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Orijinal kullanım kıhvuan

- Telif haklarıy|a korunmŞıır.

- kısmen de olsa sonradan sadece rıırnide basıhbiliı

- Teknik geli5melere da}ar,.n degşüU iryıJ hakkı sakhdır

- Tüm ebat bilgileri milirneüe orğndğL

- Gösterimler birebir ölçleıle alıı ıtıa_*lır-

5embol açıklaması

Doğrudan ölüme ya da ağır yaralaırıda,a ı# Caı b,
tehlike hakkında güvenlik uyanı.

ölüme ya da ağır yaralanmalan rıede. :takcr cr
tehlike hakkında qüvenlik uyans.

DıKKAT!

Hafif ya da orta yaralanmalara neden da5leceı erii:
hakkında güvenlik uyansı.

@ nçırı-nvıe

Ürünün hasanna ya da tahribine neden ohb:k<:l ıl.
tehlike hakkında güvenlik uyansı,

ğ roıırnoı-

Gerçekle§tirilmesi gereken bir kontrol hakkında u_raı.

[) uvnnı

Dikkate altnmasl gereken ayn dökümanlara i5areı

ı§ Eylem talebi

Liste, saym

Bu dokümandaki diğer noklalara işaret

o
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Genel güvenlik

Bu kılavuzun dikkate alınmaması, hayati tehlike
yol acabilir!
[:. a" \ :li UZdak tüm güVenl k Uyanlannl dikkate alln,

6aranti
: :. ,,: güvenl k kapsamındaki garanti h zmeti, yaInızca bu

. ı ]an m kılavuzunda belirt len uyaıı ve güven]ik tal matlannın
d kkate allnmasl dü]r!munda veri]eb lr,
lyaül Ve güVenlik ta]imatlannln dikkate allnmama5lndan
laynaklanan kJşilere yönelik yaralanmalaıa veya maddi
hasaılara kaışı l\,4FZ Antriebe GmbH + Co. KG sorumlu
değ ldlr,

Orijinai olmayan yedek paıçalann ve aksesuaılann
kıl]anımından kaynaklanan zaraılarda, MFZ hiçbir
sorumluiuğu ve garant taleb nl kabu] etmez,

Amacına uygun kullanım
cs 3]0 kumandasl yalnlzca dijital Veya mekanık son konum
s stemieı ne sah p kapı sistemleıinin kumanda ed lmesi için
tasarJanml5t r,

Hedef grubu

!adece kalfiye ve eğit ml elektionik uzmanlaı kumandayı
bağlayabllir, programlayabilir ve bakımın yapabiliı
Kalif ye ve eğitimli eiektıonik uzmanlar asağıdaki niteliklere
sah p olmalıdıı:

Genel ve öz€| güvenlik ve kazaya kaı5ı koruma talimatlaıı
hakk nda bJlgi,

- llgiJi elektıoteknik taiimatlaı hakkında bilgi,

- Uygun güvenlik donanımının kul]aıım ve bakımı konusunda
eğitimli,

[,pl tı], \ıeü |D OagldnI| ırpn| ..'p.i a,g,'ara b"ce i

Montaj Ve bağlantl ile ilgili açıklamalar
- KUmanda, X bağlantü türÜne göre tasarlanmlstlt

El€ktıik i5leri üzer nde _calısma yapmaya başlamadan önce
sistem elektrik besJemesinden ayılma ıdıı _Calışmalar
esnasında elektı k bes]emesinin hicb r 5ek lde devreye
g rmeyeceğinden enıin oluımalıdır
yerel korürma ta]imatlan dikkate a ınmalıdır

Çalısma ile ilgili açıklamalar

- Yetk siz kişiler n (özellikle cocuklaın) sabit O]arak mOnte

edilmiş ayaı veya kumanda tert bat]any]a Oynamaslna ]z n

Vermey n,

- Uzaktan kumandalaı çocuklaıın erısim mesafesinin dısında
tUtun

kontrol esaslarl ve talimatlar
Bağlantı, progıamlama ve seıvıs esnasında aşağıdak

talimatlar d kkate allnmalıdır (eksiksiz olarak).

Yapl ürünü normlaı

- EN 1324]-] (Yangına d renç veya duman kontro] öze]likleıi
olmayan mamuJler)

- EN 12445 (Gü(l€ Çalı5tııian kapıların kullanlm güVenliği -

deney metotlall)

- EN ]245J (Güçle çalştırılan kapılaın kullanım güvenliği -

gereksinimleı)

, EN ]2978 (Güçle çalıştııılan kapılaı için güveniik cihazlan -

KL]ra]lar Ve deney metot]arl)

E l\,1C

- EN 550]4-1 (Evde kulJanıJan cihazJarda parazit yayımlaıı)

- EN 6l000,3-2 (Elektıik beslemesi sebekelerlnde kaışı
tepkiler - Harmonik osilasyonlar)

EN 61000,3-3 (Elektfik be5lenre5i 5ebeke erinde ka15l

tepkilel - Gerilim dalgalanma]aı)

- Dl[] EN 6l000-6-2 (Elektfomanyetlk Uyumluluk (EN4c) -

Bölüm 6-2:Temel norrnlar - Endüstr]yel alan]ar çin aıZa
dayanıklılığı)

- DlN EN 6 ]000-6-3 (Elektrornanyet k Uyumlu]uk (EN4C)

- Bölüm 6,3:Temel normlar - Oturma a]anl, ]ş Ve t]caüet

alanlan ve aynca küçük i5letmeler için paraz t vayma)

Makine yönetmeliğ

EN 60204-] (Makineleıde qüvenl k, mak nelerin e]ektr k

donanımı; Bölüm 1] Gen€l ger€ks nimleı)

EN lS0 ] 2 l00 ([,4ak nelerde güvenlik - Genel tasanm
yönergeleri - Risk değerlendirmesi ve risk azaltma)

dikkate alınmamasl, hayati tehlikeye

U
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Dü5ük gerilim

- DlN EN 60335-] (EV ortamlnda kullanmaya vb, amaçlara

yöneIik elektrikli cihazlann emniyeti - BöIüm 1:

GeneI gereksinimle$

- DlN EN 60335-2-103 (EV ortamlnda kullanmaya Vb,

amaçlara yönelik elektrikli cihazlann emniyeti -

Bölüm 2-103:KaplVe pencerelerin tahrikleri için özel

qereksinimte$

lş yerleri (A5TA) için komisyon

- AsR A1.7 (iş yerleri ,,kapılar ve ana kapllar" için teknik

düzenlemeler)

4,1 Tipleı

C5 310 kumandasıntn 5u tipleri t€darik edilebilir:

- !cD monitörlü kumanda c5 310

- Gövdede LCD monitörlü kumanda CS 310

- LcD qrafik monitörlü kumanda C5 310

Gövdede LCD grafik monitörlü kumanda C5 3]0

LCD monitörsüz kumanda C5 310 (Son konum ayan

düşındaki tüm ayarlar için monitör 9eıeklidid

Bahsi geçen tüm tipler geçmeli bir haftaIlk zamanlaylclyla,

geçmeli bir tekiz alıcryla ve geçmeli bir aktanm 5istemi ile

(opto sensöderi için) donatılabiliı

Muhafazanın şu tipleri tedank edilebilir:

- 3'lü Cs butonlu muhafaza

- 3'lü KDT butonlu muhahza

- AÇMNKAPAMA anahtar şahedı nı-a'a:a

- Ana şalterli muhafaza

- Acil kapatmalı muha{aza

Kullanım kılavuzunda şu bağlantı seçeneklen ,n tipkin
programlanması açıklanmıştıı:

- Geçmeli LCD ekran platinli kumanda CS 3l0
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4.2 Ana platin CS 310
(geçmeli LCD ekran monitör)

Açıklama

X]: Şebeke bağlanısı için terminal çltası
X2: Motor için terminalçtasl
X3; Komut Cihazlan için terminal çltasl
X4: Emniyet elemanlan için terminal çltasü

X5: RöIe için terminalçltasl

X6: DahjlıAÇMA KAPAIMA düğmesi için soket çtasl
X7: Dahili 3'lü tuş için soket (ltasl

X8: l\.4onitör için soket çltasl _

(alt monitör)

X9: Te15iz all(l için solet çltasl
X10: Haftallk ZamanlaylCl için soket çltasl
X1 1: Dijital son konum sistemi için soket çltasl
X] 2: Harici telsiz allcl için soket çltası
X13: 3'lü c5 tu§unun soket çltasl
Xl4: Ara birim RS 485

- Tuş CSl bağlantısı

- Ekran R5 485 bağlantlsl

X15: Mekanik son konum sistemi bağlantısı
X16: BUs sistemi bağlantly (Ms BUs)

X17: BUS sistemi bağlanlg (i\.45 BUs)

X18: Frekans dönüştüıücü ara birimi

X'I9: Hari.i cihaz beslemesi

F1 (1 A atll) üZerinden 230V / 50 Hz emniyete ahnmIş

X20] Aktarlm 5istemi için soket çltasl
H4: Çalışmaya hazır olma

Kumanda i5ler haldeyken yanar

H6: Durum göstergesi

Emniyeı tertibatlaı kumanda edildiğinde veya

hatalaıda yanar

Proqramlama tuŞu (+)

(alt monitör)

P[ogIamlama tuşu (-)

(alt monitör)

Programlarna tuŞu (P)

(alt monitör)

51:

rıj]

x17lİ]

xl6E

ıE,,o .._, O *,ffi *,rffi
- ( J _---------=-

tt-ü] ^ l r-_________() ll l
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5.1 Genel hususlar

Kusursuz bir çalışma sağlamak için şu hususlar söz konusu

Kapı monte edilmiş ve çalışır haldediı

MFZ redüktörlü motoru monte edilmiş ve çalışır haldedir,

Komut ve emniyet cihazlan monte edllmiş ve çalışn haldediı

Kumanda muhafazası kumandayla C5 310 monte edilmiştir.

Şebeke bağlanfis| Ve motor bağlantlsl ay]lntdl devre

şeması(400V/3fazIı)

Şebeke bağlantlsl ve motor bağlantlsl ayrlntlı devre

şeması (230V/3fazlı)

Şebeke bağlantısı ve motor bağlantlsl ayrıntılı devre

şeması (230 V / 1fazlı)

a
@ uvını
Kaplnln, l\4FZ redüktörlü motorun Ve komut Ve emniyet

cihazlannın montajı için llgili üretj(ilerin talimatlan dikkale

a lın m a lıd ır.

5.2 Şebeke bağlantısı

Koşullar
Kumandanın çalışmasını sağlamak için şu hususlar söz konusu

olmalıdır:

- Şebeke volta;ı tip plakasındaki bilgilere uygun olmalıdır

- Şebeke vOkalı tahrikin voltajıyla aynı olmalıdır,

- Alternatif akımda sağa doğru bir dönüş.

- 5abit bağlantıda çok kutuplu bir ana şalter kullanılmalıdır.

- Alternatif aklm bağlantısında sadece 3'lü blok sigorta

otomatikleri (1 0 A) kuIlanllabiliI

@ eçırınııın
Kumandanın usulüne uygun olmayan montajı
nedeniyle fonksiyon arızaları !

Kumandayı ilk defa çalü5tlrmadan önce kablo tesisatl

tamamIandıktan sonra kumanda tarafında ve motor

taraflnda tüm motof bağlantllannln sıkılmış olduğu kontrol

edilmelidir, Tüm kumanda voltaİ qiri!leri qalvanik olarak

beslemeden ayılmştıı

400 V/ 50 Hz
3-lN/PE

230 V/ 50 Hz
3- lPE

230V/50Hz
1-lN/PE
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5.4 Mutlak değer verici bağlantı yerleşimi
(geçmeli terminal X11)

A: AWG soketi

B: AW6 geçmeliterminal

Geçmeli terminal X'| 1 (A bağlant|stnda)

5oket üzerindeki sayılar kablo

numaralanyla aynıdır:

4: Giriş emniyet zinciri

5: R5 485 B

6: GND

7| R54B5 A
8: Çıkış emniyet zinciri

9: 12V 
Dc

Ge§meli terminal B (sadece mutlak değer verici)

c: Tahriktekitermoeleman

D: Acil manuel kumanda

(acildurum kolu veya acil

duıum zinciri)

ilk çalıştırmada bağlanmış olan son konum sjstemi otomatik

olarak algılanır, Daha sonra deği5tirildiğinde ilgili son konum

sistemi bir parameüe ayan üzeıinden giriş çalışma modunda

seçilebilir

Açıklama
N/ ]: N4otor

X1: Şebeke bağlantısı için terminal çltasl
X2i Motor için terminalçltasl

X] ]: Emniyet devresi olan dijital son konum sistemi için

soket çıtası (5TOP ZiNCİRİ)

Mekanik durdurma şalteri için terminalçltasl
(X2 / Bl-B2'deki emniyet devresj)

Harici cihazlann besleme5i için bağlantı

Bağlanfi: 
l_!§ Dijital son konum 5lsteminjVeya meIanik durdurrra şakerini

kumandaya bağlayın
Lş Kumanday| motora bağlayın,
ğ Kumandayl aklm şebekesine bağlayın,
ı§ Kumanday motoıa bağlayın.
ıŞ Doğrudan ilgiliterminalin önünde kablo gruplannı bir kablo

bağlaylCl ile emniyete ahır.

Ş ,, 1 ] . Teknik VeriIer" sayfa j4

5.3 Haıiti cihaz beslemesi
(sadece 400 V / 3 fazlı bağlantıda)

a @ açı«ıaıun
Usulüne uygun olmayan montaj nedeniyle hasar
veya zarar!

X19 bağlantlslnln kumandanIn 23o V bağlantlslnda

kullanılması platinlerin zarar görmesine neden olur,

ğ F], 'lA/T üzerinden X]9 bağlantlsınl emniyete alın,

X15:

X]9:

HLl İ-lll
7 8 9 10 11

0

c D

,o
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5.5 Mekanik durduıma şalteri bağlantı
yerleşimi (terminal Xl 5 ve X2)

Terminal çtasl x15

Terminal çltasl x2

6 kablo çözümü için bağlantı örneği

Terminal çltasl x15 Ve x2

S'I İlave durdurma şaheriAÇlK
52 DurdurmaşalteriAÇlK

s3 Emniyet durdurma şalteriAÇlK
s4 Emniyet durdurma şalteri KAPALI

55 Durdurma şalteri KAPAL|

56 İlave durdurma şalteri KAPALI

s7 Motor termal korumasl

58 Acil kumanda (açıcı)

İlk çalışlrmada bağlanmış olan son konum sistemiotomatik

olarak algılanır, Daha sonra değiştirildiğinde ilgilison konum

5istemi bir parametre ayaa üzerinden giriş çalışma modunda

seçilebilir.
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5.5 Komut cihazları bağlantı yerleşimi

7\ oırxnrı
Kontrolsüz kaPl hareketi nedeniyle yaralanma
tehlikesi!
!Ş Komut ciha2lannı Totmann işletimi için kapının doğıudan

görüş alanında, ancak kullanıcı için tehlike bölgesinin

dışında monte edin,

Komut Cihazı anahtar şalteri değilse:
ı§ Cihazı en az 1,5 m yükseklikte monte edin,
rŞ cihazü herkesin ulaşamayacağı şekilde monte €din,

Teİminal çltasü X3

- KAPAL| tuşu

- sinyaltuşu

-AÇlK tuşu]

- sTOP tuşu

- Acil durdurma, gevşek halat şalleri

5.7 Komut cihazları bağlantı örnekleri
(terminal çltası X3)

AÇlK / sToP / KAPAII tuşu
6 kablo çözümü

- KAPAL| tUşu

AÇlK / sToP / KAPAu tuşu
4 kablo çözümü

- KAPAL| tuşu

- AÇlK tuşu1

- 5T0 P tuşu

AÇlK / KAPALl anahtar şalteri

- KAPAL|

- AÇıKr

Sinyaltuşu
sıralı kumanda

- sinyal tuşu

- STOP tuşu

r Karşı işleyiş düzenlemesi aktif olduğunda:AÇlK iç
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5.8 Emniyet cihazları bağlantı yeıleşimi

llk bağlantıda kapama ucu emniyetinin sjstemiotomatik

olarak algılanıt Daha sonra değ§tirildiğinde ilgilisistem bir

parametre ayan üzerınden giriş çalışma modunda seçilebilir,

Termİnal ç|tasl x4
0pto elektronik kapama u(u emniyeti için

- OPTO kapama ucu

emniyeti

- lş|k 5ensöründen geçişr

-24VDC/500mA'

Terminal ç|tasl X4
8,2 kOhm kapama ucu emniyeti

- Kapama u(u

emniyeti

- Geçiş ışık sensörü'

-24VDci500mA'

] aşağtyönde etki edel

'Harici devre cihazlan için

(terminal 1 Ve 2'deki bağlantl)

wt: Beyaz

gr| Ye5il

br: Kahverengi

Teİminal çttasI X4
Pnömatik kapatma ucu emniyeti DW:

- Test otomatik olarak aktif

- Kapama ucu

emnjyeti

- Geçiş ışık sensörür

- 24 V Dc / 500 m,A'

ilk bağlanıda kapama ucu emniyetinin sistemiotomatik

olarak algılanır, Daha sonra değiştirildiğinde ilgili sistem biı
parametre ayan üzerinden giri§ çallşma modunda seçilebilir,

Terminal çltasl X4
Geçiş ışık sensörü NC 24 V DC için

- Geçi5 6ık sensörü

ı



K.» MFz 0V ıTOR

Terminal çltasl x4
N4FZ 2 kablo lŞlk sensörü için

ilk bağlan0da lşlk sensörünün 5istemi otomatik olarak

aIgılanır. Daha sonra değiştırildiğinde ilgili sistem bir

parametre ayan üzerinden giriş çalışma modunda seçilebiIir,

Terminal çltasl x4
3 kablo PNP ı5ık sensörü için

Te]minal çltasl x4
3 kablo NPN ışık sensörü için

- 3 kablo PNP ışk sensörü

- 3 kablo NPN ışık sensörü

R: Allcl

l VeIici



MFzOVıTOR

Terminal çıtası X4
Programlanabilir girişler

Girişl;Terminal 9+ 10

Giriş 2 :Terminal ] 1 + 12

fi[] nçırınvın
Yanlış bağlantı nedeniyle platinlerde maddi hasar

tehIikesiI

Girişler 1 ve 2 farklı referans potansiyeline sahiptir ve ortak

bir potansiyel taraf ından çalıştınlamaz I

lN2
12v
lN1
24v

5.9 Röle çıkışı bağlantı yerleşimi

Terminal ç|tasl x5
Potansiyelsiz devre kontaklan

- GlRiŞ çalşma modundaki fonksiyon eşle5tirmesi

- Her bir röle için ayar

- Röle ]

- Röle 2

- Röle 3

- Röle 4

t
J

l*-J7
*

*
ı-^
o--r

ri,]
lğl

*
r-{
T -l-
JJ
*L

J

lN 1 Giriş 1

lN 1 Giriş 2
* isteğe göıe

Devreye alma tüİü GlRlŞ çalışma modundaki her ki gir§ için

parametre ayarlanna göre belirlenmektedir,
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Terminal ç|tasl X9

A,A/(J\/: \

lı----lll]|l|l]|UEIU

+
l6ğd1
x9

5.10 CS kablosuz

Bağlantl
ış soketli allclyl soket çlta5l X9'a takln,

verici kodlarının tanıtılması
ıŞ Programlama tuşuna kısa süreliğine

basın (< 1,6 saniye), Programlama modu

etkinleştirilir. IED yanıp söner.

ığ vericinizin kanallışuna basın,

uzaktan kumanda verici kodunu

kaydettiğinde, LED yaklaşık 4 saniyeliğine

yana r.

Toplam 15 Verici kodunu tanltabiliİsiniz,

Tüm belIek alan]an dolmuşsa, tED çok
hızlı yanıp söner,

Bir verici kodunun amaca yönelik olarak 5ilinmesi
!§ Pro9ramlama tuşuna kısa süreliğine basın (< 1,6 saniye),

Programlama modu etkinlesüirilir, LED yallp söneı
!§ Programlama tuşunu 1,6 saniyeden daha uzun süre basılı

tutun, silme modu etkinleştirilir, LED çok hızlıyanıp söneı
ğ Vericinizin istediğiniz kanaltuşuna basın,

LED yakla5ık 4 saniyeliğine yandığında ilgiIi vericj kodu

s ilin m işt ir,

Programlama tuşuna kısa süreli basarak silme i5lemini

ba5latabilirsiniz,

5ıf ırlama (belleği tamamen siler)
rŞ ProgramIama tuşuna kısa süreliğine basın (< 1,6 saniye).

Programlama modu etkinleştirilmiştir. LED yanıp söner, 
_

[Ş Progıamlama tuşunu 1,6 saniyeden daha uzun süre basılı

tutun,

5ilme modu etk.nleştiıiliü LED çok hızlı yanıp söner
J3 Ploglamlama tuşUna yeniden ],6 saniyeden daha uzun süre

basın-

LED yaklaşık 4 saniyeliğine yandığında tüm belIek alanlan
silinmiştir,

Programlama tuşuna kısa süreli basarak silme işlemini

başlatabili15iniZ,

6.1 Tahrik dönüş yönünün/ hareket yönünün
kontrol edilmesi

Ayarlama çalışma moauna geçiş
!§ AYARLA|\4A görünene kadar (P) tuşuna basın,

Haİeket yönünün kontrol edilmdsi
ıs (+) tuşuna basıldığında kapı açılmalıdır veya t) tuşuna

basıldığında kapı kapanmalıdır,

Doğruysa son konumlann ayarlanmasına devam edin,

Tahrik dönüş yönünün değiştirilmesi
EŞ Tahrik dönü5 yönünün uyadanması gerektiğinde aşağıdaki

islemleri uygulayın,

(+)ve (-)tuşlanna > 5 saniyeliğine aynıanda basın. Ekranda

,, DÖN. ALANl" gösterjlir.

Muhtemelen kaydedilmiş olan son konumlaı silinir.

Son konumlann ayarlanmasına devam edin,

o
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6.2 Platin üzeıindeki ayar butonlarıyla
elektronik son konumların ayarlanması

Ayarlama çalışma moduna gdçiş
ıc'(P)tuşuna yaklaşık 5 saniye basın.

Kırmızı LED yavaş yanıp söneıl

AÇlK son konumunun ayarlanması
ılŞ (AÇlK/KAPAU) tuşuna basarak kapıyı istenilen AÇlK son

konumuna getirin.

ıs (P) tuşuna basarak ve aynca (AÇlK) tuşuna basarak son

konumu kaydedin,

Klrmlzl LED yaklaşlk 1 saniye hızlıyanıp söneı

KAPALI son konumunun ayarlanması
EŞ (AÇlI«KAPAIl)tuşuna basarak kapıyı istenilen KAPAL| son

konumUna getirin.

!§ (P)tuşuna basarak Ve aynca (KAPAL|)tuşuna basarak son

konumu kaydedin,

Kırmızı LED yalıla5ık ' saniye hızlıyanıp söner

Ayar modundan otomatik çlklllr.

Klrmlzl LED 5öner.

Dikkate alınması gerekenler

- Hic bir tuşa basılmadığında yal l, lOsaniyesonraayar

modundan otomatik çlkllır

- ilk kez ayar yaparken her iki son konum tanıtılmalıdır, aksi

takdirde normal çalışmak mümkün değildiı

- Bir son konum düzeltilecekse, özel son konum tanıtıldıktan

sonra (P)tuşuna basılarak ayar menüsünden çıkanlabilir.

- Durdurma 5alteri progıamlandıktan sonra 5istemin çalışma
süresi otomatik olarak tanılı!ır. Kumandanın fonksiyonlan

otomatik çallşmadaki gibidir.

6.3 Elektronik son konumun 3'lü CSl tuşu
üzerinden ayarlanması

Elektronik son konumun 3'lü csl tuşu ülerinden ayarlanması

ancak X8 soket çıtasına LCD ekranı bağlanmam6sa

mümkündür

Ayarlama çalışma moduna geçiş
rş (STOP)tuşuna yaklaşık 5 saniye basın,

Klrmlzl LED hlzllyanlp söner,

r§ (sTOP) tu§unu bürakln,

Kırmızı LED 2 saniye yanar,

ıs Bu süre içerisinde (5TOP)tuşunu yaklaşık 5 saniyeliğine basıl

tutun.

Klrmlzl LED yavaş yanüp söner,

!§ (sTOP) tUşUnu blrakln,

AÇlK son konumunun ayarlanması
.§- (AÇlKiKAPALI) tuşuna basaİak kapıyt istenilen AÇlK son

konumuna getirin.

!§- (STOP)tuşuna basarak ve aynca (AÇlK) tuşuna basarak son

konumu kaydedin.

KırnlZl LED yakla5ll 1 saniye hlzll yanlp söner

KAPALl son konumunun ayarlanması
ığ' (AÇlK/KAPALı) tuşuna basarak kapıyı istenilen KAPAL|son

konumuna getirin.

!§- (sTOP)lusuna basarak ve ayıca (KAPALI) tuşuna basarak

son konumu kaydedin,

Kırmızı LED yaklasık 1 sariye hızlı yanıp söner

Ayar modundan otomatik çıkülır,

Klrmlzı LED söner,

Dikkate alınması gerekenler

- Hiç bir tusa basllmadığında yakl. 10 saniye sonra ayar

modundan otomatik çüklhı

- ilk kez ayar yaparken her iki son konum tanıtılmalıdır, aksi

takdirde normal çalışmak mümkün değildir,

- Bir son konum düzeltile(ekse, özel son konum tanıtlldlktan

sonra (STOP)tuşuna basılarak ayar menüsünden

çıkanlabilir.

- Durdurma şalteri pro9ramlandlktan sonra sistemin çalışma
süresi otomatik olarak tanıtılır Kumandanın fonksiyonları

otomatik çallşmadaki gibidir,
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6.5 Elektronik son konumlaıın ICD ekran
üzerinden ayarı

otomatik işletim türünde kap'ıyı istenilen konuma
qetirin
r§' (+l)tuşuna basarak kapıyı istenilen konuma (örneğin ön

dUrdurma şalteri AÇlK) geİirin,

Giriş çahşma moduna geçiş
rş 6iRi§ görünene kadar (P)tuşuna basln,
!ğ GİRİşi etkinle$irmek için (+ ve -)tu5lanna >

2 saniyeliğine basın,

AÇlK - soN KON AÇ. ara son konumlannı kaydedin
!§ 50N KON AÇ. görünene kadar (+i-) tuşlanna basın,

Değeıi A üzeıinde kalır.

ıŞ Güncel kapı konumunu ara son konum devralmak için (P)

tU§Una basın,
J§ (P)tuşuna tekrar basarak ara son konumu kaydedin,

Giriş çalışma modundan çıkılması
ıŞ CİRlŞİ devre dışı bırakmak için (+ ve -) tuşlanna >

1 saniyeliğine basın.

otomatik çallşma moduna geçiş
ı§ 0T0[/ATlK 9örünene kadar (P)tuşuna basın.

6.6 Mekanik son konumun ayarı

Ayarlama çalışma moduna geçiş
Eş (P) tuşuna basln.

AÇlK ve KAPAL| son konumlarını ayarlayın

@ uvenı

5on konumlann ayarlanması mekanik durdurma !alterlerinin
ayn kılavuzunda açıklanmıştıı

ırş Ayaı modundan (P)tuşuna basarak çıkın,

6,4 Elektıonik son konumun LCD ekran
üzerinden ayarı

@ açıxınıvın
Usulüne uygun olmayan montaj nedeniyle hasar
Veya zarar!

Ekran, voltajsız durumda takılmalıdır Sadece MFZ maıka bir

ekran kullanılabilir,

5oket çltasl X8'de:

soket çütası X14'te:

soket çtaslX16'da:

standart LcD ekran (#206023)

LcD ekran Rs 485
(#1700004793) ı
lCD ekran MSBIJS

(#] 700015335)

Ayarlama çahşma moduna geçiş
[Ş AYARLAMA görünene kadar (P)tuşuna basın,

AÇlK son konumunun ayarlanması
J§ (+l) tuşuna basarak kapıyı istenilen AÇlK son konumuna

getirin,

!Ş (P)tuşuna basarak ve aynca (+)tuşuna basarak son

konumu kaydedin.

KAPAL| son konumunun ayarlanması
J§ (+/-)tuşuna basarak kaplyı istenilen KAPALl son konumuna

getirin,

ı§ (P)tuşüna basarak ve aynca (-)tuşuna basarak son konumu

kaydedin.

ıŞ Ayar modundan (P)tuşuna basarak çıkın,

Dikkate alınması 9erekenler
- İlk kez ayar yaparken heı iki son konum tanıtılmalıdır, aksi

taIdirde normal çalı5mak müml ün değildiı,

- Bir son konum düzeItilecekse, özel son konum tanıtıldıktan
sonra (P) tuşuna basılaıak ayar menüsünden çıkanlabiliı

- Durdurma şalteri programlandıktan sonra sistemın çallşma
süresi otomatik olarak tanıtılır, Ekranda TECRÜBE gösterilir,

Kumandanın fonksiyonlan otomatik ça|ışmadaki gibidiı
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Dikkate alınması gerekenler

- Ayar modundan otomatik çıkılmaz, Normalçalışmaya

gelmek için P tuşuna basılarak ayar modundan çıkılmalıdıı

- Bir ara son konum düzeltilecekse,lanıtılan değer GiRiŞ

mbnüsünde değiştirilebilir veya tekrar A üzerine getirilebiliç

bu sayede yeni bir tanltma işletimi başlatılabiIir

K.»

Açıklama
A: Çalışma modu / teşhis bilgisi

B: Parametre i teşhis bilgisi

C: Tuş (t)

D: Tuş (-)

E: Tuş (P)

l: ljeger / ou(um

G: Değer / durum

H: Jumper

7 .2 LCD monitörünün çahşma modları

Kumanda LCD ekranlar birlikte dört çalışma moduna 5ahiptir:

1. oTOMATIK

2. AYAR

3, GiRiş

4. TE§Hİ5

]umper H çıkanlırsa (+), t)ve (P)tuşlan çalışmaz.

Ekran çalışmaya devam eder

Kumanda çallştlllldlktan sonIa gösterge ba5latma modunda

yer aIlı Ekranda BAŞLA,sAFH. gösterildiğinde kumanda

çalışmaya hazlr değildlı Safha yaklaşık 5 sanİye süreı

OTOMAT|K 0

BEKLEME KONUMU



AYARLAlı4A, GlRi§ ve TEŞHl5 çalışma modlarından son tuşa

basıldıktan 20 saniye sonra otomatik olarak çıkıhıi kumanda

0TOMAT|K çalışma moduna geçer.

Çahşma modu 1: oToMAliK
0TOMAT|K çalışma modunda kapü 5istemi çalıştınIıt

Ekran:

- lJygulanan fonksiyonların göstergesi

- Olası anza göstergesi

Giri5 menüsünde,,Durdurma" parametresi I/]0D2 Veya N,4OD3

durumuna getirjlirse, ekran OTOlV]ATjK moddan MA\UEI
MODA qeçer.

Çahşma modu 2:AYAR

AYAR çalışma modunda AÇlK/KAPA|I son konumlan ayarlaıır,

[[J nçırı-nıvıı
Kumandanın usulüne uygun kullanılmaması
nedeniyle maddi hasar!

AYAR|Alı/A çal6ma modunda elektıonik son konumlarda
(AWG)son konuma ulaşıldığında kapatma söz konusu

değildiı

Uç konumun üzerine çıkıIması durumunda kapıya hasar

verilebiIir

GİRİŞ çalışma modunda hassas bir ayar yapılabiliı

Ekran:

- Son konum değeri göstergesi

Çahşma modu 3: GiRiŞ
GiRiŞ çalışma modunda çeşitli parametıelerin değerleri

değiştjrilebilir

Ekran:

- seçilen parametre göstergesi

- Ayarlanan değer / durum gösterqesi

MFz 0VıTOR

Çalışma modu 4: TEŞHİS

TE§HlS çalşma modunda kapıya özgü kontroller

sorgulanabilir,

Ekran:

- Kontrol göstergesi

- Kontroldurumu göstergesi
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0TOıVATiK

TEcRü8E

0TOL4ATiK

AçMA

oTol\,jAT K
KAPAIi]A

0TOMATi(
BEKLEME KONUl/]U

OTOİ\,4AT K
BEKLEME KONU[,1U

0TO]VATiK
BEKtEl\lE KONU]!1U

0T0[4AT]K

BEKLEME KONUI/U

0TOıVATiK

BlKtENlE (0NUilIU

0TONlATiK

BEKLEME KONUIi]U

9.1 Otomatik çalışma modu

Gösterge Açklama

Çallşma 5üles oiomatik olarak tanltlhr

KapıAÇ]K son konumuna gell

Kapl KAPAIV]A,on kon!mü]na gelir

Kapüb r ara konumd. d!lul

KaplAÇlK son konumunda durul

KaplYARl[,4 AÇ kon!munda duluİ (ü5t ,,ön son konumu")

Kapl KAPAL| son konülmunda durur

KaplYARllM KAPAi konumü]nda dUrul (alt ,,ön son konum!")

Kaplgelr dönüş kap,tma konumunda durırr

Kap|,Ac|K son konumuna gelİ

Kapr KAPAL4A son konuün!na gelr

Kaplbiı aİa konumda dur!r

GiriŞ menüsünde ,, Durdurma" parametresi lvloD2 Veya [/]oD3 durumUna getirilirse, ekran oTON4ATjK moddan N4ANUEL N4oDA geçer,

Gösterge Açıklama

MANüEt lştET [4

1,1ANüEL YUKARJ

[4ANüEL işLETiM
ıVANüEtAşAĞl

[4ANüEL lşLEI]M
BEKLEME KONUIi]U

ı
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9,2 Giriş çalışma modu

Fonk5iyon A(lklama

TüRKçE [,4enü d liseçirü]i

NAssAs_AçLK

sON rON. Aç

sON KON,

A-tanltmll
0 = KON. KAPA -
KON. Aç

A - tanftmll

KON. KAPA _ KON. AÇ

0- 3500 san ye

0 = Otomalik

kapanma haleketi
kapalı

Ayar seçenekleri tabrika ayan

MFz 0V ıTOR

IüRKçE

A - tantlmlj

A- tan tlmh

DEUTscH

ENGLl5H
FRANcA]5
NEDERLANDS

DANsK
EsPANOL
POtsK
CESKY

l1ALlAN0
sUOı!ll
sVENsKA
TüRKçE
NORsK
l\,4AGYARU t

-2S0 - 250

HA5sA5_

AÇlK son konurİunun kaylt lAÇlK son konumuna göİe hasra, ayan
Yalnlzca elektronik dUlduİma şalterine 5ahip sGtemlerde görülebiliİ

KAPAL|son konumunun kaytl] KAPALlson konumuna göre hassas.yaİl
Yalnüzca elektüOnik dutduİma şalterine 5ahip, 5temlerde qörüIebilir

AÇlK ön konumu (YARlN4 AÇ)devİe noktasınln kayt]lAÇlK son konuTuna göre ayan
Yalnlz(a elektüonik durd!İma şalterine 5ahip 5 stemleld€ görülebilr

konumun otomalik olarak tanıl]mas ]

,.6,5 E ektronik 
'on 

kont]m ann LCD ekran üzernden ayan"

kAPALl ön durdurma şalteri devİe noktarnli kayfl K.APALI ,on konumuna gö.e ayall
Yalnlzca elektronik duİdurrırd şalter ne sahip 5]5teüİlerde göİülebil r

Konuın!n otomatik olaIak tan]tllmasl:

..6.5tletlo^t sor loıJm'all1 l.Delüdü ızeüindeü .yaİl'

Allldlktan lonüa kaplayaıanan değerin dolma9ndan sonra KAPAL|yönünde hareket
eder

Not:
A(ll lalma.sra\|-0d üPA_l tJtL.a bds.lmds y a , apanid -aüel 

"ti lem.1 bJ! dü

Açük kalma esnaslnda KAPAL| Veya STOP tuslanü]a baslldlğlnda 5üre yen den başlal.
sKs t.İaflndan otomatik kapanma haİeket iplal €dild ğinde 3 denemeden sonIa açlk
ka ma ik] katlna çlkar, olomarik kapanma iptaledilt

Hff haİek€tten önce gil ş uyaflslyapülıı,

5inyalçahşma moduyla o1omalik bir kapann]a hareket Veya kapanrna ön(esinde ön

uyafl 5üresi etkinleşt ril r,

Not Bu 5üre siri§ uyarl5lna eklenir

[i]OD ]: Üst son konumdan AUTo KAPALI
IV]OD 2: Yaİrn açtan oTO,KAPAT
lV]OD ]: Üst son konumdan ve yanm açan 0TO,MPAT
l!10D 4: Tüm kapl konumlanndan At]To KAPAL|

AçlK
KALN/]A

c Riş
UYARl

UYARl

sÜREsl

0 = otonrat k

kapanma haİeket

kapalı

0, 10 saniy€

0 = kapalı

0 - 120 saniye 0 = Kapall

0TO.KAPAT
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Fonksiyon Açlklama

lVOD3
[,10D4

lVOD5]

[,40D6:

ı\40D7:

N4ODB:

1,40D9:

[,,l0D10]

lı/OD 1 1:

MOD12:

MOD13:
MOD14:

[i]OD ] 5i
[l0D 16i

[l0D17:
[/0D] 8i
l\40D19:

[40D2Oi
IMOD2']|

ı\40D22]

[,40D23]

İüOD] |

lt4OD2i

ıvIOD3:

K.»

i

l

Ayaİ seçenekleri Fabrika ayarl

A(lk süresi normal dolaİ
lşlk senröründen geçildikten sonĞ agk süresi ptaledilir (ristem derhal
kapanıf).

lşlk sensöİü asgari bir süre boyunca (2 saniye) kesildiğinde açılma 5üre5i
iptal edil]l (klşi 9örmeme),

Her4 röieye bir 1 - 34ve 60 - 62 röle modu atanabilir

l\,40D 1

ıMOD2
NıOD3

(Klrmüzllamba ]) Ön uyan - Yanlp 5önQİek, geçit çalışma' , Ya narak *

(Klrmlzı lamba 2) Ön uyaİl-Yanlp sönelek, geçit çahrnıasl-
Yanıp 5öneİek*
(Kıln]lzı lamba ])Ön uyall-Yanarak, geçit çahşrna5 - Yanarak*
AÇlK komutunda sinyal
AlEa mesajl
AÇlK son konumu '
KAPAL| son konuİıu
AÇlK son konumu .eddedildi
KAPAL| son konumür ledded]ldi

AÇlK öh son konumir

KAPAL|ön konumu
KAPAL|ön konumu - KAPAL|son konumu
Manyet k kilit fonk, yonu

Fren

Fren tePkiVermiyor
FlenlerAÇlK son konumunda da açJldl

sKs k!manda edilmiş Veya testanzasü
(Külmla ]aüİba 4) Ön uyan - Yanlp ,önerek, ğeçit çalüşma9 - Kapall
AÇlK ön konumül -AÇlK son konum
Kızllötesi nktan m 5istemi etkinleştkme5i
Açılmadan önce çekme emniyetinin testi(ek modü]gerekli)
Kablosu2 aktaİüİn sistemi etk]nleşİnesi 1

(Yeşillamba)son konumAÇlK - Yanaİak, ön ı]yan _ KAPAL]Geçil

çalüşmasl- KAPALI*
i/]0D24i 230V 1Ph tahr kleri için kondan5atör kapatmag
N4OD25| Aç komutundan 2 dk. sonra avlu lşlğlfonksiyonu (, nyalle dolayh olarak da)
MOD26: Kabl09ırz aktallm sktem] etkinleşmer 2

MOD27: AÇlK son konıJmunu ı]lastıktan 5onra 5inyal
]VOD28: Röle KAPALi
ı\ıOD29: KaplAÇlKhaİeketi
[,{0D30: KaplKAPAL|hareketi
[y'OD3]: Klİmullamba 5

Yalnüzca kapanlrken yanüp 5öner Ön son konum Ve KAPAL| son konum
aİarnda durdurma tuşuna baslIdlğlnda lamba yan]p 5önmeye devam
eder

IVOD32| Akü lle çahşma
ı!40D33 Akü ]le Cahşma yok

[40D34] B[4A,]nya]i
MOD60] Klrmla d.ş lamba (Ön uyan - Yanlp sönerek.geçit ça hşmasl - Ya narak)
MOD6]: KlrmEüdüş lamba (Ön uyaİl- Yanüp sönarek, geçi çahşmar -

Yanlp 9önerek)

VIOD52: Yeşildq lamba

* Karşlişleyiş dülenlemesi aktif olduğundaIiç ıamba

Laİ]balan aç
[l0Dl i KAPAL| bekleme konumunda
[,10D2i AÇlK bekleme konumunda
lüOD3| Bekleme konumunda 5 dakika sonra kapah

I

a

LA[,lBA DUR

MOD] ]

tv4OD2.

N,40D3]

0sE
8K2
DW tesl ]le Nc olarak

sKs

a
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Fonksiyon Açlklama

sK§ GöREV

Ayar seçenekleri tabıika ayarl

MFz 0VlTOR

KON. KAPA + 50

A-kend]nden
tan tmalr

l!10D]

GERiD0N.
0FF

cEçiş-L5

|-B GÖREV

l,.40D1: stop + Gelidönüş
liIOD2 stop + 2 saniyelğ ne serbest haleket

Not:Geridönüş mümkün o İr]adlğünda kapı5adece durur

[40D] E0 ile RP aıannda stop + geri dönü, RP Ve EU alarnda stop
t\40D2 E0 ile RP aİaslnda stop + geri dönüş RP V€ Et] aras nda iilem yok
li]OD3 E0 Ve EU drarnda stop + geri dönüş

Not: tr/]ekan k durdurma şalterlisisterİleldeVE ZU, RP işlev]9öİür.

KAPAL|son konumuna ulaılmadan ön(e ger dönüş kapatmasünün (Reverse Po nt RP)
noktasl

Yalnzca elektronik duldulma !alter ne 5ahip sistemlerde görülebilir

MOD1: [,,IFz 2 kablo

tr4oD2i N( kontağl/ NPN
MODJ: PNP

l,B NOKTA

siNYAL

Kapl hareketi KAPAL|
[lOD] stop + geridönüş
MOD2 stop Ve selbest hareket
[,40D3 STOP

[,l0D4] STOP

[,40D5] stop + geridönüş

Kapl hareketiAÇlK
işlem yok

işlem yok

işlem yok

sTOP

Biİ]ikle harekel Qngellene5i

KON,K,APA+0*250

A- kendinden

lanütmah

[l0D] _ MOD3

li,l0D] _ MoDs

0=
KON. KAPA (0)- KON,Aç

NlOD1 _ lVoDs

0

lV]OD ]

6lR ş ]

clRiş 2

(sKS2)

KON. K,APA Ve lB NOKTA aİa5ünda ık §Qnsörü değerlendil lmiyor
(Kasnak fonk5]yonu),

Y.lnECa e ektüon]k durdurma şalteline 5ah p 5 stem]erde gö.üleb l]ı

V]ODT: AÇlK * slop* Kapa]l- stop
ll0D2: SadeceA_ClK
MOD3: sadeGAÇlK, hareketli kaplda dUfma
1,40D4: sade(eAÇlK, hareket esnaslnda aktif değil
l,,I0D5: EO'dan KAPAL , aksi dırİUmda AÇlK

[,40D1: Yanm açluşu
N4OD2I YARlN,lAÇialteli
ı,40D3l OtoKAPAL|5alteri
I,OD4 Hari( 5AAT (sürekliaçük)

MODs Aç k türtma /Alalm şalterI/0D6 BIVA şaheı (acil kapatma) N0
l/]0D7 B[l,A i.ltel (adl kapatma) N(
MODB] B[.,lA,alterlacilaçma)N0
MODg: Bfi,lA şalter (acilaçma) NC
lVOD 0 -d/.lJldrm. tui l /iAo|[,1A(1

l\l0D] ] otomatik kapanma hareket tuşu
lvlOD ] 2 Lazer tarayl(l(özelçözüm)
lvIOD3o ]çAÇlK t!şu
[40D]] ] DlşAÇlK lu!ül
1,40D32| KAPALItLiu

lıJOD1 Aktifdeğil
L]OD2 Kolidor kapl şaheri

BK2 sapma duüuüİunda dur
I/]0D3 Şalterçütasl,AÇlK

8K2 Stop Ve 9eı dönü,
MOD4] Şalter çtarAÇlK

8K2 stop Ve se[besl harekei
[l0D5: Akü ile çahşma
MOD5: Radarh hareket bildiİ Cj (özel çözürn)
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Fonk5iyon Açlklana

çALls.sÜRE5

Ayaİ se(enekleri Fabİika ayaİl

i/OD 1: KullanlJmryor

L1OD 2 sKs KAPAIl
I,1oD 3 sKsAilK
]\i]OD 4: Duİ

YalnEĞ geçmelimodülle bağlantllıoarak X2o te.minalinda kablosuz sinyalaktaaml
kullanllab lir,

li]OD'l Kullanılmıyor
MOD 2: 5K5 KAPAL]
[,40D 3: SKsAÇ K
ı\40D 4: Dur

Yalnızca geçmel modü le bağlanih olarak X2o teİm nalinde kab]oslz 5 nyalaktarlml
kullanllabilir

Bil YUKARIVeya A5AĞl haİeket nin maks muıı çallşma !ülesi denetimi,
Tantma haleket ernarnda kap]nln çalüşria süİeriotomatik olalak tan[ülL
o/o20'lik biİ sapmada (her ki yönde) biı çalrgüna süİQç hata9 96steriliı
0tomatiktanıtmadan son€ çahşn]a 5ülesi manuel olaİ.k değiştlri]ebil]r

otomatik kuwel denetimi

Heı yön değii m nde dUrma 5üre5i, Şalter çubt]ğU Veya ]şlk senrörü .ık nleştirild ğinde
dönüş 5ür€si, kapatma hareket esna9nda ayallanan süİenin ücte biİ kadardür

ı\,,lOD 1: AWG
[,40D 2: N4ekanik durdurma şalteri

V]OD]j Oüonrat k caİşma
MOD2: sK5 değerlen dirmeli AÇ lK + KAPALl man!elçalilma
[,10DJI KAPAL| i(ln manue] çahşma
lt4OD4 AÇl( için manuelçallşma
l/loD5 sKs değ€ılend lmesizAÇlK + KAPAL| manuelçall5nra

Bağlr frekan5 dönüştürüCü5ü AÇlK / KAPALl
Detayll bilgileri (5] 10FU tal matlnda bırlib liı5]n 2

l\iIOD] FU YOK
IMOD2 FU

Verilen tüm tr/TsBU5 adre5leri 
'flrlanlr.Kumanda yeniden baslailldüktan sonla tüm bağlllüsBU5 Cihazlaı yen den

adleslendıilir
Delayl oilqile, l"4sBJs.ihd-laİ, tal m.ll1oa bıJlJbilil, nil

Fonksiyon etk nl..şt rildiğinde kumanda yeniden ba§latlllr.

Kumandan]n türn pala metıe leİin i labrika ayaIlanna slf]rlaı

0N
0FF

DöNÜŞ

süRE5l

Lll\4115W.

OTOM DUR

100 _
2000 m li5aniye

A- kend nden
tdnİmalr
N4OD] _MOD 2

]00 m li san]ye

GERiN,lsBUS

lsTLE.AYARl

TEKR.STARI
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Röle modunun a9klamalar|

A. Lamba fonksiyonlan

AÇll( son konumu ön uyarı

MFz 0V ıTOR

Gecit haıeketi

Yanalak

Yanlp sönerek

Yanaİak

Kapall

Kapalü

Yanarak

yanüp sönelek

Kapah

KAPAL| son
konumu

MOD 1

l,,10D 2

1,40D 3

li]OD 18

[l0D 23

lvlOD 60

MOD 61

MoD 6,

iVOD 6

N1OD 7

$ilOD 8

MOD 9

ltlOD 10

N4OD ] 1

MOD ]2

kllrırız lamba ]

Klİ.nüa lamba 2

Kürmlzl laİ]ba 3

Klrm]z lambJ 4

Yeşi]lamba

KlImEl]amba ]

Klrm]zülamba 2

Yeşiılamba

AçlK / KAPAL| ,

AçlK / KAPAL| ]

AçlK / KAPALI ]

Kapah

Kapall

AçlK / KAPALI ]

AçlK / KAPAL| ]

Kapall

KAPAL| ,

KAPAL| :

KAPAL| ]

Kapah

Yanarak j

KAPAI r

KAPAL| ]

Yanaİak ?

Yanlp sönerek

Yanüp sönerek

Yanarak

Yanlp sönerek

Kapaİ

Yanlp 5öıerek

Yanlp sönelek

Kapa l

, LAMBA DUR parametresine bağlı olarak
, Karşı hareket kumandası aktif olduğunda iç veya dış komuta bağlı

Konum mesajları

AÇlK son konUmu

KAPAL] son konı]fıu

AÇlK son konumu değil

KAPAL| son konumır değil

Ön son konunr AÇlK /YARl1,/] AÇ

KAPAL|ön konumu

KAPAL| ön konı]mu - KAPAL| son koü]!mu

AÇlK ön konumu -AÇlK son konum

Geçit,ayetAÇlK §on konumü]nda bulunıryorsa röle kontağl kapaİr.

6e!]t şayet KAPAL|son konumunda bulı]nlyorsa löle kontağr kapatlr,

Geçit şayetAÇlK son konumunda bulUnnrlyorsa röle kontağlkapaİt

Geçil şayet KAPAL|son konumunda bulunmUyorla röle kontağ] kapallr

Geçh şayelAÇlK / Kl5m AÇlK ön konumUnda bulı]nuyo6a ıöle kontağlkapdtll

Geçt sayet KAPAL| ön konumunda buluauyo6a röle kontağlkapatll

Geçit şayet KAPAL| son konumu ie KAPALi ön konumu ara9ndak bölgede
bulunuyolsa röle kontağl kapatlf,

GeçtşayelAÇlKson konı]m! leAÇlK/k5miAÇiKön konumuarasındaki bölqede
bulunuyorsa f öle kontağl kapatlr.
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5inyaller

Tanlm

D. Fren fonksiyonlan

ü

AÇlK komutunda 5inyal

AÇlKson konum!nu ulaştlktan sonra sinyal

Geçit şayet biAÇlK komutu ahİsa İöle 1 saniyeliğine kontağl kapatır, Bu 5]nyalle
öİneğin bir lşlk ku mandasl ya pllabilir

Ge(il $yetAÇiı, 5or lonu,nLna ularİsa üdıe 2 sarlyeliğlre lont.ğllapatl..
BJ 51yalle drreğ.n taılp.oer bll ,)ı( senrörü a(ll.biİü,

Nollar

Notlar

Notlar

Fren

FIen tepkivelmiyoa

tren 0N aqk süresinde kaılr

Daha hEh bk flen fonks]yonı] 9ağlamak iç]n röle üzerinden flen redresörünüİ] devre
kontağı kumanda ediliİ, Geçt hareket edeİ etmez, kontak kapatılf!e böyle(e frei
açllül (durgun akım freni),

Daha l.ı2ll b.l füPn folkryonu 5ağla-dt için üdle üle. no.n fien üeo,esdüLri1 devüe
IoTtağllJ-dnd. edill GPçll l.dfeket eoe, eLmez, lontal a(lli.ve bdylP(e fİen acll(
(çahşma aklınlfreni),

Daha hızh bir fren fonksiyonü sağ]amak için röle üzerinden fren redresörünün devre
kontağü kuananda edil]r Geçil hareket eder etmee konlak kapatlllİ Ve böy]ece fien
açıllf (düjIgun aklrn fren ). Ü9t son konumda geçidin daha yumuşak gkilje durmaını
sağlamak için devüe konİağü, KAPAL| ,on konun]ü]nda (AÇlK 5ÜRE5l) devİeye
sokulmaz.

MoD

Arıza mesajları

Tanım

l\,10D 5

lüOD ]7

,An2a mesajü

5K5 kUmanda edilm]ş

Eğer b r durdu na komutu veya bir aülza Va6a röle kontağl açal,
]0. bölümdeki tüm anzalal.ölen]n kumanda edilmesine yol «aı

Devre çıtası kuİranda edilirse IölE kontağl açal Devre çltarnda bil allza Veya başalL
sE bir test MOD 5 üzer]nden göster]lir.

o
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*

F. Harici aksesuar fonksiyonlan

Tanlm. Notlar

Röle her kaplhaİeketinden önce kapatlL Bekleme konumunda löle açlktır.
Het kapı haleketinden ön(e 0,5 saniyelik bir ge.ikİne 5üre5i ayarlanmlşiL

HerAB komufuhdan ön(e klzülötesi aktanm ,irteani etkinlQştiİiliİ Ve kapanma haleket]
5ülesince aktif kahr
Bu etkinleştirme sayesinde yaklaşlk 0,5 5aniye gecikmeli biİ hareket g€rçekleşiİ,

KAPAL| ,on konumuna ulaşıldlğlnda bu İöle b]ü tesl sinyali olu$urur Ve test 5inyaline
tepkiolalak dülIdurna devresinin kumanda edilmesini bekler.

AÇlK son konı]muna ulaşlldığlnda bu löıe bir te51 sinyali olu$ül rur Ve test 5]nya]ine
tepki olarak devreçta5ıqiri5inin kumanda edilme5ini bekler

Her ha.eket konutunda röle yakl, 1 saniye kapatlİİ, Ilotorun güVenli şekilde
çalşmaınısağlamak amacıy'a bu dlenin yaldlmryla altematifakım !y9ulamalarliçin
gelekliek bir kondansatör devleye sokulut

HeİAÇlK komutunda.öle 2 dak]kallğlna kapaillrve böyle(e bir aydınlatmayı
kumanda etmek için kı]llanllabiliı

HerAŞA6| komutundan önce kablosu2 aktaİm 5i9temi bil ,inyalle etkinl€ştiİiiiİ,
Etkinle$irme süresi.ktanm 5istem]ndeayarlanmalıdlı
Bu etkinleştirme sayerinde yak]aşlk 0,5 saniye gedkmeli bi[ hareket gerçekleşit

Röle hel zaman açıktl[

Nollaİ

N/]anyetik kilit fonk5iyon!

KEllötesi akta nm sistemi etkin le$İmesi

Çekme emn]yetitesti

Kablosuzaktanm sistemi etkirıfeşmeri ]

Kondan5atör deVİe5i

AVlu lşığlfonk5iyonu

Kablosu2aktanm 5i§temi etkinleşmesi 2

Röle KAPALl

G. Hareket sinyali

Tanım

KapIAÇlK ha|eket]

Kapl KAPALl haıeketi

Haİek8t esna9nda aktif

Harek€t e5na9nda aktif

H. Girişe bağh mesa,ilar

MoD

fulOD 32

lt4OD 33

l\,10D ]4

Akü ile çahşma

Akü ile çahşma yok

Bl\y'A ,inyali

Akü ile çalışmada aktil2, [,10D 5 giıirinden bağümsE.

Şebeke ile çahşmada aktif.2, ]VOD 5 gif]şinden bağlmslz.

BMA aktif olduğunda davıeye girer ], [,4oD 6 - 9 gİişinden bağlmrE,
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N,loD ]

N1OD 2

fulOD 3

MOD 4

[,,IoD 5

Girişlerin açıklamaları:

A. Giriş 1 fonksiyonlan

Tanlm

MFz 0VıTOR

Yaİlm A( tuşu

Yanm AÇ şalteİi

ol0.r"APAT ıalt€r

Hari(i 5AAT (sülekli aclk)

A(lk tutma /Alarm şalteli

B[,lA şalteli (acil kapatma) N0

B[lA şalteri (a(il kapatma) Nc

B]\/]A şalüeli (aC]l açlia) N 0

Kapalü]

Aç]k:

Kapahi
Açk

Notlar

lu,a (q" 5 ') basldlğllda l dp| /a,lm Aa .İ. lo1 l-L,]a ladd, a( h,.

Tüm AÇlK komutlaı yarüm AÇ konumuna kadaİ gideL
Tüm AÇlK komutlaı AÇlK konülmuna kadar g del

otomatik kapanma hareketiyok (açük kalmaylbloke ed n)

olomatik kapanma hareketiaktif (ya]nı2ca 0Z > o'da)

Konlak kapandlktan sonra kapüaqhİ Ve kontak açllana kadarAClK konülmunda

1açlk kalmayü bloke edin) kaht Bu durumda otomatik bir kapanma gerçekleşir
(yalnlzca 0z > 0'da) Bu fonksiyon KAPATNIAtuşuna basllaİak iptaled]lebili(
6eçil KAPAN R,

Aç]k: Noİmalfonkriyon
Kapalı: Geç]t yalümAÇ konumuna geliİ Ve kontak kapa]lold!ğu sİfece b!

konumd, kallı
Kapldaha yüksekte duİ5a da konuma getiıil[

Açlk Normalfonksiyon
Kapal Kaplnln a.l] kapatllüİa9

TUŞ Fonksiyon yok

L5 Kap] dulur Ve serbest haİeket eder, ]0 5an ye sonra yeniden

a(il kapaİ lr
sKsl Kapl durırr Ve serbest haİeket edel 30 ,aniye sonla yeniden

aCilkapatllüİ
sTOP Kü]manda 5üıe5i ]çin ac]l kapalmanln iptali

(apalü Nornralfonks]yon
Açk Kapinln a(il kapa1llna,

TUŞ Eonksiyon yok

Ls Kap du.uİ Ve serbe( hareket edel ]0 saniye ronla yeniden

a(ilkapatllr
sKs: Kapi dürİ!I Ve serbest haİeket edel ]0 5aniye 5onra yeniden

aCilkapatlllİ
5TOP Kumanda 5üre5i için ac l kapatmanın ipla]i

Açk Nolmalfonks yon

Kapalı Kap]n|n ac a!ılmasl

lUŞ: Fonksiyon yok

L5] Fonksiyon yok

5K5: Fonksiyon yok

sTOPi Kumanda 5üresi için a(il .çmanün ]ptali. Devre dlil
blüaklld]ktan sonra BI,4Ataİaflndan otomat k kapanma
gerçekleşmez,

Noİmalfonk5 yon

Kapünün ac laçllma'

T!Ş: Fonksiyon yok

L5| Fonksiyon yok

sKs: Fonksiyon yok

STOP: Kumanda 5üIe5 için acil açmanln ipta i, Devre iışl
b raklldüktan son€ Bl\,1A talafln dan otomai k kapanrna
qerçekıeşmez,

BNlA şalteli (ac l d!ma) Nc Kapall:
AçkI
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Tuşa ba9 dlğünda kaplyanm AÇ aİa konumuna kadar kapatlllL

Giİiş 2 ile bağlan1l]l(1,40D 6). Giriş aç*lamala,lna bakın.

Tuşa baslldlğ]nda kap AÇlK son konumuna kadar aç lür.

1ç lamba yeşile geEeı

Tuşa barldlğ nda kaplAÇlK son konü]muna kadar açülür,

DlŞ lamba yeş]le qe(el

Tuşa barldüğünda kaplKAPALJson kon!muna kadar kapanlr,

Aktif değil

sapma durumunda dul

stop Ve gelidönüş

stop Ve selbe( hareket

Akü ü2erinden beslenrede aktif.

Röle geç ş [i]OD 32 / N4OD 33,

6l§ 1(MOD 12)0N açlk odülğUnd.,AÇlK komutlan gir ş 2'denAÇ]K son konumuna
gelir
G lş ] (li]OD ]2)0FF açlk olduğunda,AÇlK komutlallg iş 2'den yaİlm AÇ,on
koi!muna geLiİ,

Tüm X3, X7, XlJ Ve X9 AÇlK komutlan da ma AÇlK son konumuna gel L

Glş ]'in bı]Iada anlam]yoktuı

HaValandlrma tuşu (YanmAÇ)

otomatik kapanma haİekeli tuşı]

2. basüldüğlnda

3. ba5lldlğlnda

Otomatik kapanma hareketiyok (açık kalmayıbloke edin)

Otomatik kapanma haleketi aktif {yalnizca 0z > 0)

Otomatik kapanma hafeketiyok (açk kalmaylbloke edin)

Lazeİ larayl(l (özel çözüm)

içAÇlK tt]şu

D ŞAÇlK tuşU

KAPALl tu5u

Giriş 2 fonksiyonları

Koüdor kaplla]tel (8,2 kOhm)

AÇlK şalter (1l.rl (8,2 kOhm)

AÇlK şa]İer _( tarl (8,2 kOhm)

Akü ile _Calülma (l,,lDFU özel !öZ!m) N0

Radal hareketi (özel çözım) N0
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9.3 Teşhis çalışma modu / Anza belleği

Gö5terge Anlam

5.KONU[4 A5.

s. KON U li] KAP

Aç TL]!U

KAPATTUŞU

6lRls 1

GlRlS 2

SKs 1l2l3l1

5iNYAt

ZAl\4ANLAYlCl

GEçi5-L5

STOP Z]NCiR

sTOP

çEVRiN1

Anza belleği*

* 
2 saniye ,,+" ve ,,-" tuşlanna aynı anda basarak anza belleğinin silin,

Her arıZa mesajl tek tek silinmelidir.

AÇ]K son konumu

KAP,ALI son konumL

Durum

OFF] Baslldl
0N] B.5lmadl

oFF: Ballldl
0N: Ba9]madü

0N: Ba9lld

OFF Basllnradı

0N Bas ldl
OFF: Ba5lmadl

oNj . Basıdl
oFF. Bar]mad

KAPAL|tuşu

GRiŞ](X4/9+]0)

GiR Ş 1(X4/ 1] + ]2)

Kapama ucu emniyeti
sKS2=Giriş2

impul5 tuşu

l]aftal]k zamanlay]cı

Geciş D k sensölü

- Kırnandanln AClL KAPATIIAS|
-Tahlik n duldurma 5 stemler

- Kumandanln durdulüna tuşU
(Kdpak tuş taklml)

KapüçeVrimleİi5ayacr

lVutlak değeİ Ver ci9

Gösterg€n n 2 5aniyelk
5üİelerle değisnr65i

0N:
0FF

Baslld

8s5llmadl

si5tem kapat]lmlşt r

Sistem kes nü ye uğramqİr (anza)

Basldü

Bar]rİad

0N
oFF:

oNi Baslld
OFF] 8.sülmadl

0N Kapa]ü

OFF: Kesint ye UğIad (anza)

0N: Kapalr

otF Kerintiye uğradl (afüza)

0N: Kapah

OFt Kes ntiye ürğradl (anza)

Kapl çeVIim]er gösteİgesi

Kap koürı]mu değer n n gösleİqes

Anza
Nliktar

ÇeVrim
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Gideıilmesi

-Tahılkin Ve kumandanln gelilim besleme9ini
kontıol edin

- Dönüş a|anlnlkontroledin Ve gerekiİse 5ağ

dönüş alanloluşturun

- Kumandayl yeniden başlatln

- Duüduİma devres nikontroled n Ve kapaİn

- Kaplnln haleket merafesini kontrol edin

" Çahşma sü.esin yeniden plogEmlayn

- Kablo Ve,oket bağlantirnl kontroledin

- Son konumlann programlamarnl kontrol edin

Ve geİekiü5e yeniden ayarlayln

- kapünln haleket edebilmesini kontloledin

- sağa dönüş alanlnün mev(ut olduğundan

emin olun

- Kapama ucu emniyatiVe spiralkabıoyıJ
kontloledin

- Engelikaplmesafes nden kaldlrln

- Kapama ucu emniyetiVe spiral kabloyu

kontıoledin

- Engel kapl mesafesinden kaldlİın

- KaPama ucu emniyetiVe,Pİal kabloyu

kontrol edin
- Telsiz aktaflm s steminikontroledjn

- Enqeli kapl mesafesinden kaldlrün

'l0.1 LCD ekrandaki arıza göstergesi

Arlza / Hata mesajl Nedeni

si5tem tepkiVeİmiyor

AÇlKtuşuna basüldüğlnda kapü KAPAL| son
konumuna gidiyol
KAPALituşuna baslldlğlnda kaplAÇ]Kson
konumülna gidiyor

FAULT_ X

5TOP ziNCiRl

- Geilim mevclt değil

- Ddnüş alanl yanl§

" Dah liyazlhrİ veya donanüm hata9

- Duİdlima devresi ke§iktiL

x3 1,2:

Adl kapatma,gevşek halat şalteri, kapl
kayma5l kontağl, çekme emn]yet

x6 1,2

Dahili açma kapama düğme9i
X] ] 4,8]

Tahlik emniyet devre5i

X2 B]/B2:
Köp

X3 3,4:

HaİiCidı]rdurma tuşu
x7 1,2:

dahil durdurma tuşu

" Plogramlannrüs çaIlşma süİes aşldl

- Duldü]lma şalteriVe kumanda ararlnda
iletişim hatası

- Kaplson konumlalln dlşlnda duruyol
- 5on konumlaİ henüz pİogİamlanmamlş

- Kuwet denetimita'ep edildi

, X1 terminalinde yanlış bif dönüŞ alanü mev(ut

- Kapama ucu emniyelianzall

- Kapama ucu emniyetitalep edildi

- Kapama ucu en]niyetinnzall

- Kapama ucu emniyetitaIep edildi

- Kapama ı]au emnıyetianzah

- Kapama ucu emniyet]talep edildi

ERRoR (AL, sÜR.

ERRORAwG

ERROR sON KONUM

ERROR ]\4ANUEL

ERROR DÖN ALANl

ERROR SKS KAPA

ERROR 5KsAc 2
(Giriş 2)

ERROR sKs KAPA 3
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Aİıza / Hata mesajl

ERROR sKs Ac ]

ERROR sKs KAPA 4

ERROR sKsAc 4

ERROR sKS_TEsTi

ERROR l_B

ERROR lBTEsT

ERROR GiRiş lB

Nedeni

- Kapama ucu emniyetia|Ealü

- Kapama ucu emniyetitalep edildi

- Kapama ucu emniyeiialEah

- Kapama ucu emniyetitalep edildi

- Kapima ucu emniyetiaızah

- (apama ı]cu emn yetitalep Qdild

- DW şalteri KAPAL|son konuİıunda tet klen-
miyor

-Telsiz 1 Veya telsiz 2 aktallm sisteminin te(
edilme5ibaşaIlslz

- l!lk 5en5örü talep edild

- 2 kabloIu §ik 5en5örünün test edilmesi
başansız

- Çekme emniyetinin te5ti
(RELÖ [,4oDU 21) başarlrz

Giderilmesi

_ Kapafi]a ucu eİnniyet Ve spiİalkabloyu
kontroledin

-Telsiz aktanm ,istemin kontİol edin

- Engeli kapl merafesinden kaldırln

- Kaparna ucu er.niyet]Ve spilalkabloyu
kontrol edin

-Tehiz aktarlnr ristemini kontlol edin

- Engelikapt mesafesinden kaldınn

- Kapama ucu emniyetiVe spiralkabloyu
kontrcl edin

- Tek z aktanm !isiemini kontrol edin

- Eürgel] kapl mesafesinden kaldırln

- Dw şaltelini,spiralkabloyu Ve profil] kontlol
edin

- KAPAL| son konumunun ayaİlnü kontlol €din

- T€lsiz aktanm s neminikontroledin
- Teısiz aktalüm sktemiiçin doğıU [,40D

İölesinin seçilip 5eçilmediğini kontlol edin.
-),,F. Haficiakse5uaıfonksiyonlatl"

iayla 27

- hük 5en5örünün Ve ıllk rİesafesinin Vönünü
kontrol edin

- lşlk sen5örünün Ve lşlk mesafe5in n yönünü

kontrol edin
- kab]o hattlnl kontıol edin

- lşlk sensöİünün Ve qlk m€safesin]n yönünü

kontüol edin
- kablo hattlnl kontıol edin

ArızanIn nedenini gidğrdikten sonra kumanda bir kez voltajsız duıuma gelirilmelIdir!
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10.2 LED üzerinden arıza göstergesi

LED H4 (yeşil, ana platin veya csltuşu)

Ça]lirİa VOltaj ek5ik

LED H5 (klİmlzü

tcD ekİan anza göstergesi

Kapa]ü

IED H4 göstergesi - Ye§ il

LED H5 göstergesi - K|rm|zl

Notlar

8e5lenre Voltajl yok

Notlar

sTOP zincl kapal olrİalldll, o zaman haİeket
mirmkün o]üJl

s stemin durmar, aktanm prolokolünde hata,

halayl dur ie onaylayın, tuşa ba5ıldlğlnda
yeniden çallşma mümkün

S]sternin dUfmaslVe haTeket mümkün değil,
5on konumlann pİogramlaınasnl kontlo] edin

v€ geİekilse yen den ayarlayün

sirtemiİ] du[ma, Ve hareket mümkün değ l,

dönüş alanlnl değ şt rin
-r,,6.] Tahrik dönüş yonünün/ hareket

yönünün kontrol ed lrieri"

s nQm n dü]rma5l, hatay dur le onaylayın ıuşa
baslld]ğlnda }en den çalüşma İİrümkün

si5tem n durma5ü, hatay duİ ]le onaylayln,tırşa

bar]dlğ nda yen]den cal§üna mümkün

sadeceTotmann KAPALl konumunda harekel
miimkün, şaltelçütasln kontrol adin.

sade(e Toimann KAPAL| kon!m!nda haleket
mümkün, şalteİ C ta9nl kontrol edin.

STOP z NciRi

ERROR AwG

ERROR sON KONUiv

ERROR DöN.ALANl

ERROR lüANUEt

ERROR ÇAL SüR.

ERROR 5K5

]x yanüp sönm€

2X yanlp 5önme

3xyanlp sönme

4x yan p ,önme

5x yanlp 5önme

5Xyanlp 5önme
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'l 1.1 Mekanik ve elektrik verileri

lvluhafaza ebatlan

lV]onİajI

Be§lemei
L], L2, L3, N, PEi

si9orta

küJmandanln kendi
tüket n]i:

Kumanda Voltajl

Kumaİda gİişler:

Kumanda çlkl!lan:

Rs485A Ve B

Enrniyet 2inCiri/ aciı
kapatmaI

Emniyet 9ta5lgir]ş
(koruma leviyesi ()

lş]k senrörü
(koİuma s€Viyeri D)i

Ekİan (LCD):

Röle qkışlaİı:

slcakİk a.ahğl:

HaVa nemi:

Titreşimleli

koruma türü

Ağllhk

215X275x 190 mm

uuvarda dlley,
1.100 mm'lik asgali yükreklik

400 V 50 / 60Hz;

[,4akr, çekilen güç 2200 W

10 A K karakterjstiğ]

maks.750 mA

24V Dc, rl]akr, 500 mA Harid sens'örler için
kendinden 9flrlama 5 gortayla korunmuş

24VDc, lım 9irişleİ potanriyelsiz bağlanmahdll
Gİiş kumanda komutu için min.sinyal5üre9i
>100 ms

24V o(, maks, 500 mA

YalnEca elektİonik durdulma şalteİi için
R54B5 Pege], ]20 Q ilQ bağll

Tüm giİişleri İ]utlaka potan5iyelsizbağlayln;

emniyet z nCiri kesildiğinde Totman n devresinde
de tahlikin e'ektıik haıeket]artlk mümkün
değildir

Peİformans düzeyi c
8,2 kQ kapatma dirençli
e]ekt. kliemniyet çltalaİl (in Ve dinamik optik
5istemler ]çin

D seviyesine göre koruma sinemiolarak §lk

'enrörü 
kullanülaCak5a, fonk!iyonu düzenli

olalak en a2 6 ayhk aİallklarla kontrol
edilmelidir-MFZ 

iki kablolır üşük sensörleıi kendi kendinj
teİ eder Ve burada bu talep oİtadan kalka[

Progİamlanmş LCD olarak yalnızca ıvIFZ

firmarünh orijinal ekranl kullanllabi]ir.

Endüktifyükler devleye sokulursa (örn. başka
röleVeya frcnler)bunlar uygun pala2it gidelm€
önlemlerine (5erbe5t diyot,.Varistör, RC eleman0
sahip olmalıdlİ. Potansiye15iZ çalDma kontağl;
min, 10 mA;
maks.230 V Ac / 44,
Gi]çdewe,iiçin bir kez kullanülan kontaklar
artık kijçiik akınlarl geçirenez,

Çallşma -10"c... +45"c
Depolama: -25"c.,. +70'c

%80'e kadaİ yoğuşmayan

'[itreşimsiz montaj, öan bir duvala

lP 54

Yaklaık 1,8 kq

ö
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1 1 .2 EN lSO 13849-1 uyaıınca emniyetli fonksiyon kategorisi ve performans düzeyi

Fonksiyon Geİçekleştİrme

ArildUrdurm, Giriş terminaliX3, X6, X7, X] 1

CPU'dan bağımsız olaıak çıkış
rölesine Ve ana kontaktöle 9iriş
be5lemes]nikeser.

cPU'ya geİib ldir]m ı]]ev(ut

Giliştelm naliX], X7
Ana kontaktöİe beslemeyi keser
cPU'ya bildir m

"
6iı! terminaliX]]
Konum belirlemek için Ve son
konum algllafi]asl için. Alhan
5inyallele haleket komutu uyuİİıluluk
denetlerie5i ile qüVenlik.

GiriştelminaliX]5
(alüşma süresi sınlİlamasl ile
güVenlk Girişler cPU talaflndan
değerlendir lir

Giis terminali X4
cPU talaflndan sinyal değelleidil-
nreri, Hatalar, CPU'daki uyumlırluk
kontrolü ile algılanlt Frekans ]30 Hz
V€ ]90 Hz ararnda olmalldlL
Fonksiyon, qük 5en5örünün besleme
geİil minin (T117, lc1] 1) açllma5lyla
her hareket önces nde ve her iki
dakikada hareketsiz halde tert edilr
KAPALl yönünde etkinleştİildiğinde
dı]ruİ Veya kapl geri hareket edeİ,

MTTFD
Elektronik

MTTt, Çlklş
kontaktöıü
ile bhlikıe (1)

l9] yl

Dc .Kategori
perfoımans

düzeyi

%85,3

DuadUrma devre5

AwG tarafından

son konum
algılamaı
(mutlak değer
Veli.i){2)

son konum

!alteri tarafandan

son konum
algllaması(2)

lşlk senrörü

değerİendime9i

] ]75 yıl ]9] yll

] 248 yl ']9] yll

]000 yll l86 ylI

DCoun

MTTFD

. 0rtalama te5his güvenilirlik derecesi

Tehlike teşkil eden anzalanmaya kadar ortalama süre
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Kumanda Cs 310 servis gerektirmez.

Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike!
ığ kumanda veya l,aplsistemi üzeıindeki servis

çalışmalanndan önce kumandayı mutlaka akım

beslemesinden ayınn, Çalışma süresince akım

beslemesinin kesiImiş olaıak kalmasını sağlayın.

Kapı 5isteminin 5ervisinde aşağıdaki noktalar dikkate

alınmalıdırı

- Kapı sisteminin servisi yalnızca yetkili kışileı taİafından

gerçekleştirilmelidiı,

- AsR A1,7 talimatına uyulmalldır.

- Aşınm§ veya anzalı parçaiar değiştirilmelidiı

- Yalnızca izin verilen parçalar monte edilmelidir,

- 5eüVis, kaylt altna allnmalıdır,

- Değiştirilen anzalı parçalar tekniğine uygun olarak tasfiye

edilmelidiı
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lşbu belgeyle aşağıda açıklanmış ürünün:

Kapl kumandasI cs 310

Makine yönetmeliklerinin (2006/4214T) temeI

gereksinimlerine uygun' olduğunu:

Tamamlanmamış makine bunun dışında 305/201 1 no,1u AB yapı

ürünleri yönergesinin,

AT elektromanyetik uyumluluk yönetmeliğinin (2004/1 08/AT)

AT alçak geriIim yönetmeliğinin (2006/95/AT) gereksinimlerine

uygund uı

Şu normlar uygulanmıştıı: 
]

EN 60204-1

Makineleıin güvenliği, makinelerin elektrik donanımı;

Bölüm 1: Genel geıeksinimler

EN lso ] 2100

l\,4akinelerde güvenlik - Genel tasanm yönergeleri -

Risk değerlendirmesi ve risk azaltma

DlN EN 12453

Motorlu kapılan kullanım emniyeii-Gereksinimler

DlN El\ 61000.6.2

Elektromanyetik dayanıklılık (EMC)- Bölüm 6-2:

Temel noımlar - Endüstriyel alan]ar için anza dayanıklılığı

DlN EN 6] 000_6-3

Elektromanyetik dayanıklılık (ElVC) - Bölüm 6-3l

Temel normlar - Oturma alanı, iş ve ticaret alanlan ve aynca

küçül. i5letmeler için paıaziı yayma

DlN EN 60335_]

Evde kullanım ve benzer amaçlara yönelik elektrik (ihaz]annın

güvenliği- Bölüm 1: Genel gereksinimler

DlN EN 60335_2_,l03

Evde kullanım ve benzer amaçlara yönelik elektrik cihazlannın

güvenliği - Bölüm 2-103: Kapı ve pencerelerin tahrikleri için

özel gereksinimler

ÖzeI teknik belgeler 2006/42iATAT makine yönetmeliği, ek

Vll bölüm B'ye göre oluşturulmuştur, Bunlan pazar denetleme

kurumlanna mazeretlj istek üzerine elektronik şekilde belirli

bir süre içerisinde vermeyi taahhüt ediyoruz,

Teknik belgelerin oluşturulması için yetkili kişi;

N4FZ Antriebe GmbH & Co, KG, Neue Mühle 4,

D-48739 Legden

Eksik olan makineye takılacak olan makinenin (2006/42lAi)

makine yönetmeliğinin şartlarlna uygun oldUğu tespit

edildikten sonra eksik olan makine çaiştınlabiliı

Yer, tarih

Legden,02,01,2013

üretici imzası

ıpı.lı'ı*-)
Dirk WesseIing

İmza sahibinin görevi

İşletme yönetimi
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14.1 Bağlantılara genel bakış

Terminalç|tan x5
(potansiyeh r deVre [ontakl.n)

z=.,1=

/:]

H
Tenninal çıta, x15
{mekin k dürİdU.ma şa teliJ

, Durdufma şater AÇ K

Dudurma şa tel KAPAL

-on cUrduİma şa]teI
Aç](

x15

x5
|JFdl
ll@o,
llpd3
llıDilö
llirdi;
İ6'd7
l]pd3
lle=dılod2bd3lır.l.
n]od,
İE d6
lllbd7
Ibd3

Terninal çta! x19

@Ti
l@İN

-l6H,
l@I}2J
l@E

o,



K.»

T€rminal çta$ x4
(opıo elektüonik kapama u.u emfliy€tikin)

T€İminal çlta9 x4
(pnömati} kapatmJ u(u emniyet _ DW)

Termlnal ç&rx4
(] kablo PNP Veyd NPN
§lk sensOd için)

6İlş 2]

-G fiş ]]

AÇlK / STOP / KAPAL|tulu
(4 }ablo çdzümu)

MFZ 0VITOR

- KAPAlltuşür

-AÇlKluşü]
- sToP turu

Terminal çrtisl x4
(8,2 tohnr l,apama ürCU emnryeti)

, Giüiş 2r

- Ginş ]]

- oPTo kapama ufu

- lık sen5öfünden 9eçhl

. 24 V Dc / 500 fnAr

Terminal (lta§ı x3

Giiş 2]

6iİlş ]r

Geç9
lşük 5en5Ödl

24V Dc / 500 nAr

Giriş 2'

Glş ]:

Kap.ma u(u emniyeti

Geçiş

D* s€nsörül

24V Dc / 500 mAi

Aclk / STOP / KAPAL|tusu
(6iablo çözumU)

X3

-snyaltUşU]

-AÇlKtırşır

,sTOPtı]şu

G€Vşek halat şalteri

- KAPAL|tuşu

-AÇlK luşu

_ DURDURlr,{A tuşü

_ KAPAL|tuşu

-AÇlKtUşU

,5TOPtuşu

- «PAL|turu

,AÇlktuşu

- sTOP tuşu

cs kaPak tuşu

AÇl( / xAPALl anahtar şalteri

Harid tel§i, ] 5ıİah kumanda
' Tu! veya donü$ülüdj aldğ yonde€riiedeü
' Hal .i devre . hazla.ı içın

(te.minal l V€ 2'deİ badantl)

D.hiliAÇMA'lGPAMA

l,E]-"
!_!4J

x6
şa|teİi

xl3

KDTkapaktuşu

GE-L, 
-ls nl--J

l+ nI-
l a n-.]-----l
lz n l

L"_]n

-s]NYAItUşU
-AÇl( tuşu
- GND
"24v DC

9f: Yeşl
bİ lahverenqi

5D
4tr
3tr
2tr
1a

4ü
3tr
2tr
1tr

x7 xl2
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