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ÜRÜNÜN AVRUPA STANDARTLARINA UYUMLULUK BEYANI

TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

Bu ürünü aldnz için teekkür ederiz. Firmamz ürünün
performansndan ziyadesiyle memnun kalacanzdan emindir.
Lütfen ürün ile birlikte verilen kurulum ve kullanma klavuzunu çok
dikkatli bir ekilde okuyunuz. Zira klavuz emniyetli kullanm, bakm ve
montaja yönelik bir takm ciddi bilgiler içermektedir.
Bu ürün tannm teknik standartlara ve emniyet yönetmeliklerine
uymaktadr. Aadaki Avrupa Birlii Yönetmelikleri’ne uygun olduunu
beyan ederiz: 2004/108/EEC, 2006/95/EEC, 99/5/EEC.

— serbest: Uzaktan kumandann istediiniz herhangi bir tuunu açmakapama komutu ilemi için tantabilirisiniz.

1) ÜRÜNÜN GENEL TANIMI
ELBA kontrol ünitesi maksimum 470 W gücündeki kepenk, perde ve
panjur mekanizmalarnn kontrolünü salayabilen EELINK protokolüne
uyumlu bir kontrol ünitesidir.
Kontrol ünitesine açma butonu, açma-kapama butonu ve dur butonu
balantlarnn yaplabilmesi mümkündür. Ayrca güne sensörü,
yamur sensörü ve arzu edilen güvenlik sistemleri kontrol ünitesine
balanabilmektedir.
Kontrol kart üzerinde bulunan radyo alc kart vastas ile uzaktan
kumanda ile kablosuz kullanabilme özellii mevcuttur.
lave herhangi bir modül kullanmadan 8 bölgeli merkezi kontrol sistemi
oluturulabilir.

Uzaktan kumandalar yüksek güvenlikli atlayan (Rolling) kodlu tiptir.

2) GENEL KULLANIM
Montaj sonras mekanizmann doru yönde çalp çalmadn
kontrol ediniz. Güne sensörü ile kullanmlarnda beklenmedik çalma
durumlar gözlemlenebilir.
Sistemin ya da sisteme ait herhangi bir parçann çocuklarnn
kullanmna veya kurcalanmasna izin verilmemelidir.
3) UZAKTAN KUMANDA KULLANIMI
ki ve dört kanall olmak üzere iki model uzaktan kumanda ile sistemi
kontrol edebilirsiniz. Uzaktan kumandalar iki farkl çalma mantnda
programlayabilirsiniz.

— sabit: 1.buton =”açma-kapama”, 2.buton =”dur”, 3.buton = “açma” ,
4.buton = “kapama” komutu ilemleri otomatik tanmlanr.
Her bir komut kontrol ünitesinin ana veya tali olarak tanmlanmasna
göre bir bölgeyi ya da bir sistemi aktif edecektir.

4) BAKIM VE SSTEMN SÖKÜLMES
Uyar! Bu ilemler uzman elemanlar tarafndan yaplmaldr.
Otomasyon sisteminin sökülüp baka bir yere kurulmas için, aadaki
lemleri takip ediniz:
x Elektrik balantsn ve komple harici elektrik tesisatn sistemden
ayrnz.
x Sökülemeyen veya hasar gören parçalar olursa, bunlar
deitirilmelidir.
Sadece elinizdeki klavuzda yer alan bilgilere uyulduu takdirde
kontrol kartnn doru çalmas garanti edilir. Montajla ilgili
standartlara ve elinizdeki klavuzda yer alan talimatlara
uyulmamasndan kaynaklanan her hangi bir hasardan dolay
firmamz sorumlu tutulamaz.
Elinizdeki klavuzda yer alan açklamalar ve çizimler balayc
deildir. Firmamz ürünün temel özelliklerinde deiiklik
yapmakszn ürünün teknik, üretim ve ticari açdan iyiletirilmesi
için uygun gördüü her hangi bir deiiklii her hangi bir zamanda
ve elinizdeki yayn güncelletirme taahhüdüne girmeksizin yapma
hakkn sakl tutar.
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Bu ürünü aldnz için teekkür ederiz. Firmamz ürünün
performansndan ziyadesiyle memnun kalacanzdan emindir.
Lütfen ürün ile birlikte verilen kurulum ve kullanma klavuzunu çok
dikkatli bir ekilde okuyunuz. Zira klavuz emniyetli kullanm, bakm ve
montaja yönelik bir takm ciddi bilgiler içermektedir.
Bu ürün tannm teknik standartlara ve emniyet yönetmeliklerine
uymaktadr. Aadaki Avrupa Birlii Yönetmelikleri’ne uygun olduunu
beyan ederiz: 2004/108/EEC, 2006/95/EEC, 99/5/EEC.
1) ÜRÜNÜN GENEL TANIMI
ELBA kontrol ünitesi maksimum 470 W gücündeki kepenk, perde ve
panjur mekanizmalarnn kontrolünü salayabilen EELINK protokolüne
uyumlu bir kontrol ünitesidir.
Kontrol ünitesine açma butonu, açma-kapama butonu ve dur butonu
balantlarnn yaplabilmesi mümkündür. Ayrca güne sensörü,
yamur sensörü ve arzu edilen güvenlik sistemleri kontrol ünitesine
balanabilmektedir.
Kontrol kart üzerinde bulunan radyo alc kart vastas ile uzaktan
kumanda ile kablosuz kullanabilme özellii mevcuttur.
lave herhangi bir modül kullanmadan 8 bölgeli merkezi kontrol sistemi
oluturulabilir.
2) GENEL EMNYET
UYARI ! Bu ürünün yanl montaj veya uygunsuz kullanm
insanlara, evcil hayvanlara veya eyalara zarar verebilir.
x Bu ürünle birlikte verilen “Uyarlar” föyü ve “Montaj El Kitab”
emniyet, montaj, kullanm ve bakmla ilgili önemli bilgiler verdii için
dikkatle okunmaldr.
x Tüm ambalaj malzemelerini (plastik, karton, polistren, vb.) geçerli
standartlar tarafndan belirlenen hükümlere göre çöpe atn. Naylon
veya polistren torbalar çocuklarn eriemeyecei yerlerde
bulundurun.
x Montaj klavuzunu ileride kullanmak üzere teknik broürle birlikte
saklayn.
x Bu ürün sadece elinizdeki dokümanda belirtildii ekilde kullanlmak
üzere tasarmlandrlm ve üretilmitir. Bu dokümanda belirtilmeyen
herhangi baka bir kullanm ürüne hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.
x Ürünün yanl kullanmndan veya beklenen ve elinizdeki
dokümanda belirtilenden farkl bir ekilde kullanlmas nedeniyle
ortaya çkabilecek her hangi bir sonuçtan firma hiçbir sorumluluk
üslenmez.
x Ürünü patlayc ortama monte etmeyin.
x Firma, ürünün kurulum ve kullanm klavuzuna uygun olmayan hatal
kullanmlardan kaynaklanan durumlarda hiçbir sorumluluk kabul
etmez.
x Montaj aadaki Avrupa Birlii Yönetmeliklerinin belirledii
hükümlere uymak zorundadr: 2004/108/ECC, 2006/95/ECC,
98/37/ECC (ve bunlar izleyen deiiklikler).
x Sistemde her hangi bir i yapmadan önce elektrik beslemesini kesin.
x Ana elektrik besleme hattna kontak açma mesafesi 3 mm’ye eit
veya daha büyük olan birçok kutuplu veya termik manyetik otomatik
alter takn.
x Ana elektrik besleme hattnn hemen önüne 0.03 Amper eik deeri
olan bir kaçak akm rölesi takl olup olmadn kontrol edin.
x Topraklamann doru yaplp yaplmadn kontrol edin: Topraklama
ucu bulunan kapanan ksmlarn (bina kaplar, bahçe kaplar, vb.)
tüm metal parçalarn ve sistemin tüm komponentlerini toprak hattna
balayn.
x Sahay ezilme, sürüklenme ve kesilme tarafndan yol açlacak her
hangi bir tehlikeden korumak için gerekli olan tüm emniyet cihazlarn
(fotoselleri, kenar emniyet sistemlerini, vb.) takn.
x Kolayca görülebilecei bir yere en az bir adet kl sinyal cihaz
(flaör) yerletirin ve yapya bir Uyar tabelas asn.
x Baka üreticilerinin aksesuarlarnn durumlarda otomasyonun
emniyeti ve doru çalmas açsndan firma hiçbir sorumluluk
üslenmez.
x Bakm ve onarm ilemlerinde sadece orijinal parçalar kullann.
x Firma tarafndan açkça belirtilmedikçe otomasyon aksesuarlarn
deitirmeyin.
x Kurulum ve kullanma klavuzunu ürün sahibine mutlaka verin ve
herhangi bir acil durumda sistemi el ile açma ilemlerini öretin.
x Otomatik kapnn çalt sahada yetikinlerin ve çocuklarn
bulunmasna izin vermeyin.
x Otomatik kapnn istenmeden çalmasn önlemek amacyla uzaktan
kumanda cihazlarn ve dier kumanda cihazlarn çocuklarn
eriemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
x Kullanc, otomasyon sisteminde her hangi bir i veya tamirat
yapmaktan kaçnmal ve daima yetkili servis çarmaldr.
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x Elinizdeki montaj klavuzunda açkça belirtilmeyen hiçbir eye izin
verilmez.
x Montaj EN 12978 standardnda belirtildii üzere gerekli kontrol ve
güvenlik donanmlar kullanlarak yaplmaldr.
3) TEKNK ÖZELLKLER
Elektrik beslemesi:……………….. tek fazl 230 V AC ± % 10, 50 Hz (*)
Motor akm……………………………………………………………. ….2 A
Motor gücü……………………………………...……….....................470 W
Aksesuar voltaj çk………………………..24 Vac (70 mA maksimum)
Rolling kodlu radyo alc kart içerir …………………………..433,92 MHz
Uzaktan kumanda hafzas.…………………………………………63 adet
Bölge says………………………………………………………….. .8 / 127
Maksimum kablo mesafesi……………………………………………250mt
Arlk…………………………………….…………………………..~ 350 gr
(*) stek üzerine özel voltajlara uyumlu modelleri üretilebilir.
4) KONTROL ÜNTES KLEMENS BALANTILARI
DKKATBütün
kablo
balantlarnn
ve
malzemelerin
yürürlülükteki standartlara uygun ve yetkili personel tarafndan
yaplmas gerekir. Sistemde en az 3 x 1,5 mm² kesitinde kablo
kullanlmas gerekmektedir. Kablo malzemesinin nevi kablonun
içeriden, dardan veya dardan kablo kanal ile tanmas
durumlarna göre sorgulanmas gerekir. Kablo mesafesinin
artmas durumunda kablo kesitinin de artmas gerekmektedir.
Ana elektrik besleme hattna kontak açma mesafesi 3 mm’ye eit veya
daha büyük olan birçok kutuplu veya termik manyetik otomatik alter
takn. Saha koullarna, ülke standartlarna uygun kesitte ve çeitte
kablolar kullanlmaldr. Kontrol ünitesini ve ilgili mekanizmay ebeke
toprak hattna mutlaka balaynz. Merkezi kontrol sistemi için kontrol
üniteleri arasnda kullanlmas gereken kablo telefon tesisatlarnda
kullanlan burgulu kablo eklide olmaldr. Bir çiftten fazla kablo
kullanld durumlarda ayn çift kablolarn kullanldndan emin olmak
gerekir. Merkezi kontrol balants durumlarnda en uzun hat mesafesi
250 mt’dir. Fotosel ve stop butonu kullanld durumlarda fabrika
ayarlarnda atlan kablo köprülerinin sökülmesi gerekir. Uygun balant
yapld sürece birden fazla sayda aksesuar kullanlmas uygundur.

Klemens
1-2
3-4-5
6-7
6-8

6-9

6-10

6-11

12-13
14-15

Açklama
Besleme voltaj (1=N, 2=L)
Motor balantlar:
3 yön ucu + kondansatör
4 ortak uç
5 yön ucu + kondansatör
Açma veya açma-kapama butonu girii (N.O.)
Kapanma butonu balants girii (N.O.)
Dur yada rüzgar sensörü balants girii
Bu girie stop ya da rüzgâr sensörü balants yaplabilir.
Rüzgâr sensörü balandnda; rüzgarn hz, bir ileriki
konuda anlatlan ve 1 ev 2 numaral mini switchler ile
ayarlanan eik seviyesini at vakit otomatik kapanma
devreye girip sistemi kapatacaktr.
Fotosel balants girii (N.O.)
Emniyet sistemi aksesuarlar balants
Aydnlk sensörü balants girii (N.O.)
Bu girie balanan aydnlatma sensörü sayesinde sistem
çevredeki gün  durumuna göre otomatik olarak açlp
kapanma özelliine sahip olacaktr. Kontak kapal ise
sistem kapanacaktr. Eer kontak açk pozisyonda ise
sistem açlacaktr.
24 Vac Maks. 70 mA çk gücüne sahip aksesuar
çalma voltaj
Anten balants girii (14=Canl, 15=Toprak)

5) ÇALIMA AYARLARI
5.1) ÇALIMA SÜRES VE OTOMATK KAPANMA SÜRES AYARI:
TW Potansiyometresi: Mekanizmann çalma süresi ayar 10 sn ile
240 sn arasnda olmak üzere ayarlanabilir.
TCA Potansiyometresi: Otomatik kapanma süresi ayar 3 sn ile 180
sn arasnda olmak üzere ayarlanabilir.
TCA potansiyometresini minumum seviyeye ayarlandığında otomatik
kapanma devre dışı kalacaktır.
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5.2 ) LEMSEL AYARLAR
Kontrol kart üzerinde bulunan 12 adet dipswitch vastas ile ilemsel
ayarlar gerçekletirilir.
Durdurma/Rüzgar sensörü girii ayar

DP 1:
DIP 2:

DIP 3:

DIP 4:

DIP 5:

DIP 6:

DIP 7:

DIP 8:

DIP 9:

DIP 10:

DIP 11:

DIP 12:

DIP1
OFF

DIP2
OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

KLEMENS
Giri, durdurma butonu
giriine ayarldr. (Fabrika)
Giri,
rüzgâr
sensörü
giriine ayarlanr.
Giri,
rüzgâr
sensörü
giriine ayarlanr.
Giri,
rüzgâr
sensörü
giriine ayarlanr.

EK
20km/h
40km/h
60km/h

AÇILMA/AÇ-KAPA girii [OFF]
ON: 6-7 numaral klemensler AÇ-KAPA butonu girii
olarak çalr.
OFF: 6-7 numaral klemensler AÇILMA butonu girii
olarak çalr.
Açk/Kapal loop [OFF]
ON: Kapal loop
OFF: Açk loop
ASIL/YARDIMCI tanmlama [OFF]
ON: Merkezi kontrol sistemi balantsnda asl kart
vazifesi görür.
OFF: Merkezi kontrol sistemi balantsnda yardmc kart
vazifesi görür.
Bölge tanmlama [OFF]
ON: Kontrol kart bölgesel ayar modunda çalr.
OFF: Kontrol kart normal ayar modunda çalr.
Basl tutarak çalma [OFF]
ON: Bu mod da 3 numaral dipswitch’in hangi konumda
olduuna aldrmadan 6-7 numaral giriler AÇILMA
butonu vazifesi atanr ve ancak bu buton basl tutulduu
müddetçe kap açlr. Ayn ekilde KAPANMA basl
tutulduu sürece kap kapanr. Yine DIP1 ve DIP2’nin
hangi konumda olduuna baklmakszn. 6-9 girileri
DURDURMA butonu girii olarak atanr ve rüzgar
sensörü-k sensörü ile otomatik çalma durumlar iptal
olur.
OFF: Kontrol kart 2 yada 4 basamakl çalma modunda
çalr
Fotosel çalma ayar [OFF]
ON: Fotosel sadece açlma durumunda devrededir.
Hareketi geri döndürür.
OFF: Fotosel sadece hem açlma hem de kapanma
durumunda devrededir.
Çalma basamaklar [OFF]
ON: 2 basamakl çalma mant devrededir.
Kap kapal iken…………………………………………açlr
Kap açlyor iken………………..…durur ve tekrar kapanr
Kap açk iken…………………………………...……kapanr
Kap kapanyor iken…………………. durur ve tekrar açlr
OFF: 4 basamakl çalma mant devrededir.
Kap kapal iken…………………………………………açlr
Kap açlyor iken………………..…….durur ve TCA çalr
Kap açk iken…………………………………...……kapanr
Kap kapanyor iken……………. ...durur ve TCA çalmaz
Uzaktan kumanda yönetimi [OFF]
ON:Kontrol
paneli
uzaktan
kumanda
yönetim
modundadr. Ancak bu moda uzaktan kumanda hafzaya
alnabilir ayada silinebilir.
OFF:Kontrol paneli normal moddadr.
Kablosuz uzaktan kumanda tantma fonksiyonu [OFF]
ON: Kablosuz uzaktan kumanda tantma özelliini
devreye alr.
1.) Öncelikle hafzaya alnm bir uzaktan
kumandann önce gizli sonrada tantm
butonuna basnz.
2.) Daha sonra tantlacak olan kumandann gizli
butonuna ve ilgili butonuna basp braknz.10
saniye içinde program kendini kapatacaktr. Bu
esnada yeni bir kumanda tantlabilinir.
OFF:Bu özellii devre d brakr.
Sabit kod ayar [OFF]
ON: Radyo alc sabit kod mant ile çalr.
OFF:Radyo alc atlayan kod mant ile çalr.
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5.3 ) BÖLGE AYARI
Kontrol kart üzerinde 6 numaral dipswitchin “ON” yaplmas ile Bölge
ayar moduna girmi oluyoruz.Bu moda bölge ayar ancak 0 ile 7 bölge
arasnda yaplabilmektedir. Daha fazla bölge ayar (8 ile 127)
seçileceinde el tipi programlama cihaz kullanlmaldr
- Bölge 0 : Led sürekli olarak yank kalr
- Bölge 1 .. 7 :LEd bölge says kadar yanp söner
- Bölge 8 .. 127 : Led sürekli olarak hzl bir eklide fla yapar.
6 ) KABLOSUZ SSTEM AYARLARI ve YÖNETM (Fig.2)
ELBA kontrol ünitesi ile 2 kanall yada 4 kanall uazaktna kumanda
kullanabilmek mümkündür. Uzaktan kumanda tantma ilemi iki farkl
teknikle gerçekletirilebilir.
-

Serbest: Bu modda her tu aç-kapa komutu özellii ile çalr.
Otomatik: Bu modda ise uzaktan kumandann T1 butonu: açkapa, T2 butonu: durdurma, T3 butonu:AÇILMA ve nihayet
T4 butonu ise KAPANMA fonksiyonu otomatik olarak atanr.

NOT: 10 numaral dipswitch OFF pozisyonuna alnmad müddetçe
cihaz uzaktan kumanda ile çalmayacaktr.
6.1 )SERBEST MODDA KUMANDA TANITMA LEM( Fig.2)
6.2 ) OTOMATK MODDA KUMANDA TANITMA LEM( Fig.2)
Bu modda uzaktan kumandann her butonu yukarda anlatld üzere
farkl fonksiyonlara sahiptir. Uzaktan kumandann T1 butonu: aç-kapa,
T2 butonu: durdurma, T3 butonu: AÇILMA ve nihayet T4 butonu ise
KAPANMA fonksiyonu otomatik olarak atanr. Bu durum genellikle
merkezi sistemler gibi çoklu panjur sistemlerinin olduu yerlerde
kullanlr. Çünkü panjurlarn hepsinin ayn anda ayn ilemi yapmas
istenir. (Fig.5)
6.3 ) KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA TANITMA LEM( Fig.2)
6.4 ) UZAKTAN KUMANDA SLME LEM( Fig.2)
6.5 ) RADYO ALICI KARTI SABT KOD AYARI( Fig.2)
Kontrol kart üzerindeki 12 numaral dipswitch ile ayarlanabilen bir
fonksiyondur.
ON: Radyo alc sabit kod mant ile çalr.
OFF: Radyo alc atlayan kod mant ile çalr.
7 ) MERKEZ BALANTI
Kontrol ünitesi SCS1 ilave opsiyonel kontrol kart ile merkezi olarak
kontrol edilebilmektedir. Bunun anlam bir aç-kap komutu ile bütün
sistemin ayn anda açlp kapanmas ilemi salanabilmektedir.
Fig.4’de gösterildii üzere kontrol üniteleri bir çift burulmu kablo ile
balantsnn yaplmas gerekmektedir. Bu ekilde maksimum kablo
mesafesi maksimum 250 mt’dir.
Komut girii yaplacak olan kontrol ünitesinin ASIL dierlerin ise
YARDIMCI (DIP 5) olarak ayarlanmas gerekmektedir. YARDIMCI olrak
ayarlana kontrol ünitelerinin her birinin BÖLGE numaralarnn 1 ile 127
rakamlar arasnda programlanmas gerekmektedir.
kinci olarak DIP 4 ile kontrol üniteleri balant ekli tanmlanmaktadr.
Açk balant eklinde ASIL kontrol kartnn birinci seride olmas
mecburiyeti vardr ve Fig.4 ‘de gösterilen noktal balantlarn
yaplmasna gerek yoktur.
Kapal balantda ise noktal iaretli balantlarn yaplmas gerekir
fakat ASIL olarak tantlm kontrol ünitesinin birinci seride durmas
gerekmemektedir.
8 ) STATSTK
Kontrol kartn el tipi programlama cihaz ile bir takm istatistiksel
deerlerin okunabilmesi mümkündür.
Kontrol kart versiyonu: Kontrol kartnn adn ve versiyon bilgisini
verir.
Çalma says: Kontrol kartnn montajdan bu yana kaç kere çalt
bilgisini verir.
Servis sonras çalma says: Kontrol kartnn son servis süresinden
bu yana kaç kere çalt bilgisini verir.
Servi süresi: Kontrol kartnn son servis tarihini verir
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9 ) HATA BULMA FONSYONU
Kontrol kart normal çala modunda iken kontrol kart üzerinde buluna
LED’in bir saniye ara ile fla yaparak yandn gözlemlemeliyiz.
Eer LED yanmyor ise beslemeyi kontrol etmeliyiz. DIP 10’un normal
modda ON konumunda olmamas gerekmektedir.
Eer ayn LED’in hiç durmadan sürekli yand gözlemleniyor ise DIP
6’n ON konumunda olup olmad kontrol edilmelidir.Bu switchin
normal modda OFF konumunda olmas gerekmektedir.
Ayrca el tipi programlama cihaz ile de hata bulma fonksiyonu devreye
alnabilir ve hata durumlar programlaycnn lcd ekranndan
gözlemlenebilecektir.
10) HURDAYA AYIRMA VE SSTEMN SÖKÜLMES
Uyar: Bu ilem uzman elemanlar tarafndan yaplmaldr.
Parçalar yürürlükteki kurallara göre çöpe atlmaldr. Hurdaya ayrma
durumunda otomasyon cihazlar her hangi özel bir risk veya tehlike arz
etmezler.
Parçalarn geri dönüümle tekrar kullanlabilecei
düünülerek bu malzemeler tipine göre tasnif edilmelidir (elektrik
aksam, bakr, alüminyum, plastik, vs.).
Otomasyon sisteminin sökülüp baka bir yere kurulmas için, aadaki
ilemleri takip ediniz:
x Elektrik balantsn ve komple harici elektrik tesisatn sistemden
ayrnz.
x Sökülemeyen veya hasar gören parçalar olursa, bunlar
deitirilmelidir.
Bu el kitabndaki tanmlar ve ekiller balayc deildir. Üretici
firma istedii zaman ve mevcut yayn güncelletirmek taahhüdü
altna girmeksizin ürünün temel özelliklerini aynen muhafaza
ederek üründe teknik, üretime yönelik ve ticari anlamda uygun
gördüü iyiletirmeleri yapmak üzere her hangi bir tadilât yapmak
hakkna sahiptir.
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