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AUTOMATIZAÇÃO ELECTROMECÂNICA PARA BARREIRA VEICULAR
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ELETROMECHANICZNY AUTOMAT DO SZLABANÓW SAMOCHODOWYCH
ДОРОЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ
ELEKTROMECHANICKÝ AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO SILNIČNÍ ZÁVORU
TAŞIT BARİYERLERİ İÇİN ELEKTROMEKANİK OTOMASYON SİSTEMİ

Atenção! Ler atentamente as “Instruções “ que se encontram no interior! Προσοχή! Διαβάστε με προσοχή τις “Προειδοποιήσεις” στο εσωτερικό! Uwaga! Należy uważnie przeczytać 
“Ostrzeżenia” w środku! Внимание! Внимательно прочтите находящиеся внутри “Инструкции”!”  Dikkat! İçinde bulunan “Uyarıları” dikkatle okuyunuz!
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Com escavação:
Με εκσκαφή θεμελίων:
Z wykopem fundamentowym:
Mit Fundamentgraben:
Con excavación de cimentación:
С котлованом под фундамент:
Se základovou jámou:
Temel kazısı ile:

Não fornecidas / 
Δεν διατίθεται / 
Nie ma w zestawie /
Отсутствует в 
комплектации / 
Není součástí balení / 
Není součástí balení / 
Tedarik dahilinde değil

*

Com tirantes:
Με εντατήρες:
Z cięgnami:
С тягами:
Pomocí šroubů:
Gergi çubukları ile:

1

2

3

5

4
3

B1

B2

A

V

V

12

35

*

1 2

INSTALAÇÃO RÁPIDA - ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ - SZYBKA INSTALACJA 
- БЫСТРАЯ УСТАНОВКА - RYCHLÁ INSTALACE - HIZLI KURMA
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Para a montagem da haste consultar os manuais ATT e ELL,
Για τοποθέτηση ιστών ανατρέξτε στα εγχειρίδια ATT και ELL,
W celu uzyskania informacji na temat montażu szlabanu 
należy się zapoznać z instrukcjami ATT i ELL,
Для монтажа штанг проконсультируйтесь с руководствами 
ATT и ELL,
Pro montáž závory odkazujeme na příručky ATT a ELL,
Bariyerlerin montajı için ATT ve ELL kılavuzlarını referans olarak alın,

Abertura e fecho da tampa e da portinhola,  Άνοιγμα και κλείσιμο καπακιού και πόρτας,  Otwieranie i zamykanie pokrywy i drzwiczek,
Открытие и закрытие крышки и люка,  Otevření a zavření víka a okénka,  Kapak ve ufak kapı açılması ve kapanması.

ACC MCL ELL

MICHELANGELO KIT MCL BAT

RMM

MCL RFL

GAcessórios Opcionais, Προαιρετικά εξαρτήματα, Akcesoria opcjonalne, Предварительные настройки, Volitelná 
příslušenství, Opsiyonel Aksesuarlar.
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OK         x 2

OK         
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OK          

OK         
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MEMORIZACIÓN DEL RADIOMANDO
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ 
WPROWADZANIE DO PAMIĘCI STEROWANIA 
DROGĄ RADIOWĄ
РЕГИСТРАЦИЯ ПУЛЬТА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
ULOŽÍT DO PAMĚTI RÁDIOVÉHO OVLÁDÁNÍ
RADYO KUMANDA HAFIZAYA KAYDEDILMESI

+

-

OK

OK

P1    +
P2     -

[ ]OK
P1    +
P2     -

[ ]OK
P1    +
P2     -

OK
P1    +
P2     -

[ ]

OK
P1    +
P2     -

[ ]

OK
P1    +
P2     -

[ ]

x 2

OK

default

default

default
MICHELANGELO 60: [099]
MICHELANGELO 80: [050]

default

default

default

Ligações régua de terminais, Συνδέσεις βάσης ακροδεκτών, Połączenia na listwie zaciskowej, Подключение 
клеммной коробки, Připojení svorkovnice, Terminal kutusu bağlantıları.

Modi car os valores seguintes até obter o 
movimento da haste desejado,
Τροποποιήστε τις παρακάτω τιμές μέχρι να πετύχετε 
την επιθυμητή κίνηση του ιστού,
Mody kować poniższe ustawienia aż do momentu, 
gdy szlaban będzie się poruszać w pożądany sposób,
Изменить следующие значения до достижения 
желаемого движения штанги,
Upravte následující hodnoty, až se dosáhne 
požadovaného pohybu závory,
Bariyerin arzu edilen hareketine ulaşana kadar 
aşağıdaki değerleri değiştirin.

REGULAÇÕES PRELIMINARES, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ,
REGULACJE WSTĘPNE, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ,
PŘEDBĚŽNÁ NASTAVENÍ, ÖN AYARLAMALAR.

MICHELANGELO  - 5

D
81

15
28

 0
01

01
_0

1



O

P

2

3 4

1 N
Cablagem do Transformador, Καλωδίωση μετασχηματιστή, Okablowanie transfor-
matora, Монтаж проводки к трансформатору, Kabely transformátoru, Trafo Kablajı.
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AA

Acerte-se de que a mola não esteja sob tensão, e que a haste não esteja montada.
Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο δεν είναι τεντωμένο, και ότι ο ιστός δεν είναι 
τοποθετημένος.
Upewnić się, że sprężyna jest swobodna, oraz że szlaban nie jest założony.
Удостовериться, что пружина не под давлением, и штанга не установлена.
Ujistěte se, že pružina není v tahu a závora není namontovaná.
Yayın gergin olmadığından ve bariyerin monte edilmemiş olduğundan emin olun.

Desmontar o grupo mola. 
Αφαιρέστε τη μονάδα ελατηρίου.
Zdemontować zespół sprężyny.
Демонтировать блок пружин.
Demontujte jednotku pružiny.
Yay grubunu sökün.

2

3

Montagem da haste direita, Τοποθέτηση δεξιού ιστού, Montaż prawego szlabanu, 
Монтаж штанги справа, Pravostranná montáž závory, Sağ bariyerin montajı.

4

Smontare il gruppo molla. 
Remove the spring assembly.
Démonter le groupe ressort.
Die Feder-Baugruppe ausbauen.
Desmontar el grupo muelle.
De groep veer demonteren. 
Desmontar o grupo mola.
Αφαιρέστε τη μονάδα ελατηρίου.
Zdemontować zespół sprężyny.
Демонтировать блок пружин.
Demontujte jednotku pružiny.
Yay grubunu sökün.

19 19
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Montar novamente o grupo mola à direita, Τοποθετήστε και πάλι τη μονάδα ελατηρίου στα 
δεξιά, Założyć zespół sprężyny z prawej strony, Повторно монтировать пружинный блок 
справа, Zpětná montáž pružinové jednotky doprava, Yay grubunu sağa monte edin.

7

8

D

E

65

9

MANUAL - ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟ - RĘCZNY - 
РУЧНОЙ - RUČNÍ - MANUEL

AUTOMÁTICO - ΑΥΤΌΜΑΤΟ - AUTOMATYCZNY - 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - AUTOMATICKÝ - OTOMATIK

AB

MANUAL - ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟ - RĘCZNY - 
РУЧНОЙ - RUČNÍ - MANUEL

AUTOMÁTICO - ΑΥΤΌΜΑΤΟ - AUTOMATYCZNY - 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - AUTOMATICKÝ - OTOMATIK
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Montagem haste 5 metros, Τοποθέτηση ιστού 5 μέτρων, Montaż szlabanu o długości 5 metrów, 
Монтаж штанги размером 5 м, Montáž závory 5 metrů, 5 metrelik bariyer montajı.

MAX 35mm

Acerte-se de que a mola não esteja sob tensão, e que a haste não esteja montada.
Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο δεν είναι τεντωμένο, και ότι ο ιστός δεν είναι 
τοποθετημένος.
Upewnić się, że sprężyna jest swobodna, oraz że szlaban nie jest założony.
Удостовериться, что пружина не под давлением, и штанга не установлена.
Ujistěte se, že pružina není v tahu a závora není namontovaná.
Yayın gergin olmadığından ve bariyerin monte edilmemiş olduğundan emin olun.

AC

19
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4
Per Asta 5m:
For boom 5m:
Pour lisse 5m:
Für baum 5m:
Para asta 5m:
Para haste 5m:

5

6

7

Per asta/ for boom / pour lisse/ für baum / para asta/ para haste 5 m:

MICHELANGELO 60
MICHELANGELO 80

Cortar a haste,
Κόψτε τον ιστό,
Przyciąć szlaban,
Перерезать штангу,
Uříznout závoru,
Bariyeri kesin.

1 m

30 mm

AD

Comprimento haste / Μήκος μπάρας/ 
Długość ramienia szlabanu / Длина стрелы / 
Délka ráhna / Bariyer uzunluğu: 5 m 19

13
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2

4

3

Equilíbrio da haste,  Ισορρόπηση ιστού,  Wyważanie szlabanu,  Балансировка штанги,  Vyvážení závory,  Bariyerin dengelenmesi.

3B

Per Asta 5m:
For boom 5m:
Pour lisse 5m:
Für baum 5m:
Para asta 5m:
Para haste 5m:

1 m

+ 45 °

- 45 °

90 °

0 °

+ 45 °

+ 45 °

- 45 °

1

5

- 45 °

MANUAL - ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟ - RĘCZNY - 
РУЧНОЙ - RUČNÍ - MANUEL

AUTOMÁTICO - ΑΥΤΌΜΑΤΟ - AUTOMATYCZNY - 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - AUTOMATICKÝ - OTOMATIK

0°

45°

45° OK

AE

MANUAL - ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟ - RĘCZNY - 
РУЧНОЙ - RUČNÍ - MANUEL

AUTOMÁTICO - ΑΥΤΌΜΑΤΟ - AUTOMATYCZNY - 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - AUTOMATICKÝ - OTOMATIK
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3

4

5

2

Montagem CELLULA 130, Τοποθέτηση CELLULA 130, Montaż fotokomórki CELLULA 130, 
Монтаж модели CELLULA 130, Montáž fotobuněk CELLULA 130, CELLULA 130 montajı.

+ 45 °

AF
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6

8

3

4

5

7A 7B

Furos verticais CELLULA 130,
Κατακόρυφες οπές CELLULA 130,

Otwory rozstawione pionowo CELLULA 130,
Вертикальные отверстия CELLULA 130, 

Vertikální otvory CELLULA 130, 
CELLULA 130 dikey delikler.

Furos horizontais CELLULA 130, 
Οριζόντιες οπές CELLULA 130,

Otwory rozstawione poziomo CELLULA 130,
Горизонтальные отверстия CELLULA 130,

Odkazujeme na příručku CELLULA 130,
CELLULA 130 yatay delikler.

Consultar o manual CELLULA 130,
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο CELLULA 130,
Zapoznać się z treścią instrukcji fotokomórki CELLULA 130,
Проконсультироваться с инструкцией к CELLULA 130,
Odkazujeme na příručku CELLULA 130,
CELLULA 130 kılavuzunu referans olarak alın.

Para a montagem das colunas, consultar o manual MCL 130,
Για να τοποθετήσετε τα κολονάκια ανατρέξτε στο εγχειρίδιο MCL 130,
Aby wykonać montaż słupków należy zapoznać się z instrukcją MCL 130,
Перед монтажом колонок проконсультироваться с руководством к MCL 130,
Pro montáž sloupků odkazujeme na příručku MCL 130,
Ufak kolonların montajı için MCL 130 kılavuzunu referans olarak alın.

ATENÇÃO! Só para MCL 80 haste com abertura a direita: instalar o 
grupo coluna antes de deslocar o grupo mola.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόνο για MCL 80 ιστό με άνοιγμα στα δεξιά: τοποθετήστε 
το κολονάκι πριν μετακινήσετε τη μονάδα ελατηρίου.
UWAGA! Tylko dla MCL 80 szlaban otwierany z prawej strony: przed 
przesunięciem zespołu sprężyny zainstalować zespół słupka.
ВНИМАНИЕ! Только для модели MCL 80 со штангой, 
открывающейся справа: устанавливать блок колонки до того, как 
будет снят пружинный блок.
POZOR! Pouze pro MCL 80 závora s o tvíráním vpravo: nainstalujte 
jednotku sloupku před přemístěním pružinové jednotky.
DİKKAT! Sadece MCL 80 için sağa açılmalı bariyer: ufak kolon grubunu, 
yay grubunu hareket ettirmeden önce monte edin.

Montagem CELLULA 130, Τοποθέτηση CELLULA 130, Montaż fotokomórki CELLULA 130, 
Монтаж модели CELLULA 130, Montáž fotobuněk CELLULA 130, CELLULA 130 montajı. AG
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1

3

5 6

4

2

Montagem RMM, Τοποθέτηση RMM, Montaż RMM, Монтаж RMM, Montáž RMM, RMM Montaj.

+ 45 °

AH

A

B

*

8

4

Non in dotazione / 
Not supplied / Ne sont pas fournis / 
Nicht im lieferumfang / 
No asignadas en el equipamiento base / 
Não fornecidas

*
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Acessórios MICHELANGELO: limites comprimento haste e equilíbrio / Εξαρτήματα MICHELANGELO: όρια μήκους μπάρας και αντίβαρο / Ak-
cesoria MICHELANGELO: limity długości ramienia szlabanu i wyważanie / Дополнительное оборудование MICHELANGELO: ограничители 
длины стрелы и балансировка / Příslušenství MICHELANGELO: omezení délky ráhna a vyvážení / MICHELANGELO aksesuarlar: bariyer 

uzunluk sınırları ve dengeleme.

SB +SB +SB +SB +SB

MCL PCA*1 + MCL 
PCA

+  MCL 
PCA

+ MCL 
PCA

+ MCL 
PCA

+ MCL 
PCA

MCL PCA*2 + MCL 
PCA

+ MCL 
PCA

KIT MCL LIGHT + KIT MCL 
LIGHT

+ KIT MCL 
LIGHT

+ KIT MCL 
LIGHT

+ KIT MCL 
LIGHT

+ KIT MCL 
LIGHT

+ KIT MCL 
LIGHT

+ KIT MCL 
LIGHT

GA + GA + GA + GA + GA + GA + GA + GA

BIR + BIR + BIR + BIR + BIR

ELL 6
+

MICHELANGELO 60
4,7 4,9 5,5 5,9 6 6 6 5 5,2 5,9 6 6

ATT704 + ATT502 +
MICHELANGELO 60 5,2 5,5 5,9 5,7 6 5,5 6 5,8

ATT704 + ATT504
+

MICHELANGELO 80 
7,1 7,5 8 7,8 8 7,3 8 7,8

 

Exemplo: possuindo uma passagem de 7 metros será possível utilizar 1 MICHELANGELO 80 com a adição de ATT704 + ATT504 e será possível 
montar 1 MCL PCA +  1 KIT MCL LIGHT + 1 GA + 1 BIR. 

Παράδειγμα: εάν το πλάτος διέλευσης είναι 7 μετρά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1 MICHELANGELO 80 με την προσθήκη ATT704 + ATT504 και 
μπορούν να τοποθετηθούν 1 MCL PCA + 1 KIT MCL LIGHT + 1 GA + 1 BIR.

Przykład: w przypadku przejścia o szerokości 7 metrów istnieje możliwość wykorzystania 1 szt. MICHELANGELO 80 wraz z ATT704 + ATT504 oraz 
można założyć 1 MCL PCA + 1 ZESTAW MCL LIGHT + 1 GA + 1 BIR.

Пример: при наличии проезда шириной 7 метров, можно использовать 1 MICHELANGELO 80 дополнительно с ATT704 + ATT504 и возможна 
установка 1 MCL PCA + 1 KIT MCL LIGHT + 1 GA + 1 BIR.

Příklad: máme-li k dispozici průjezd 7 metrů, může se použít 1 MICHELANGELO 80 s doplněním ATT704 + ATT504 a může se nainstalovat 1 MCL PCA 
+  1 KIT MCL LIGHT + 1 GA + 1 BIR.

Örnek: 7 metrelik bir geçit halinde ATT704 + ATT504 eklenerek 1 MICHELANGELO 80 kullanılması mümkün olacaktır ve 1 MCL PCA +  1 KIT MCL 
LIGHT + 1 GA + 1 BIR monte edilmesi mümkün olacaktır.

*1 (solo sopra l’hasta) / (μόνο πάνω από την μπάρα) / (tylko nad ramieniem szlabanu) / (только над стрелой) / (pouze nad ráhnem) / (sadece bariyer üzerinde)
*2 (sotto e sopra l’hasta) / (κάτω και πάνω από την μπάρα) / (pod i nad ramieniem szlabanu) / (как над, так и под стрелой) / (pod a nad ráhnem) / (bariyer altında ve üzerinde)

AI
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OK

OK

OK

OK

OK

- +

- +

- +

- +

OK OK OK

 +/-

PARAMETRE MENÜSÜ’ne bakın

LOJİK MENÜSÜ’ne bakın

RADYO MENÜSÜ’ne bakın

MENÜLERE GİRİŞ

İptal et/bir önceki menüye dön
Yukarı kaydır

Aşağı kaydır
Santral yazılım versiyonu
Toplam hareket sayısı (x 100)

Son bakımdan itibaren hareket sayısı (x 100)

Kaydedilmiş radyo kumanda sayısı

OK tuşuna basın

Ariza Arama

START girişi etkinleştirildi

STOP girişi etkinleştirildi

PHOT girişi etkinleştirildi

Fotoseller fault girişi etkinleştirildi

TIMER girişi etkinleştirildi

TIMER bırakıldığında otomatik kapanma bekleme

GÜVENLİK KENARI girişi etkinleştirildi (engel alarmı)

CLOSE girişi etkinleştirildi

OPEN girişi etkinleştirildi

Bariyer açılma pozisyonunda

Bariyer kapanma pozisyonunda

Açılmadaki referans girişi etkinleştirildi

Kapanmadaki referans girişi etkinleştirildi

Bir güvenlik testi başarısız 

Amperstop müdahalesi (engel alarmı)

Enkoder stop algılandı (engel alarmı)

Lojık

35.40 Ayarlanan tork eşiği %

Motor maksimum torku %

Motor pilotajı üzerinde bir test başarısız

Motor veya enkoder sinyal besleme kabloları tersinmiş

Pozisyon referans hatası, her ikisi de etkin

Aşırı yük sinyali (sistem sürmekte olan hareketi tamamlar ve sinyal sona erene 
kadar yeni hareketlere izin vermez)

Aşırı yük hatası (hata giderilene kadar sistem koruma blokajında kalır).

Onay/Ekran çalıştırma

ANLAMLAR
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KURMA KILAVUZU

DİKKAT Önemli güvenlik bilgileri. Hatalı bir kurma; insanlara, hayvanlara 
veya eşyalara zarar verebileceğinden ürün beraberindeki uyarılar kitapçığını 
ve kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve izleyin. Bunlar; emniyet, kurma, 
kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler sağlarlar. Bilgileri, teknik dosyaya 
eklemek ve sonraki danışmalar için saklayın.

1) GENEL GÜVENLİK
DİKKAT! Ürünün hatalı kurulması veya uygunsuz bir kullanımı kişilere, 
hayvanlara veya eşyalara hasar verebilir.
•  Güvenlik, kurma, kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler 

sunduklarından, bu ürün beraberindeki “Uyarılar” ekini ve “Kullanım 
kılavuzu”nu dikkatle okuyun.

•  Ambalaj materyallerini (plastik, karton, polistirol, vb.), yürürlükteki stan-
dartlar tarafından öngörüldüğü gibi bertaraf edin. Naylon ve polistirol 
poşetleri çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayın.

•  Bilgileri, teknik dosyaya eklemek ve sonraki danışmalar için saklayın.
•  Bu ürün, özellikle bu dokümantasyonda belirtilen kullanım için tasarlanmış 

ve üretilmiştir. 
 Bu dokümantasyonda belirtilmeyen kullanımlar, ürüne hasar verebilir ve 

tehlike kaynağı olabilir.
•  Firma, ürünün işbu dokümantasyonda belirtilen, tasarlanmış olduğu 

kullanımdan farklı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan her türlü 
sorumluluktan muaftır.

•  Ürünü patlayıcı ortama kurmayın.
•  Makinenin yapı elemanları ve kurma, aşağıdaki Avrupa direktiflerine 

uymalıdır: 2004/108/EEC, 2006/95/EEC, 98/37/EEC, 99/05/EEC (ve bunların 
sonraki değişiklikleri). AET üyesi olmayan bütün ülkeler için, yürürlükteki 
ulusal standartlar ile birlikte, iyi bir güvenlik düzeyi için yukarıda belirtilen 
standartlara da uyulması gerekir.

•  Firma, kapama sistemlerinin (kapılar, giriş kapıları, vb.) üretiminde iyi 
tekniğe uyulmamasından kaynaklanan ve de kullanım esnasında meydana 
gerebilecek deformasyonlarda her türlü sorumluluktan muaftır.

•  Tesis üzerinde herhangi bir müdahaleden önce elektrik beslemesini kesin. 
Mevcut olmaları halinde olası tampon bataryaları da çözün.

•  Otomasyon sisteminin besleme şebekesi üzerinde, kontakların 3,5 mm’ye 
eşit veya daha fazla açılma mesafesi ile omnipolar bir şalter veya bir 
manyetotermik devre kesici öngörün.

•  Besleme şebekesinin başında, 0.03A eşikli bir diferansiyel şalter 
bulunduğunu kontrol edin.

•  Toprak tesisinin doğru şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu kontrol edin: 
Kapama sisteminin (kapılar, giriş kapıları, vb.) bütün metal parçalarını ve 
tesisin toprak terminali ile donatılmış bütün komponentlerini bağlayın.

•  Alanı ezilme, sürüklenme ve sıkışma tehlikelerine karşı korumak için 
gerekli bütün güvenlik cihazlarını (fotoseller, hassas güvenlik kenarlıkları, 
vb.) uygulayın.

•  En az bir adet ışıklı (yanar söner) sinyal cihazını görünür pozisyonda 
uygulayın ve yapıya bir Dikkat tabelası sabitleyin.

•  Firma, diğer üreticilerin komponentlerinin kullanılması halinde, otomasyon 
sisteminin iyi işlemesi ve güvenliği açısından her türlü sorumluluktan 
muaftır.

•  Her türlü bakım veya onarım için sadece orijinal parçalar kullanın.
•  Firma tarafından açıkça yetkilendirilmemesi halinde otomasyon sisteminin 

komponentlerinde hiçbir değişiklik yapmayın.
•  Tesisin kullanıcısını, uygulanmış kumanda sistemleri ve acil durum halinde 

elle açmanın nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği hakkında eğitin.
•  Kişilerin ve çocukların, otomasyon sisteminin etki alanında durmasına 

izin vermeyin.
•  Otomasyon sisteminin kazara işletilmesini önlemek için radyo kumandaları 

veya diğer kumanda cihazlarını çocukların ulaşabilecekleri yerlerde 
bırakmayın.

•  Kullanıcı, otomasyon sistemine her türlü müdahale veya onarım 
girişiminden kaçınmalı ve sadece vasıflı personele başvurmalıdır.

•  Bu bilgilerde açıkça öngörülmeyenlerin tümü yasaktır.
•  Kurma, EN 12978 standardına uygun güvenlik ve kontrol cihazları 

kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

UYARILAR
Otomasyon sisteminin iyi işlemesi, sadece bu kılavuzda belirtilen verilere 
uyulduğunda garanti edilir. Firma, bu kılavuzda belirtilen talimatlara ve 
kurma kurallarına uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu 
değildir.
İşbu kılavuzda yer alan tanımlar ve resimler bağlayıcı değildir. Ürünün 
esas özelliklerini sabit tutarak firma, işbu yayımı güncellemek ta-
ahhüdünde bulunmaksızın ürünü teknik, imalat ve ticari nitelikleri 
açısından iyileştirmek için uygun gördüğü değişiklikleri her an uygulama 
hakkını saklı tutmuştur.

OTOMASYON SİSTEMİNİN KULLANIMI
Otomasyon sistemi uzaktan ve bu bağlamda görülmeden kumanda 

edilebileceğinden bütün güvenlik cihazlarının mükemmel etkinliğinin sık sık 
kontrol edilmesi zorunludur.
DİKKAT! Güvenlik aygıtlarının her türlü arızası için, vasıflı personelden de 
faydalanarak vakit kaybetmeksizin müdahalede bulunun.
Çocukların, otomasyon sisteminin etki alanından uygun uzaklıkta tutulması 
tavsiye edilir.

KUMANDA
Otomasyon sisteminin kullanımı girişin motorize şekilde kontrol edilmesini 
sağlar. Kumanda, kurmanın gereksinimlerine ve özelliklerine göre (manuel- 
uzaktan kumandalı- manyetik badge ile giriş kontrolü - mevcudiyet dedektörü 
(Fig. AH), vb.) farklı tip olabilir. Farklı kontrol sistemleri için ilişkin bilgilere 
bakın.

BAKIM
DİKKAT: Yayın, kapak açılmadan önce boşaltılmış olması gerekir (dikey 
bariyer). DİKKAT! Her türlü kurma bakımında şebeke beslemesini kesin. 
Kontrol ve bakım gerektiren kısımlar aşağıda belirtilmiştir:
-  Mevcut bulunmaları halinde fotosellerin optikleri. Arada sırada temizlen-
melerini gerçekleştirin. 
-  Her iki yılda bir redüktörlü motoru sökün ve yağlayıcı gresini değiştirin.
-  Karşılaşılmış ve giderilmemiş her türlü işleme arızası için, şebeke beslem-
esini kesin ve vasıflı personel (kurucu) müdahalesi talep edin. Otomasyon 
sisteminin hizmet dışı olduğu dönem zarfında, gerekli olması halinde, bariyerin 
elle açılıp kapatılmasını serbest kılacak şekilde acil durum deblokajını (Fig. 
Y) etkinleştirin.

BERTARAF ETME
Materyallerin bertaraf edilmesi, yürürlükteki standartlara uyularak yapılmalıdır. 
Otomasyon sisteminin bertaraf edilmesi halinde, otomasyon sisteminin kend-
isinden kaynaklanan özel tehlikeler veya riskler mevcut değildir. Materyallerin 
geri kazanılması halinde bunların tipe (elektrikli parçalar - bakır - alüminyum 
- plastik - vb.) göre ayrılmaları gerekir.

SÖKME
DİKKAT: Yayın, kapak açılmadan önce boşaltılmış olması gerekir (dikey 
bariyer). Otomasyon sisteminin, bir diğer yere yeniden monte edilmek için 
sökülmesi halinde aşağıdakilerin yapılması gerekir:
-  Beslemeyi kesin ve bütün elektrik tesisatını çözün.
-  Aktüatörü sabitleme tabanından çıkarın.
-  Kurmanın tüm komponentlerini sökün.
-  Bazı komponentlerin sökülememesi veya hasarlı olması halinde bunların 

değiştirilmesini gerçekleştirin.

TÜ
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KURMA KILAVUZU

2) GENEL
Özel alanlara, park alanlarına, sadece taşıt kullanımı için girişlerin 
sınırlandırılmasına uygun kompakt elektromekanik bariyer. 6 ve 8 metrelik 
geçitler için kullanılabilir. Ayarlanabilir elektronik limit şalterleri, bariyerin 
doğru pozisyonda Stop etmesini garanti ederler. Yoğun çalışma halinde bir 
termik sensör soğutma fanını devreye sokar. 
Manuel hareketler için acil durum deblokajı, kişiselleştirilmiş anahtarlı bir 
kilit ile kumanda edilir. 
Aktüatör her zaman sola montaj için hazırlanmış olarak tedarik edilir. Gerekli 
olması halinde, her halükarda basit işlemler ile açılma yönünün ters çevrilmesi 
mümkündür.
BM modeli temel tabanı (talep üzerine) bariyerin kurulmasını kolaylaştırır. 
Özel ön düzenlemeler aksesuarların kurulmalarını basitleştirirler.
LIBRA C MV kumanda paneli üretici tarafından standart ayarlama ile te-
darik edilir. Her türlü değişikliğin entegre ekran aracılığı ile veya üniversal 
programlayıcı aracılığı ile düzenlenmesi gerekir.
Santral tamamen  protokolünü destekler.

3) TEKNİK VERİLER

Besleme: 230V±%10 50Hz(*)

Maksimum emilen güç: 300W

Emiş (aksesuarlar ile) 1 A

İç yağlama: Kalıcı gres

Maksimum tork: 600 Nm

Açılma süresi: 6s (5-6m), 8s (8m)

Bariyer uzunluğu 5-6m (MICHELANGELO 60) 
6m ile 8m arası (MICHELANGELO 80)

Darbeye karşı reaksiyon: Enkoder

Mekanik manuel deblokaj: Kişiselleştirilmiş anahtar

Bariyer tipi: Dikdörtgen/dairesel

Limit şalteri: Entegre elektrikli ve elektronik olarak 
ayarlanabilir

24 saat içinde maksimum hareket 
sayısı:

Sürekli kullanım

Çalışma sıcaklığı: -20°C ile +50°C arasında

Koruma derecesi: IP 24

Aktüatör ağırlığı (bariyersiz): 58 Kg (MICHELANGELO 60) 
68 Kg (MICHELANGELO 80)

Boyutlar: bakın Fig. A

Şebeke yalıtma/alçak gerilim: > 2MOhm 500V

Elektrik sertliği: Şebeke/bt 3750V~  1 dakika için

Motor çıkış akımı: 25A max (MICHELANGELO 60) 
30A max (MICHELANGELO 80)

Fan müdahale sıcaklığı: 80°C

Aksesuar beslemesi: 24V~(180 mA max. emiş)

Bariyer açık ikaz lambası: 24V~ 3W max

Yanar söner sinyal lambası: 24V~ 25W max

Sigortalar: bakın Fig. G, O

(*)= İstek üzerine özel besleme gerilimleri.

4,1) TEMEL PLAKASI (Fig. B1).
4,2) SABİTLEME ÇUBUKLARI (Fig. B2).

5) AKTÜATÖR MONTAJI
DİKKAT! Bariyer sadece taşıt geçişleri için kullanılmalıdır. Yayalar 
otomasyon sistemi hareket alanından geçmemelidirler. Yayalar 

için özel bir geçiş öngörün.
Geçiş, Fig. A’da vurgulanmış zorunlu sinyaller ile uygun şekilde 
vurgulanmalıdır.
DİKKAT: Yayın, kapak açılmadan önce boşaltılmış olması gerekir (dikey 
bariyer). Kasa kapısının binanın iç tarafına dönük olması gerekir. Geçiş 
ortasında dışa doğru dönük durulduğunda, kasa solda ise bariyer soldadır: 
kasa sağda ise bariyer sağdadır. 
Aktüatör her zaman sola montaj için hazırlanmış olarak tedarik edilir.

6) Sol montaj (Fig. A, B, E).

7) Sağ montaj (Fig. AA, AB)
-  Fig. AE’de belirtilmiş olduğu gibi bariyerin dengelenmesini 

gerçekleştirin. 
- Kumanda paneli üzerinde Yön Tersinme lojiğini ON üzerinde ayarlayın.  

Dikkat: Yön Tersinme lojiği, sol montajlı bariyerler için OFF üzerinde, 
sağ montajlı bariyerler için ON üzerinde konfigüre edilmelidir. Aksi 

takdirde limit şalterleri işlemeyecekler veya enkoder yönünde bir hata 
görüntülenecektir.

8) Teleskopik bariyerlerin montajı (Fig. F, M).

9) BARİYER DENGELENMESİ (Fig. AE).
 
10) KAPAK VE UFAK KAPI AÇILMA VE KAPANMASI (Fig. D).

11) OPSİYONEL AKSESUARLAR (Fig. G)
Temel Tabanı - BM
Bariyer ışık takımı - KIT MCL LIGHT.
Yanar söner sinyal takımı - KIT MCL LAMPO.
Bariyer dayanağı için seyyar ayak - MOOVI GA/MCL FAF.
Bariyer dayanağı için sabit çatal - FAF (7-8 metrelik bariyerler için zorunlu).
Hücre 130 sabitleme ufak kolon takımı - KIT MCL 130 (sadece GA ve SB 
olmadığında).
Bariyere önceden takılı çit - SB (sadece ELL 6 BARİYER için).   
Pasif güvenlik kenarı BIR.
Bariyer alt ve/veya üst kaplama profili - MCL PCA 6/8.
Bariyerler ELL 6 / ATT 704-ATT 504/502.
ACC MCL ATT (ATT 704-ATT 504/502 için).
ACC MCL ELL ( ELL 6 için).
MCL KART TAKIMI.
LOOP 
RMM (metal kütle dedektörleri 24V) (Fig. AH).
 MCL BAT TAKIMI
MCL RFL TAKIMI
MICHELANGELO aksesuarlar: bariyer uzunluk sınırları ve dengeleme 
(DA FARE)
Aksesuarların kurma ve kullanımına ilişkin detaylar için ilişkin talimat 
kılavuzlarına bakın. 

12) Hücre 130 Fotosel Montajı (Fig. AG)

13) MCL 130 ufak kolon Montajı (Fig. AG)

----------------------------------------------------------

14) ELEKTRİK TESİSATININ ÖN DÜZENLEMESİ 
DİKKAT: Yayın, kapak açılmadan önce boşaltılmış olması gerekir (dikey 
bariyer). Elektrik tesisatını (Fig. A) yürürlükteki standartları dikkate alarak 
düzenleyin. Şebeke bağlantılarını net bir şekilde servis bağlantılarından 
(fotoseller, hassas güvenlik kenarları, kumanda aygıtları, vb) ayrı tutun.
DİKKAT! Şebekeye bağlantı için daha önce belirtilmiş standartlar 
tarafından öngörülen tip, minimum 3x1.5mm2 kesitli çok kutuplu 
kablo kullanın (örneğin, kablo korunmamış ise en az H07 RN-F’ye eşit 
olmalıdır, korunmuş kablo halinde ise 3x1.5 mm2 kesitli ve en az H05 
VV-F’ye eşit olmalıdır). 
Fig. A’da bağlantıların sayısı ve besleme kablolarının 100 metre uzunluğu 
için kesit belirtilmiştir; bundan daha yüksek uzunluklara ilişkin olarak kesiti 
otomasyonun gerçek yükü için hesaplayın. Yardımcı bağlantıların uzunluğu 
50 metreyi aştığında veya parazitler açısından kritik bölgelerden geçtikler-
inde, kumanda ve güvenlik aygıtlarının uygun röleler ile ayrılmaları tavsiye 
edilir.
Bir otomasyon sistemi için başlıca komponentler aşağıda belirtilmektedir 
(Fig. A):
I)  Otomasyon sistemini şebekeden ayırmak için, aşırı yüklere ve kısa devrelere 

karşı koruma ile donatılmış, en az 3,5 mm kontak açıklıklı uygun kapasiteli 
onaylı bir omnipolar devre kesici öngörün. Halihazırda mevcut değil ise 
otomasyon sisteminin başına 0,03 A eşik ile onaylı bir omnipolar devre 
kesici kurun.

QR)Kumanda paneli ve alıcı entegre edilmiş.
S)   Anahtarlı selektör.
AL) Ayarlı anten ile yanar söner sinyal lambası.
M)   Aktüatör.
A)   Bariyer.
F)   Dayanma çatalı.
CS) Hassas güvenlik kenarı.
Ft,Fr) Fotosel çifti.
CF)     Fotosel kolonu.
T)       İletici 1-2-4 kanallı.
RMM) İndüktif mevcudiyet dedektörü.
LOOP) Mevcudiyet algılama döngüler.
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15) BAĞLANTILAR (FIg. N, H)
DİKKAT: Elektrik bağlantıları, uygun materyaller kullanılarak nitelikli ve 
uzman personel tarafından, fen ve sanat kurallarına ve yürürlükteki tüm 
yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Elektrik tesisatları için yürürlükte bulunan yönetmelikleri temel alarak elektrik 
tesisatını hazırlayın.
Şebeke besleme bağlantılarını net şekilde servis bağlantılarından ayrı tutun. 
Tesis başında, manyetotermik korumalı ve cihazın tüketimine uygun kapasit-
ede diferansiyel ile donatılmış, kontak açıklık mesafeleri 3,5 mm’ye eşit veya 
daha yüksek bir devre kesici şalter kurulması gerekir. Kablaj için sadece tesis 
başındaki korumalar, cihazın tüketimi ve kurma şartları ile uyumlu, kesitler 
açısından harmonize veya milli standartlara uygun kablolar kullanın.
Örneğin  3x1,5mm2 (H 05 VV-F) kesitli kablo. 
Aşağıda belirtildiği gibi işlem görün:
1. Transformatör-kapağını çıkarın. 
2.  Ufak kapağı bloke eden vidayı çözün (Fig. N Ref. 1) ve çıkarın.
3. Kabloları terminal kutusuna sabitleyin (Res. N Ref. 2)
 L  FAZ
 N  NÖTR
   TOPRAK
4. Kapağı kapatmak için 2. adıma göre tersine hareket ederek devam 

edin.
5. Transformatör kapağını yerleştirin ve transformatörün üstünde bulunan 

gözler aracılığı ile bloke edin (Fig. N Ref. 3-4).

TERMİNAL TANIM

1-2 Soğutma fanı için kumanda

3-4 Kullanılmamış

6-7 Motor bağlantıları

5-15 Kapanmada referans teşkil eden motor bağlantıları

5-18 Açılmada referans teşkil eden motor bağlantıları

9-10 Yanar söner sinyal lambası bağlantısı (24 V~, 25W)

11-12 Çıkış 24V~ 180mA max - fotoselleri veya diğer cihazları 
besleme.

13-14 Çıkış 24V~ 180mA max - kontrollü fotosel vericileri 
besleme.

15-16 START butonu (N.O.)

15-17 STOP butonu (N.C.) Kullanılmamış ise, köprüyü takılı bırakın.

15-18 Fotosel Girişi (N.C.). Kullanılmamış ise, köprüyü takılı bırakın.

15-19 Fotosel FAULT girişi (N.O.) Kontrol N.O. kontağı ile donatılmış 
fotoseller için.

15-20 Hassa Güvenlik kenarı Girişi (N.C.). Kullanılmamış ise, köprüyü 
takılı bırakın.

21-22 Bariyer açık ikaz lambası çıkışı (kontak N.O.,24V~/ 3W max) 
veya alternatif olarak alarm çıkışı.

23-24-
25-26 Enkoder girişleri

15-27

AÇ butonu (OPEN N.O.). TIMER lojiği OPEN üzerinde 
etkinleştirilmiş ve giriş yaklaşık 3 saniyeden fazla meşgul edilir 
ise, saatli girişe anahtarlama yapılır (TIMER N.O.).
TIMER girişi açar ve meşgul ise bariyeri açık konumda 
tutar ve işlem sonunda Otomatik Kapanma Süresi param-
etresinde düzenlenmiş sürenin dolmasını bekledikten 
sonra kapanmasını gerçekleştirir (TCA Lojiği durumundan 
bağımsız olarak). STOP’a basılmış olması veya güvenliklerin 
devreye girmiş olması nedeni kumanda kesilir ise START girişi 
kullanılarak bunun yeniden düzenlenmesi mümkündür.

15-28 KAPAT Butonu (CLOSE N.O.)

JP8-JP6 Kart besleme (24V~)

16) AYARLAR

TAVSİYE EDİLEN AYAR SIRASI:
Limit şalterlerinin ayarı  (İlgili paragrafa bakın)
Radyo kumanda programlama (Fig. M)
Parametrelerin / lojiklerin olası ayarları

17) Parametreler Menüsü (param)
(Tablo“A” PARAMETRELER)

18) Lojik menüsü (logic)
(Tablo “B” LOJİKLER)

19) RADYO MENÜSÜ (RADIO)

Lojik Tanım

add start
Start tuşu ekle
Arzu edilen tuşu Start komutuna eşleştirir

add 2ch
2ch tuşu ekle
Arzu edilen tuşu, 2. radyo kanalı kumandasına eşleştirir

read

Oku
Bir alıcının bir tuşunun bir kontrolünü gerçekleştirir, 
kaydedilmiş olması halinde belleğin yerindeki alıcının 
numarasına (01 ve 64 arası) ve tuşun numarasına (T1-T2-
T3 veya T4) döner.

erase 64

Listeyi Sil
DİKKAT! Bütün kaydedilmiş radyo kumandaları, 
alıcının belleğinden tamamen siler.

cod RX

Alıcı kodu okuma
Radyo kumandaların klonlanması için gerekli alıcı kodunu 
görüntüler.

uk

ON = Önceden kaydedilmiş bir W LINK vericisi aracılığı ile 
kartların uzaktan programlanmasını etkinleştirir.

       Bu etkinleştirme, W LINK radyo kumandasına son 
basılmasından itibaren 3 dakika etkin kalır.

OFF=  W LINK programlama devre dışı.

-  ÖNEMLİ NOT: KAYDEDİLMİŞ BİRİNCİ VERİCİYİ, ANAHTAR (MASTER) 
İŞARETİ İLE İŞARETLEYİN. 

Birinci verici, manuel programlama halinde, ALICININ ANAHTAR 
KODU’nu tahsis eder; bu kod,  radyo vericilerin bir sonraki klonlanmasını 
gerçekleştirebilmek için gereklidir.
Ayrıca Clonix entegre alıcı, önemli birkaç ileri işlevselliğe sahiptir: 
• Master vericinin klonlanması (rolling-code veya sabit kod)
• Alıcıya önceden girilmiş vericilerin değiştirilmesi için klonlama
• Vericilerin veri tabanı yönetimi 
• Alıcı grupları yönetimi
Bu ileri işlevselliklerin kullanımı için, üniversal avuçiçi programlayıcı cihazı 
ile tedarik edilmiş üniversal avuçiçi programlayıcının talimatlarını ve CLONIX 
Programlama Kılavuzu’nu referans olarak alın.

20) LISAN MENÜSÜ (language)
Ekranlı programlayıcının lisanını ayarlamayı sağlar.
 
21) DEFAULT MENÜSÜ (default)
Santrali, default’ların önceden ayarlanmış değerlerine getirir.

22) PARKY PARK ALANLARININ İŞLETME SİSTEMİNE BAĞLANTI 
Kart, bariyerlerin durumunu kontrol etmek için bir çıkış sağlayabilecek 
şekilde konfigüre edilebilir.  SCA Alarm lojiği  (OFF) devre dışı edildiği ve 
Alarm Süresi parametresi 0 s üzerinde ayarlandığında, SCA (21-22) kontağı 
aşağıda belirtildiği gibi konfigüre edilmiş olur (Fig. P):
- Bariyer alçaltılmış olduğunda 21-22 terminalleri arasında kontak kapalı 
- Bariyer yükseltilmiş olduğunda 21-22 terminalleri arasında kontak açık
 
23) LİMİT ŞALTERİ AYARI
DİKKAT: Yayın, kapak açılmadan önce boşaltılmış olması gerekir (dikey 
bariyer). Bariyer, programlanabilir elektronik limit şalterleri ve limit şalterli me-
kanik stop ile donatılmıştır. Elektrikli limit şalteri ve mekanik stop arasında, gerek 
kapanma gerekse açılmada bir rotasyon marjı (yaklaşık 1.) olmalıdır (Fig. L). 
Açılma ve kapanma esnasında limit şalterlerinin pozisyonlarının ayarı, ku-
manda panelinin Açılma ölçüsü Kalibrasyon ve Kapanma ölçüsü Kalibrasyon 
parametreleri değiştirilerek yapılmalıdır: değer artırıldığında, limit şalterlerinin 
pozisyonları açılma yönünde kaydırılırlar. Kaydırma boyutu bariyerin efektif 
uzunluğuna bağlıdır: 6 m uzunluğunda bir bariyerde üniter bir değişiklik (1.0) 
yaklaşık 4,4cm’ye eşit bir kaydırılmaya karşılık gelir ve bu da orantısal olarak 8 
metrelik bir bariyer için yaklaşık 5,8 cm olur.
Efektif kapanma ölçüsü, ayrıca kısmen hareket hızına da bağlıdır. Bu bağlamda, 
sadece diğer işleme parametreleri ayarlandıktan sonra limit şalterlerinin kali-
brasyonunun yapılması uygun olmaktadır.
Ayarlanmış olan ölçüleri doğru şekilde değerlendirmek için ardıl olarak bazı 
hareketlerin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

24) ACİL DURUM DEBLOKAJI (Fig. Y)
DİKKAT: Bariyersiz bir aktüatörde deblokajın etkin kılınmasının gerekmesi 
halinde, dengeleme yayının basılı olmadığından emin olunmalıdır (bariyer 
açılma pozisyonunda).

KURMA KILAVUZU
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25) KÖTÜ İŞLEME: NEDENLER VE ÇÖZÜMLER
25.1) Bariyer açılmıyor. Motor dönmüyor.
DİKKAT: Yayın, kapak açılmadan önce boşaltılmış olması gerekir (dikey 
bariyer).
1)  Fotosellerin kirli veya meşgul veya hizasız durumda olmadıklarını kontrol 

edin.
2)  Motor bağlantısının doğru olduğunu kontrol edin.
3)  Elektronik cihazın düzgün beslendiğini kontrol edin. Sigortaların 

sağlamlığını kontrol edin. Sigortanın kötü işlemesi halinde, Fig .N, O’da 
belirtilmiş olduğu gibi bunu (değiştirmek için) çıkarın.

4)  Panelin otomatik arıza arama fonksiyonu aracılığı ile (“Menü’lere giriş”) 
işlevlerin doğru olduklarını kontrol edin. Olası arıza nedenini belirleyin. 
Otomatik arıza arama bir start kumandasının sürmekte olduğunu belirtir 
ise, radyo kumandaların, start butonlarının veya diğer start kontağını aktif 
(kapalı) tutan diğer aygıtların bulunmadığını kontrol edin.

5)  Panel işlemiyor ise, paneli değiştirin.
6)  Kumanda paneli ekranı üzerinde belirtilen mesajları kontrol ederek referans 

mikro şalterlerinin müdahalelerini kontrol edin.
7)  Gürültü veya vibrasyon olması halinde yay kılavuzu gergi çubuklarını gres 

ile yağlayın. .

25.2) Bariyer açılmıyor. Motor dönüyor ancak hareket gerçekleşmiyor.
1) Manuel deblokaj takılı kalmış. Motorize işlemeyi yeniden düzenleyin.
2)  Deblokajın motorize işleme konumunda olması halinde, redüktörün 

sağlamlığını kontrol edin.

TABLO “A” - PARAMETRE MENÜSÜ - (PARAM)

Lojik min. max. default Tanım Tanım

tca 1 180 10 Kapanma Süresi

Otomatik kapama süresi [s]
Otomatik kapanma süresinin değerini, 1 ve 180 saniye arasında nümerik 
olarak ayarlayın. Otomatik kapanma TCA Lojiğinden devre dışı edilebilir 
ancak her halükarda TIMER bırakıldığında uygulanır.

torque 60 99 85 Maksimum tork

Maksimum tork [%]
Bir engel alarmı üretmeden önce sürücünün iletmesi gereken maksimum 
torku % 60 ile % 99 arasında ayarlayın.  Maksimum değer ayarlandığında 
kontrol devre dışı edilir.

accel. 1 99 75 Hızlandırma

Hızlandırma [%]
İkinci nesil üniversal programlayıcıları üzerinde 14 özel parametre.
Her hareketin başlangıcında uygulanacak hızlanmayı %1 ile % 99 arasında 
ayarlayın.

Op. speed 1 99 99 M60
50 M80 Açılma/Kapanma hızı

Açılma/Kapanma hızı [%]
Hız değerini nümerik olarak ayarlayın: %1 minimum hıza, %99 maksimum 
hıza karşılık gelir.

brake 0 85 50 Frenleme

Frenleme [%]
Yavaşlama fazı esnasında uygulanacak frenlemeyi %0 ile %85 arasında 
ayarlayın. Yavaşlama başlangıç ölçüsü otomatik olarak bu parametre ve 
efektif hareket hızına göre hesaplanır.

emer.brake 75 99 75 Acil durum frenlemesi

Acil durum frenlemesi [%]
Acil stop tersinmesi halinde frenleme yoğunluğunu %75 ile %99 arasında 
ayarlayın. “Frenleme” parametresinde düzenlenmiş değerlerin altındaki 
değerler dikkate alınmayacaktır. 

cal. ap. 0,0 100,0 82,0 Açılma ölçüsü kalibrasyonu

Açılma ölçüsü kalibrasyonu [%]
İkinci nesil üniversal programlayıcıları üzerinde 1 özel parametre.
Arzu edilen açılma pozisyonu için referans ölçüsünü 0,0 ile 100,0 arasında 
ayarlayın (Limit Şalterleri Ayarlama paragrafına bakın ).

cal. ch. 0,0 100,0 21,0 Kapanma ölçüsü kalibrasyonu

Kapanma ölçüsü kalibrasyonu [%]
İkinci nesil üniversal programlayıcıları üzerinde 2 özel parametre.
Arzu edilen kapanma pozisyonu için referans ölçüsünü 0,0 ile 100,0 
arasında ayarlayın (Limit Şalterleri Ayarlama paragrafına bakın).

alarm. time 10 240 30 Alarm süresi

Alarm süresi [s]
Fotosellerin ayarlanmış olan süreden (10 s ile 240 s arasında değişken) daha 
fazla bir süre boyunca bir engel algılaması veya meşgul kalması halinde 
SCA kontağı kapanır. Kontak daha sonra Stop kumandası tarafından veya 
kapanma limit şalteri müdahalesi ile açılır. Sadece SCA Alarm lojiği OFF 
üzerine ayarlandığında etkindir.
0 s üzerinde ayarlanmış ise, SCA kontağı Parky sistemine bağlantı oluşturur 
(Parky park alanları işletme sistemine bağlantı paragrafına bakın).

Zone 0 127 0 Bölge
Bölge [ ]
Bölge numarasını, 0 minimum değeri ve 127 maksimum değeri arasında 
ayarlayın.

KURMA KILAVUZU
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KURMA KILAVUZU

TABLO “B” - LOJİK MENÜSÜ - (logic)

Lojik min. max. default Tanım Tanım

tca --- --- ON Otomatik 
Kapama Süresi

ON: Otomatik kapamayı etkinleştirir.
OFF: Otomatik kapamayı devreden çıkarır.
Not: TIMER bırakıldığında otomatik kapama devreden çıkarılamaz.

2 step --- --- OFF 2 adım lojiği
ON: 2 adım lojiğini etkin kılar (“3 adım Lojiği” üzerinde önceliklidir).
OFF: “3 adım Lojiği” OFF ise 4 adım lojiğini etkin kılarak 2 adım lojiğini devreden 

çıkarır.

3 step --- --- ON 3 adım lojiği

ON:  3 adım lojiğini etkin kılar (“2 adım Lojiği” OFF ise).
OFF: “2 adım Lojiği” OFF ise 4 adım lojiğini etkin kılarak 3 adım lojiğini devreden çıkarır.

START impalsına cevap

Barrier 2 adım lojiği 3 adım lojiği 4 adım lojiği

Kapanma
Açılma Açılma

Açılma

on Kapanma stop

Açılma
Kapanma

Kapanma Kapanma

on Açılma stop + TCA stop + TCA

after stop Açılma Açılma Açılma

ibl open --- --- ON Açılma İmpals 
Blokajı

ON: Start impalsı, açılma aşaması esnasında hiçbir etkiye sahip değildir.
OFF:Start impalsı, açılma aşaması esnasında etkiye sahiptir.

ibl TCA --- --- OFF T C A  İ m p a l s 
Blokajı

ON: TCA molası esnasında start impalsı etki göstermezdir.
OFF: Start impalsı, açılma aşaması esnasında etkiye sahiptir.

pre-alarM --- --- OFF Ön alarm ON: Yanıp sönen lamba, motorun harekete geçmesinden yaklaşık 3 saniye önce yanar.
OFF: Yanar söner sinyal lambası, motorların harekete geçmesi ile aynı anda yanar.  

hold-to-run --- --- OFF İnsan mevcut

ON: İnsan mevcut işlevi: OPEN (AÇIK) ve CLOSE (KAPALI) kumandaları tuşları basılı 
tutulduğu müddetçe hareket devam eder. Radyo kumandanın kullanılması mümkün 
değildir. 

OFF: İmpalslı normal işleme.

fast cls --- --- OFF Hızlı Kapanma
ON: Ayarlanmış TCA sona ermesini beklemeden önce fotosellerin serbest kalmasından 

sonra bariyeri kapatır.
OFF: Kumanda devrede değil.

photc. open --- --- ON Açılmadaki 
fotoseller

ON: Kararma halinde, açılmadaki fotoselin işlemesini devreden çıkarır. Kapanma 
aşamasında derhal ters çevirir.

OFF: Kararma halinde, fotoseller gerek açılmada gerekse kapanmada etkindirler. Kapan-
madaki fotoselin kararması, sadece fotoselin serbest kalmasından sonra hareketi 
ters çevirir.

test phot --- --- OFF Fotosel testi ON:  Fotosellerin kontrolünü etkinleştirir
OFF: Fotosellerin kontrolünü devreden çıkarır

inv. dir --- --- OFF Yön Tersinme ON: Sağ montajlı bariyer için (Sağ Montaj Paragrafına bakın) 
OFF: Sol montajlı bariyer için.

timer --- --- OFF TIMER OPEN 
üzerinde

İkinci nesil üniversal programlayıcıları üzerinde 1 özel Dip.
ON: 3s’den uzun bir süre OPEN basılı tutulur ise TIMER olur
OFF: TIMER girişi devreden çıkarılmış

alarm sca --- --- ON SCA Alarmı

Çıkış sinyali ikinci nesil üniversal programlayıcıları üzerinde.
ON: SCA kontağı (21-22 terminalleri) aşağıdaki tutumu sergiler:
bariyer açık ve açılmada: kontak kapalı (ikaz lambası yanık)
bariyer kapalı: kontak açık (ikaz lambası sönük)
kapanmada: aralıklı kontak (yanıp sönme)
OFF: SCA kontağı alarm süresi parametresinde öngörülen yöntemler dahilinde kapanır.

fixed code --- --- OFF Sabit Kod ON: Alıcı, sabit kod modunda işleme için konfigüre edilmiştir.
OFF: Alıcı, rolling-code modunda işleme için konfigüre edilmiştir. 

radio prog --- --- ON
Radyo 
kumandaları 
programlama

ON: Vericilerin radyo aracılığı ile kaydedilmesini etkinleştirir:
         1-Radyo menüsü aracılığı ile standart modda önceden kaydedilmiş bir vericinin gizli 

tuşuna (P1) ve normal tuşuna (T1-T2-T3-T4) sırayla basın.
        2-Kaydedilecek bir vericinin gizli tuşuna (P1) ve normal tuşuna (T1-T2-T3-T4) 10s 

içinde basın. Alıcı, 10s sonra programlama modundan çıkar, bu süre içinde diğer yeni 
vericileri ilave etmek mümkündür. Bu mod, kontrol paneline girişi gerektirmez.

OFF: Vericilerin radyo aracılığı ile kaydedilmesini devreden çıkarır. Vericiler, sadece özel 
Radyo menüsü kullanılarak kaydedilirler.

master --- --- OFF Master/Slave ON: Kontrol paneli, bir merkezi bağlantı içinde Master olarak ayarlanır.
OFF: Kontrol paneli, bir merkezi bağlantı içinde Slave olarak ayarlanır.
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 MANUAL DE USO: MANOBRA MANUAL - ΕΓΧΕιΡιΔιΟ ΧΡηΣηΣ: ΧΕιΡΟκινηΤΟΣ ΧΕιΡιΣΜΟΣ - PODRĘCZNIK 
UŻYTKOWANIA: PODRĘCZNIK MANEWRU - иНСТРУКЦиЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦии: РУКОВОДСТВО ПО 
УПРАВЛЕНиЮ - NÁVOD K OBSLUZE: RUčNÍ OVLÁDÁNÍ - KULLANIM KILAVUZU: MANUEL HAREKET

Fig. Y
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Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek, jsme si jisti, že jeho vlastnosti zcela 
uspokojí Vaše potřeby. Pozorně si přečtěte příručku “UPOZORNĚNÍ” a “NÁVOD 
K OBSLUZE”, které tento výrobek doprovázejí, protože poskytují důležité 
informace týkající se bezpečnosti, instalace, používání a údržby. Výrobek 
odpovídá uznávaným technickým normám a příslušným bezpečnostním 
nařízením. Potvrzujeme, že vyhovuje těmto evropským směrnicím: 2004/108/
ES, 2006/95/ES, 98/37/EHS, 99/05/EHS (a jejich pozdějším úpravám).

1) VšEOBECNÁ BEZPEčNOST
POZOR Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si přečtěte a dodržujte 
příručku Upozornění a Návod k obsluze, které doprovázejí tento výrobek, 
protože nesprávné používání může způsobit škody na lidech, zvířatech 
nebo věcech. Návod si uschovejte pro pozdější potřebu.
Tento výrobek byl projektován a vyroben výlučně pro používání uvedené 
v této dokumentaci. Neuvedené způsoby používání by mohly být zdrojem 
škod na výrobku a zdrojem nebezpečí.
-  Konstrukční prvky stroje a instalace musí být ve shodě s těmito evrops-

kými směrnicemi: 2004/108/ES, 2006/95/ES, 98/37/ES, 89/05/ES  a jejich 
následnými úpravami. Ve všech zemích mimo Evropskou unii se kromě 
platných národních předpisů musí pro udržení bezpečnosti dodržovat i 
výše uvedené evropské normy.

-  Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost vyplývající z nesprávného 
používání nebo používání jiného, než pro jaké byl výrobek určen a než 
je uvedeno v této dokumentaci, jakož i nedodržením správné technické 
praxe při konstrukci uzávěrů (dveří, bran atd.) a z deformací, k nimž by 
mohlo dojít během používání.

Pokud se automatický systém instaluje a používá správně, splňuje požadovaný 
stupeň bezpečnosti. 
Je však nutné dodržovat některá pravidla chování, aby nedocházelo k ná-
hodným nehodám:
-  Děti, osoby a věci musí být mimo akční rádius automatického systému, 

zvláště pak během činnosti.
-  Tato aplikace není určená k používání osobami (včetně dětí) se sníženými 

psychickými, fyzickými a vjemovými schopnostmi nebo osobami, které 
nemají vhodné znalosti, pokud nejsou pod dohledem nebo neobdržely 
pokyny o používání od osob zodpovědných za jejich bezpečnost.

-  Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. Rádiové ovládání 
či jiná ovládací zařízení nenechávejte v dosahu dětí, aby nedocházelo k 
nechtěnému ovládání.

-  Zařízení často kontrolujte, zvláště pak kabely, pružiny a držáky, aby se 
objevila případná nevyvážení, znaky opotřebení nebo poškození. 

-  Pro jakoukoli činnost při vnějším čištění nebo jiné údržbě odpojte ele-
ktrické napájení.

-  Optiku fotobuněk a zařízení pro světelnou signalizaci udržujte v 
čistotě. Zajistěte, aby větve a dřeviny nerušily bezpečnostní zařízení 
(fotobuňky).

-  Automatický systém nepoužívejte, pokud vyžaduje opravu. V případě 
chybné činnosti odpojte elektrické napájení, aktivujte nouzové odjištění, 
aby se umožnil přístup a vyžádejte si zásah kvalifikovaného technika 
(profesionálního instalatéra). 

-  Pro jakýkoli přímý zásah do automatického systému využijte kvalifikovaný 
personál (profesionální instalatér).

-  Každý rok nechte zkontrolovat automatický systém kvalifikovaným per-
sonálem.

-  Vše, co není výslovně uvedeno v těchto pokynech, není dovoleno.
-  Správná činnost systému je zaručena, pouze pokud se respektují údaje 

uvedené v této příručce. Výrobce neodpovídá za škody způsobené 
nedodržením pravidel pro instalaci a pokynů uvedených v této 
příručce. 

-  Popis a obrázky v této příručce nejsou závazné. Při neměnnosti základních 
vlastností výrobku si výrobce vyhrazuje právo provést kdykoli úpravy, 
které považuje za vhodné pro technické, konstrukční a obchodní zlepšení 
výrobku, aniž by musel upravovat tuto publikaci.

Bu ürünü tercih etmiş olduğunuz için teşekkür ederiz; firmamız, kullanımınız 
için gerekli verimi elde edeceğinizden emindir. Güvenlik, kurma, kullanım ve 
bakım hakkında önemli bilgiler sunduklarından bu ürün beraberindeki “UYA-
RILAR” ekini ve “KULLANIM KILAVUZU”nu dikkatle okuyun. Bu ürün, güvenliğe 
ilişkin teknik ve kurallar tarafından kabul edilen standartlara uygundur. Ürünün 
aşağıdaki Avrupa direktiflerine uygun olduğunu onaylıyoruz: 
2004/108/EEC, 2006/95/EEC, 98/37/EEC, 99/05/EEC (ve bunların sonraki 
değişiklikleri). 

1) GENEL GÜVENLİK
DİKKAT - Önemli güvenlik bilgileri. 
Uygunsuz bir kullanım; insanlara, hayvanlara veya eşyalara zarar 
verebileceğinden ürün beraberindeki Uyarılar ekini ve kullanım 
kılavuzunu dikkatle okuyun ve uygulayın. Bu talimatları, gelecekte 
danışmak için muhafaza edin. 
Bu ürün, özellikle bu dokümantasyonda belirtilen kullanım için tasarlanmış 
ve üretilmiştir. Belirtilmeyen kullanımlar, ürüne hasar verebilir ve tehlike 
kaynağı olabilir.
- Makinenin yapı elemanları ve kurma, aşağıdaki Avrupa direktiflerine 

uymalıdır: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 98/37/EC, 89/106/EC ve bunların 
sonraki değişiklikleri. AET üyesi olmayan bütün ülkeler için, yürürlükteki 
ulusal standartlar ile birlikte, iyi bir güvenlik düzeyi için belirtilen stan-
dartlara da uyulması gerekir. 

- Firma, ürünün işbu dokümantasyonda belirtilen, tasarlanmış olduğu 
kullanımdan farklı veya uygunsuz kullanımdan ve de kapama sistemleri-
nin (kapılar, giriş kapıları, vb.) üretiminde iyi tekniğe uyulmamasından ve 
kullanım esnasında meydana gelebilecek deformasyonlardan kaynaklanan 
her türlü sorumluluktan muaftır.

Otomasyon sistemi, doğru şekilde kurulmuş olması ve kullanılması halinde, 
gerekli güvenlik düzeyini karşılar. Her halükarda beklenmedik problemlerin 
önlenmesi için bazı davranış kurallarına uyulması gerekir:
- Çocukları, kişileri ve eşyaları, özellikle işleme esnasında, otomasyon 

sisteminin etki alanının dışında tutun.
- Bu uygulama, zihinsel, fiziksel ve duyumsal kapasiteleri yetersiz kişiler 

tarafından (çocuklar dahil) veya bu kişiler, onların güvenliğinden sorumlu 
kişiler tarafından denetlenmedikleri veya kullanım talimatları almamış 
olduklarında veya gerekli bilgi eksikliğinde kullanıma yönelik değildir.

- Çocukların uygulama ile oynamamaları açısından kontrol edilmeleri 
gerekir. Kazara işletilmesini önlemek için radyo kumandaları veya diğer 
kumanda cihazlarını çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayın.

- Olası dengesizlikleri, aşınma izlerini veya hasarları bulmak için tesisi ve 
özellikle kabloları, yayları veya destekleri sık kontrol edin. 

- Her dış temizlik veya diğer bakım amaçlı işlemleri gerçekleştirmek için 
şebeke beslemesini kesin.  Fotosellerin optiklerini ve ışıklı sinyal cihazlarını 
temiz tutun. Dalların ve çalıların güvenlik cihazlarını (fotoseller) etkileme-
diklerini kontrol edin.

- Otomasyon sisteminin onarım müdahaleleri gerektirmesi halinde, bunu 
kullanmayın. Kötü işleme halinde beslemeyi kesin, girişi sağlamak için 
acil durum deblokajını etkinleştirin ve vasıflı bir teknisyenin (profesyonel 
kurucu) müdahalesini talep edin.

- Otomasyon sistemine doğrudan her türlü müdahale için vasıflı personel-
den (profesyonel kurucu) faydalanın.

- Yılda bir otomasyon sistemini vasıflı personele kontrol ettirin.
- Bu bilgilerde açıkça öngörülmeyenlerin tümü yasaktır.
- Operatörün iyi işlemesi, sadece bu kılavuzda belirtilen verilere uyulduğunda 

garanti edilir. Firma, bu kılavuzda belirtilen talimatlara ve kurma kurallarına 
uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. 

- İşbu kılavuzda yer alan tanımlar ve resimler bağlayıcı değildir. Ürünün 
esas özelliklerini sabit tutarak firma, işbu yayımı güncellemek taahhüdün-
de bulunmaksızın ürünü teknik, imalat ve ticari nitelikleri açısından 
iyileştirmek için uygun gördüğü değişiklikleri her an uygulama hakkını 
saklı tutmuştur.
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