EOS120 (venere-D) BASİT AYAR TALİMATI

reg. fc

Butonla kapatınız

Fotosel besleme

LİMİTLERİN AYARLANMASI
Butona 1 kez basınız

AYAR MENÜSÜNE GİRME
OK butonuna hızlıca 2 kez basınız.
karşınıza PARAN yazısı gelecektir.
Aşağı butonuyla rEG .Fc yi bulunuz
Dil ingilizce (Eng) ise L.SU yu bulunuz
Daha sonra şekildeki anlatımı sırasıyla
takip ediniz

Yarım Açma

close

Butona 1 kez basınız
Kapıyı kapatıp
OK'a basınız.
Prg

Butonla kapıyı açınız
OPEN

Venere-D
Eos120

Butona 1 kez basınız
Kapıyı açıp
OK'a basınız.

version 5,24

Prg

Aparatları
Sabitleyin
2-3 cm
Limit Aparatları
Konulmaz ise
Limitler bir süre
sonra bozulabilir

Limit ayar işleminiz bitmiştir.
+ ve - butonlara aynı anda
basarak menüden çıkılabilir
Ekran da belirecek OK
işlemin doğruluğunu, KO
işleminin hatalı olduğunu
belirtir, sebebini araştırıp
işlemleri tekrarlayınız.

(PArAN) Parametreler menüsü
x2 (Dil Eng)
(tcA) Otomatik Kapama Zamanı.1-180sn arasında ayarlanır
(oP torqUE) Açılış motor torku % 1 ile 99 aralığında ayarlanabilir.
(clS torqUE)Kapanış motor torku %1ile99 aralığında ayarlanır
(part.open) Yarım açılma 10cm ile 6m arasında ayarlanabilir
(zonE) Alan (Yanlızca senkronize çalıştırmada kullanılır)
(op speed) Açılma esnasındaki hızı ayarlar
(cl speed) Kapanma esnasındaki hızı ayar
(dist.sloud) Açılma ve kapanma anındaki yavaşlama alanı
NOT:Hız ve yavaşlama alanı ayarları değiştirildiğinde ekranda
SET yazısı belirecektir.Kapıyı 1 kez tam açıp kapatınız

TERMİNAL

(Logic) Menüsü (Paran dan sonra
x1)
(tcA)
ON Otomatik kapanmayı devreye alır
OFF Otomatik kapanmayı iptal eder
(3 StEP) ON Kapanırken durur ve geriye açar.
OFF Kapanırken durdurulabilir ve geriye açmaz
(IbL oPEn) ON Açılma sırasına komut almaz,devam eder.
OFF Açılma sırasında komut alır
(pre-alarm)Lamba kapı harekete geçmeden 3sn önce yanar
(Photc oPEn) Açılırken fotoselin durumu
ON Fotosel sadece kapatma sırasında devrede.
OFF Fotosel Açma ve kapama sırasında devrede.
(tESt Phot) Fotosel test.(OFF da bırakınız),

AÇIKLAMA

JP2

Transformatör soketi

JP10

Motor ve Encoder soketi

1-2

Anten kablosu girişi 1:Saçaklı uç 2: Orta uç

3-4

START Butonu.Aç-Dur-Kapa (N.O.) bakınız logic menü

3-5

STOP butonu(N.C.) Kullanılmadığında köprüleyiniz.

3-6

FOTOSEL kontak uçları(N.C.) Kullanılmıyorsa köprüleyin

3-7

Uygun bağlantı yapıldığında fotoselleri test eder
Kullanılmıyorsa bos bırakınız,köprülemeyiniz

8-9

Kapı Açılırken ve kapanırken yanan flaşör 24vAc25W

10-11

Fotosel ve diğer aksesuarlar için besleme terminali
24vAc maximum 180mA

12-13

14-15

uygun bağlantı yapıldığında fotosel testi için besleme
terminali 24vAc max180mA Bos bırakın

Kapı açık ikaz lambası için kuru (NO) kontak
veya 2. radyo kanalı.

16-17
Yarım açma butonu (N.O.) Bakınız logic menü
(ScA2ch)ON14-15kapı açılmaya başladığı andan,kapanana kadar Nc olur EOS 120 Bazı Yedek Parça Stok Kodları :
OFF: kumandanın diğer tuşu ayarlandığında 14-15 No-Nc olur
(FıHed) Bakınız orjinal manual (sayfa 36 fix code,rolling code)
(rAdıo) Bakınız orjinal manual (önceden kayıt edilmiş verici hk.)

(start-open) ON: 3-4 Terminalleri sadece Açma butonu olur
OFF: 3-4 Terminalleri Aç-dur-kapa-butonu olur
(ped-close) ON:16-17 Sadece kapama butonu olur
OFF:16-17 Sadece kısmi açma butonu olur.
(Master/Slave) ON:Master,OFF:Slave (merkezi bağlantıda)
(Su.nou,nouSu)ON:Limit ayarından sonra kapı1-2cm geri döner.
OFF:Limit ayarlanan noktada kalır,geri dönmez

(*) DİKKAT ! Bu klavuz genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır,ürünün uygunsuz montaj /servis ve kullanımı sonucu insanlara,hayvanlara
veya eşyalara zarar verebileceğinden,ürün ile birlikte verilen kitapçıklardaki uyarı ve talimatlar dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır.

ÖNEMLİ : Torsiyon yaylarını,sistem manuele alındığında ufak bir yardımla kapıyı yarıya kadar çekebilecek bir kuvvetle
dengede bırakabilecek şekilde mutlaka ayarlayınız.Aksi takdirde tüm yük motor redüktörüne binecek ve kısa sürede motor
redüktör mil kırılması veya dişli sıyırmasına sebep olacaktır.Yay tahriki ile çalışan sistemlerde yay ayarını mutlaka yapınız

VenereDKontrol kartı(eski ver98741)yeni(version5,24)70004910001
İç Motor:098766
Trafo:100100048 10001-Üst Kapak :98768.
Manuele alma seti(metal kol ile birlikte):98718
Redüktör iç Dişli:I098780
Ray seti(3500mm):P115010-00002 - Ray uzatma seti:N733391
Aydınlatma ampulu 24v.25w:D1212204.
Aydınlatma led ampul700049 10001(Sadece yeni versiyon5.24kartlarda)
Zincir çevirme dişlisi ve aparatı(siyah bakalit dahil):98759
zincir gerdirme aparatı:98763

