε το κουμπί μόνο όταν το λαμπάκι του αναβοσβήσει δύο φορές. Η
αντιγραφή πραγματοποιήθηκε.
5. Πατήστε το κουμπί του νέου χειριστήριου δύο φορές. Ο μηχανισμός θα εκτελέσει έναν κύκλο
ανοίγματος.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LC/RC (μόνο για συχνότητα 433Mhz)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το +/R1 - SW1 (προγραμματισμός ΟΡΕΝ Α) ή -/R2 – SW2
(προγραμματισμός OPEN B/CLOSE).
Μετά από περίπου 5cec με πατημένο το πλήκτρο, το αντίστοιχο LED (DL11 ή DL12) θα αρχίσει να
αναβοσβήνει αργά για περίπου 20sec.
Απελευθερώστε το πλήκτρο.

2. Ενώ το λαμπάκι συνεχίζει και αναβοσβήνει, πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο του χειριστηρίου. Το
αντίστοιχο LED του πίνακα (DL11/DL12) θα μείνει σταθερά αναμμένο για 1sec, επιβεβαιώνοντας την
εγγραφή και θα ξανα-αναβοσβήσει για 20sec πάλι για τυχόν εγγραφή επόμενου χειριστηρίου.
3. Μόλις περάσουν τα 20sec, το LED θα σβήσει επιβεβαιώνοντας την εγγραφή.
4. Για την εγγραφή και άλλων χειριστηρίων, επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο 1.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LC/RC

Για την αντιγραφή ενός χειριστηρίου LC/RC από άλλο ίδιο χειριστήριο, δεν απαιτείται η εγγραφή από τον
πίνακα αλλά από χειριστήριο σε χειριστήριο ίδιου συστήματος κωδικοποίησης.
1. Φέρνετε το εγγεγραμμένο χειριστήριο κοντά στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατάμε ταυτόχρονα και κρατάμε πατημένα το Ρ1 και Ρ2 μέχρι το LED να αναβοσβήνει αργά για
5sec.
3. Μεταξύ διαστήματος 5sec, πατάμε το ήδη αποθηκευμένο πλήκτρο για να ενεργοποιήσουμε τη
φάση εκμάθησης στο επιλεγμένο κανάλι.
4. Το LED του πίνακα του αντίστοιχου καναλιού θα αναβοσβήσει για 20sec. Μεταξύ αυτού του
διαστήματος μπορείτε να εγγράψετε και άλλα χειριστήρια.
5. Το LED του πίνακα του αντίστοιχου καναλιού θα μείνει σταθερά αναμμένο για 2sec
επιβεβαιώνοντας την εγγραφή και θα αρχίσει να αναβοσβήνει για άλλα 20sec. Κατά τη διάρκεια αυτή
μπορείτε να εγγράψετε και άλλα χειριστήρια. Το LED σβήνει.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DS
1. Επιλέξτε τον κωδικό ΟΝ-OFF που επιθυμείτε από τα 12 dip-switches που υπάρχουν μέσα στο
χειριστήριο DS.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το +/R1 - SW1 (προγραμματισμός ΟΡΕΝ Α) ή -/R2 – SW2
(προγραμματισμός OPEN B/CLOSE).
3. Αφού κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο για 5sec, το αντίστοιχο LED (DL11/DL12) θα αρχίσει να
αναβοσβήνει αργά για 20sec. Απελευθερώστε το πλήκτρο.
4. Καθώς αναβοσβήνει το LED, πατήστε το πλήκτρο του χειριστήριου που θέλετε να εγγράψετε.
5. Το αντίστοιχο LED (DL11/DL12) θα μείνει σταθερά αναμμένο για 1sec και μετά θα σβήσει,
επιβεβαιώνοντας την εγγραφή.
6. Εάν θέλετε να εγγράψετε και άλλα χειριστήρια επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο 1.
7. Για να εγγράψετε και άλλα, απλά ρυθμίστε τα 12 dip-switches στον ίδιο κωδικό ON-OFF με το
αρχικό χειριστήριο.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το -/R2 για 5sec. Το DL12 θα αναβοσβήνει αργά.
2. Μετά από άλλα 5sec πατήματος και αργού αναβοσβήσματος, τα LED DL11 & DL12 θα
αναβοσβήνουν πιο γρήγορα (εκκίνηση διαγραφής).
3. Όταν σταματήσει το γρήγορο αναβόσβημα, τα LED DL11 & DL12 θα μείνουν σταθερά αναμμένα,
επιβεβαιώνοντας τη διαγραφή. Απελευθερώστε το -/R2. Τα LED θα σβήσουν.

Η λειτουργία της διαγραφής δεν μπορεί να ακυρωθεί. Η διαγραφή θα γίνει σε όλα τα
αποθηκευμένα τηλεχειριστήρια.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ LED

Αφού έχετα συνδέσει τα πάντα και έχετε δώσει ρευαμ στην πλακέτα ελέγξτε την κατάσταση των LED σε σχέση μαε
την κατάσταση των διαφόρων εισόδων της πλακέτας

STOP: Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, η είσοδος STOP είναι μια είσοδος ασφαλείας με επαφή N.C
(ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ). Το αντίστοιχο LED θα πρέπει να είναι στο ON με το σύστημα σε κατάσταση
ηρεμίας και σβήνει όταν  ενεργοποιηθεί η συνδεδεμένη συσκευή.

OPEN-A, OPEN-B: Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, οι είσοδοι ΟΡΕΝ-Α, ΟΡΕΝ-Β είναι είσοδοΙ
ασφαλείας με επαφή N.Ο (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). Τα αντίστοιχα LED θα πρέπει να είναι στο OFF όταν το
σύστημα είναι σε κατάσταση ηρεμίας και στο ΟΝ όταν χρησιμοποιούνται οι συνδεδεμένες συσκευές.

LED ERROR (ΣΦΑΛΜΑ) ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ: Υπάρχει συναγερμός σε εξέλιξη (αυτή η κατάσταση
δεν θέτει σε κίνδυνο τον μηχανισμό) – δες παράγραφο <ΣΦΑΛΜΑΤΑ>.

ΟΝ STEADY (σταθερό): Υπάρχει ένα λάθος σε εξέλιξη (αυτή η κατάσταση μπλοκάρει τον μηχανισμό
μέχρι να διορθωθεί το λάθος) – δες παράγραφο < ΣΦΑΛΜΑΤΑ >.
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ΣΗΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ (ERRORS & ALARM)

Στην περίπτωση εμφάνισης ERRORS (αυτή η κατάσταση σταματά τη λειτουργία του μηχανισμού) ή σε
περίπτωση εμφάνισης ALARMS (αυτή η κατάσταση συνεχίζει να λειοτυργεί κανονικά ο μηχανισμός), η
οθόνη θα εμφανίσει τον αντίστοιχο αριθμό της προειδοποίησης πατώντας ταυτόχρονα το + και -.

Αυτές οι προειδοποιήσεις δεν θα εμφανιστούν στον επόμενο κύκλο λειτουργίας εάν
διορθωθεί το αντίστοιχο λάθος.

ERRORS (ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ)

Όταν υπάρχει σφάλμα τύπου ERROR το LED ERROR θα μείνει σταθερά αναμμένο.
Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα +/- η οθόνη θα εμφανίσει τον αριθμό του λάθους.

No ERROR ΛΥΣΗ
01 Κατεστραμμένος πίνακας Αλλαγή πίνακα ελέγχου
05 Αποτυχία SET UP Επαναλάβετε τη διαδιακασία SET UP

08 Σφάλμα σε συσκευή BUS-2EASY Σιγουρευτείτε ότι δύο συσκευές BUS δεν έχουν την
ίδια διεύθυνση

09 Βραχυκύκλωμα εξόδου BUS-2EASY Ελέγξτε τις συνδέσεις από τις ενεργές συσκευές
BUS

12 Λάθος κλήση BUS-2EASY
Σιγουρευτείτε ότι οι συσκευές BUS λειτουργούν
σωστά και εάν είναι απαραίτητο επαναλάβετε τις
συνδέσεις BUS συσκευών

13 FAIL SAFE (ασφαλής λειτουργία) Ελέγξτε τα φωτοκύτταρα

14 Λάθος ρυθμίσεις πίνακα
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του πίνακα στο ΒΑΣΙΚΟ &
ADVANCED μενού. Εάν είναι απαραίτητο
επαναλάβετε ένα νέο SET UP

17 Μοτέρ 1 – σφάλμα ENCODER Ελέγξτε ή επαναλάβετε τη σύνδεση του ENCODER
στο μοτέρ 1 ή αντικαταστήστε το ENCODER

18 Μοτέρ 2 – σφάλμα ENCODER Ελέγξτε ή επαναλάβετε τη σύνδεση του ENCODER
στο μοτέρ 1 ή αντικαταστήστε το ENCODER

19 Λάθος στοιχεία στη μνήμης
Επαναλάβετε την καταχώρηση των συσκευών BUS
και εάν είναι απαραίτητο επαναπρογραμματίστε τον
πίνακα ελέγχου
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ALARMS

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ALARM,  το LED ERROR θα ανάψει.
Πατώντας ταυτόχρονα το +/- ή οθόνη θα εμφανίσει τον αντίστοιχο αριθμό ALARM.

Νο ALARM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΛΥΣΗ

20 Εμπόδιο στο ΜΟΤΕΡ 1 (ισχύει μόνο με
ENCODER) Μετακινείστε το εμπόδιο στο φύλλο 1

21 Εμπόδιο στο ΜΟΤΕΡ 2 (ισχύει μόνο με
ENCODER) Μετακινείστε το εμπόδιο στο φύλλο 2

25 Βραχυκύκλωμα εξόδου LOCK 1 Αφαιρέστε την αιτία του βραχυκυκλώματος

28 Ο αριθμός των διαδοχικών εμποδίων
κατά το κλείσιμο ήταν υπερβολικός

Μετακινείστε το εμπόδιο. Εάν το πρόβλημα
επιμένει, επαναλάβετε τη διαδικασία SET UP

30 Γεμάτη μνήμη δέκτη XF Διαγράψτε όλους του κωδικούς χειριστηρίων

31 Συναγερμός παραβίασης Μια κίνηση έγινε με το σύστημα σε κατάσταση St =
00 ή 01. Πραγματοποιείστε έναν κύκλο λειτουργίας
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗ

Α Ο πίνακας δεν ανάβει
• Σιγουρευτείτε ότι ο πίνακας έχει ρεύμα 230V
• Σιγουρευτείτε ότι η ασφάλεια F1 είναι σε καλή
κατάσταση

B Η πόρτα δεν ανοίγει μετά από
μια εντολή ΟΡΕΝ

• Ελέγξτε τις συνδέσεις των συσκευών ασφαλείας και
STOP. Σιγουρευτείτε ότι τα LED ανάβουν.
• Ελέγξτε τα φωτοκύτταρα (ευθυγράμμιση και λειτουργία)
• Ελέγξτε ότι η λειτουργία SET UP έχει ολοκληρωθεί
σωστά. Εάν όχι, επαναλάβετε SETUP

C
Η πόρτα δεν αντιστρέφει όταν
ενεργοποιηθούν τα
φωτοκύτταρα

• Ελέγξτε τα κανονικά φωτοκύτταρα είναι σωστά
συνδεδεμένα και τα φωτοκύτταρα ΒUS εάν υπάρχουν είναι
σωστά ρυθμισμένα, εν ανάγκη επαναλάβετε την διαδικασία
εισαγωγής των BUS-2EASY

D
Η πόρτα δεν αντιστρέφει όταν
τα φωτοκύτταρα
αναγνωρίσουν εμπόδιο

• Σιγουρευτείτε ότι τα ENCODER στα μοτέρ είναι ενεργά
• Ελέγξτε την ευαισθησία ανίχνευσης εμποδίων

E Η πόρτα δεν κλείνει

• Ελέγξτε τα φωτοκύτταρα (ευθυγράμμιση, καλωδίωση
και λειτουργία)
• Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει ενεργό ένα σήμα ΟΡΕΝ
• Ελέγξτε ότι έχει επιλεγεί μια λογική λειτουργία από το
βασικό μενού (automatic ή semi-automatic)
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ΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΕΝΕΡΓΟ

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
Ε Ημιαυτόματη

Ένας παλμός OPEN
ανοίγει την πύλη και ο
επόμενος την κλείνει

Ένας παλμός OPEN κατά την
διάρκεια του ανοίγματος κάνει
σταμάτημα και κατά την
διάρκεια του κλεισίματος
κάνει άνοιγμα

Κατά την κίνηση κάνει
ανάποδη κίνηση

EP Ημιαυτόματη
StepByStep

Ένας παλμός OPEN
ανοίγει την πύλη και ο
επόμενος την κλείνει

Ένας παλμός OPEN κάνει
σταμάτημα ανεξάρτητα από
την κίνηση

Κατά την κίνηση κάνει
ανάποδη κίνηση

SP Αυτόματο
ασφαλείας
StepByStep Ένας παλμός OPEN

ανοίγει την πύλη και
κλείνει αυτόματα μετά το
pause time

Ένας παλμός OPEN κατά το
pause time κάνει κλείσιμο και
κατά την κίνηση κάνει
σταμάτημα

Τα φωτοκύτταρα
κλεισίματος κάνουν
κλείσιμο κατά το pause
time και αν ενεργοπ. κατά
το άνοιγμα κάνουν άμεσα
κλείσιμο με την
ολοκλήρωση του
ανοιγματος

A Αυτόματο

Ένας παλμός OPEN
ανοίγει την πύλη και
κλείνει αυτόματα μετά το
pause time

Ένας παλμός OPEN κατά το
άνοιγμα αγνοείται κατά το
pause time κάνει
επανεκκίνηση από την αρχή
του του pause time, κατά το
κλείσιμο κάνει ανάποδη
κίνηση

Τα φωτοκύτταρα
κλεισίματος κάνουν
επανεκκίνηση από την
αρχή του του pause time

AP Αυτόματο
StepByStep

Ένας παλμός OPEN
ανοίγει την πύλη και
κλείνει αυτόματα μετά το
pause time

Ένας παλμός OPEN κατά το
pause time ή το άνοιγμα
κάνει σταμάτημα κατά το
κλείσιμο κάνει ανάποδα

Τα φωτοκύτταρα
κλεισίματος κάνουν
επανεκκίνηση από την
αρχή του του pause time

b Ημιαυτόματη b
Η είσοδος OPEN-
B γίνεται κλείσιμο
CLOSE

2 Ξεχωριστές έντολές
OPEN-A ανοίγει
OPEN-B κλείνει

Ένας παλμός OPEN-A κατά
το κλείσιμο κάνει άνοιγμα
Ένας παλμός OPEN-Β κατά
το άνοιγμα κάνει κλείσιμο

Κατά την κίνηση κάνει
ανάποδη κίνηση

C Dead-Man
Η είσοδος OPEN-
B γίνεται κλείσιμο
CLOSE

2 Ξεχωριστές έντολές
Με κρατημένο συνεχόμενα
το OPEN-A ανοίγει
Με κρατημένο συνεχόμενα
το OPEN-B κλείνει

Ένας παλμός OPEN-A κατά
το κλείσιμο κάνει άνοιγμα
Ένας παλμός OPEN-Β κατά
το άνοιγμα κάνει κλείσιμο

Κατά την κίνηση κάνει
ανάποδη κίνηση
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