Karos hajtás kétszárnyú ajtókhoz

AR250

ref.553041

Telepítési útmutató

verze 01/2022

Paraméterek:
Üzemi feszültség:

DC 24V

Működési frekvencia:
Működési teljesítmény:

50Hz or 60Hz
80W*2

Max. súly egy szárny:

250KG

Egy szárny max. szélessége:

2.5M

Munkaidő-ciklusidő:

11s (90°megnyitó)

Munkaáram:

Max. 0.9A

Nyitási szög:

110°

Kézi nyitás
Elektromotor
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Műanyag menedék

13
2

Csavar rugalmas
alátéttel a rögzítéshez
Motor

Bővítőcsavar a
felszereléshez Fal
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karimacsa
varok
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Gumi stop
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Az ajtómeghajtó felszerelése
Egy szárny maximális hossza ≤2,5 M

400-420MM

250-280MM

Zárt kapu pozíciója

80
80MM
MM

Gumi stop
A kapu csuklópántjának közepe

Ajtómeghajtás

Szerelő konzol

Nyitási irány

Max. súly egy szárny

A kapu meghajtója a telek belsejére van szerelve, és vonzza a kaput a telek felé. Győződjön
meg róla, hogy a telepítést a fenti mérések figyelembevételével hajtják végre, különben
pontatlan leállás következik be.
Az óramutató járásával megegyező irányban a bal oldali motor nyitására szolgál.
Az óramutató járásával ellentétes irányban úgy tervezték, hogy nyissa ki a megfelelő motort.
250

150

1

1.5

egy szárny max.hossza
3

2.5

kézi nyitás
kézi
nyitókulc
s

kézi zárás

ügyel!!! csak akkor nyissa ki a kézi vezérlést,ha a tápellátás ki
van kapcsolva. fordítsa el a kézi vezérlőgombot 90 fokkal, és
nyissa ki a kézi vezérlést

hajlított kar

6
Bal váll szerelvény
egyenes kar

5

egyenes kar

5

Jobb karos szerelvény
hajlított kar

6

5

Telepítés az átjáróra:

tágulási csavar falra szerelhető

3
1
Szerelőlap

6

1.Szerelje be a rögzítőlemezt egy csavarral , az alsó részt ki kell egyenlíteni.

Csavar rugalmas alátéttel a rögzítéshez Motor

2

Ajtómeghajtás

2. A kapumeghajtó rögzítése csavarral

5Egyenes kar
7
Alkatrészek
korlátozása

8 zár anyák
egyenes kar

3. A kar és a végelemek rögzítése az összeszerelési képnek megfelelően.
7

4

Rögzítőcsavarok összeszereléshez csuklós kar

9
Hajlítot kar

6

Zár anya rögzítőcsavar

10
4. Az íves kar és a kaputartó felszerelése.
Az íves kar alsó részének egy vonalban kell lennie a tartó felső
oldalával.

11

Kaputartó

5.A kaputartó rögzítése

8

13

Műanyag fedél

12
csavarok
karimával

6.Tegye a műanyag fedelet
7. A kapu szoros lezárásának biztosítása érdekében gumit kell

Gumi stop

9

8.a határpozíció beállítása

mindig figyeljen a limitalkatrészek helyes helyzetére
mágnesvég
csavarbeállítása

limit érzékelő
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Vezérlőtábla huzalozási rajza:
Műszaki paraméterek:
AC24V vezérlőpanel feszültség, 24 V-os tartalék akkumulátorhoz kapható
Alkalmazható tartomány: alkalmas kétkaros lengőkapu-hajtásra.
Adó:görgetési kódTávvezérlés támogatása: akár 120 távirányító
Motor karakter :D C motor 24V x2

1.
2.
3.

2 A kettős átjáróval működő külső eszközök csatlakoztatására használt oldalsó terminál
A COM-terminál gyakori, és külső eszközök földelésének csatlakoztatására szolgál.
1 Az oldalsó terminál bármely olyan külső eszköz csatlakoztatására szolgál, amely egyetlen átjáróval működik

4.

A SWIPE kártya terminál minden olyan külső eszköz csatlakoztatására szolgál , amely az átjáró megnyitását vezérli

5.

A terminál gyakori, és külső eszközök földelésének csatlakoztatására szolgál.

6.

Az infravörös terminált fotoelektromos érzékelő csatlakoztatására használják

7.

A 12VDC kimenet fotoelektromos érzékelő csatlakoztatására szolgál (folyamatos kimeneti áram < = 200mA)

8.

A 24 V-os akkumulátor kimenete a tartalék akkumulátor csatlakoztatásához használható

9.

A 24 V-os akkumulátor kimenete a tartalék akkumulátor csatlakoztatásához használható

10.

A kimenet külső eszköz csatlakoztatására szolgál. pl. fotoelektromos érzékelő, max .output áram 1A

11.

A GND-t külső eszközök őrlésére használják.

12.

A 24VDC lámpa kimenete a figyelmeztető jeladó +

13. A 24VDC lámpa kimenetét a jeladó csatlakoztatására használják -
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.

14. 24 V-os DC zár kimenet - NF terminál, amelyet az elektromechanikus zár csatlakoztatására használnak.
15.COM gyakori, amelyet a zár őrlésére használnak
16. 24 V-os DC zár kimenet - NA terminál, amelyet a mágneses zár csatlakoztatására használnak.
17. Riasztás kimenete 24V DC
18. Riasztás kimenete 24V DC
19. A Motor1 terminált a kapura szerelt motor 1 csatlakoztatására használják, amely később nyílik és először bezárul. Ehhez a
csatlakozóhoz csatlakoztassa az 1. piros vezetéket (a bal oldalról a jobb oldalra számítva).
20. A Motor1 terminált a kapura szerelt motor 1 csatlakoztatására használják, amely később nyílik és először bezárul. Ehhez a
terminálhoz csatlakoztassa a 2. kék vezetéket (a bal oldalról jobbra számolva).
21. A Motor2 késleltető terminált a kapura szerelt motor 2 csatlakoztatására használják, amely először nyílik és később záródik.
Ehhez a terminálhoz csatlakoztassa az 1. kék vezetéket (a bal oldalról jobbra számolva). JEGYZET! Egy kapu esetében elegendő az
átjárómotor csatlakoztatása a Motor2 Delay terminálhoz.
22. A Motor2 Késleltető terminált a kapura szerelt motor 2 csatlakoztatására használják, amely először nyílik és később záródik.
Ehhez a terminálhoz csatlakoztassa a 2. piros vezetéket (a bal oldalról a jobb oldalra számolva).
23. A transzformátor csatlakoztatásához Ac24V bemenetet használnak
24. A transzformátor csatlakoztatásához Ac24V bemenetet használnak
25. A digitális kijelző a beállítási adatok megjelenítésére szolgál
26. Az INC+ a szám növelésére szolgál az adatok beállításakor
27. A FUN-t az adatok tárolására használják
28. DEC- az érték csökkentésére szolgál az adatok beállításakor.
29. A tanulási gomb a távirányító programozására/eltávolítására szolgál

Vezérlő:
Az "1" gomb megnyomásával az egyik szárny a 2 gomb megnyomásával vezérelhető mindkét szárny. A 3"-os gomb
megnyomásával aktiválódik a riasztás kimenete.
Az új távirányító programozása: Az első lépés:
Nyomja meg a LEARN gombot a vezérlőpanelen körülbelül 1 másodpercig, a LED-kijelző kikapcsol, ami azt jelenti, hogy tanulási módban van.
Második lépés:
Nyomja meg az új távirányító bármely gombját körülbelül 2 másodpercig, majd a távirányító száma megjelenik a digitális kijelzőn, míg a táblán
lévő LED négyszer villogni kezd egy csengővel, jelezve, hogy a tanulás sikeresen ment.
Jegyzet! Ha a LEARN gomb megnyomása után nem kapja meg az új távirányító jelét 5 másodpercen belül, a LED világít, és a tanulás véget ér.

A távirányító eltávolítása:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEARN gombot körülbelül 5 másodpercig, ha a csengő megszólal, és a LED
kigyullad, ez azt jelenti, hogy a távirányító sikeresen eltávolításra került.

Vezérlőegység beállításai:
A tápellátás bekapcsolása után a digitális kijelző hallható jellel 0-99 tartományban ellenőrzi magát. Ha a LED világít, és a
csengő nem hangzik, ez azt jelenti, hogy a rendszer rendben van.
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Alapvető ellenőrzési módszer:
Nyomja le és tartsa lenyomva a FUN gombot, amíg a termelői rendelés meg nem jelenik a digitális kijelzőn. Most belép a
beállítások menübe. Az INC+ és DEC- beállítások segítségével növelheti vagy csökkentheti a sorszámot vagy a numerikus
értéket. Jó adatbeállítás után nyomja meg a FUN gombot az adatok mentéséhez. Az adatok mentése után a digitális kijelző
továbbra is megjeleníti az aktuálisan beállított menü számát, ha további menübeállításokat kell megadnia, nyomja meg az INC+
vagy DEC- gombot a FUN gombbal történő kiválasztásához és megerősítéséhez a beállítani kívánt menüszám megadásához.
Például, miután elmentette a beszerzési rendelési értéket, és megnyomta a [FUN gombot a mentéshez, akkor a beszerzési
rendelési szám megjelenik a digitális kijelzőn

.

Ha folytatni szeretné a P1 beállítását, nyomja le az INC+ billentyűt, majd a P1 jelenik meg a digitális kijelzőn, később nyomja le a
FUN billentyűt a P1 beállítások megadásához. Ha nem kell megadnia a következő menübeállításokat, a LEARN gomb
megnyomásával kiléphet a menübeállításokból.

1. A lassú kezdési idő beállítása:
Ha a digitális kijelzőn p0 látható, az átjárómeghajtó lassú indítási módban van. A lágy kezdési idő állítható a
0-6 s, 0s azt jelenti, hogy lezárjuk a lágy kezdési időt, max. puha kezdési idő 6 s. Minden alkalommal, amikor megnyomja és
kiadja az INC+ gombot, az események száma1-gyel növekszik, és minden alkalommal, amikor megnyomja és felszabadítja a
DEC- gombot, az események száma 1-gyel csökken . Az FUN gomb megnyomásával az adatokmentésre kerülnek, amikor a
lágy kezdési idő van kiválasztva, majd a lágy kezdési idő beállítása befejeződik (gyári beállítás 2s) .

2. A fékerő szintjének beállítása
2a-- Amikor a digitális kijelző P1-et mutat, az átjáró meghajtója alacsony fordulatszámú üzemmódban van az 1-es motorral.
Opcionálisan 0-20 szint áll rendelkezésre, minden alkalommal, amikor megnyomja és felszabadítja az INC+ gombot, az ábra
1-gyel növekszik, minden alkalommal, amikor a DEC-gombot megnyomják és felszabadítják, az ábra 1-gyel csökken.
Az adatok mentéséhez nyomja meg a FUN gombot.
Ha a fékerő szintjét választja, akkor a motor fékerejének 1 beállítása alacsony fordulatszámon befejeződik.( gyári alaphelyzetbe állítási
szint 6) 2b - Ha a digitális kijelző P2-t jelöl, az átjáró meghajtása nagy menetsebesség mellett 1-es motorfékerő-beállítási módban
van . Opcionálisan 0-20 szint áll rendelkezésre. Minden alkalommal, amikor megnyomja és felengedi az INC+ gombot , az ábra 1-gyel
növekszik, minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi a gombot
DEC - ez a szám 1-gyel csökken. A FUN gomb megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, amikor a fékerő szintjét kiválasztják,
majd a motor fékerejének beállítása nagy futási sebességnél befejeződik. ( gyári beállítási szint 10)

2c-- Amikor a digitális kijelző P3-at mutat, az átjáró meghajtója alacsony fordulatszámú üzemmódban van a 2-es motorral.
Opcionálisan 0-20 szint áll rendelkezésre,
növekszik

minden alkalommal, amikor megnyomja és kiadja az INC+ gombot, az ábra 1-gyel

, minden alkalommal, amikor a

DEC-gombot

megnyomja és felszabadítja, az

ábra csökken

1 . Az

adatok

mentéséhez nyomja meg a [FUN" gombot.
Amikor a fékerő szintjét választja, akkor a motor fékerejének beállítása alacsony fordulatszámon befejeződik. ( gyári beállítási szint 6)

2d-- Amikor a digitális kijelző P4-et jelez, az átjáró meghajtása nagy menetsebesség mellett 2-es motorfékerő-beállítási módban van .
Opcionálisan 0-20 szint áll rendelkezésre. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi az INC+ gombot, ez az érték 1-gyel
növekszik. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi a DEC-] gombot, az ábra 1-gyel csökken. A FUN gomb
megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, amikor a fékerő szintjét kiválasztják, majd a motor fékerejének beállítása nagy futási
sebességnél befejeződik. ( gyári beállítási szint 10)
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3. Gyorsan futó időbeállítások
Amikor a digitális kijelzőn a P5 látható, a kapumeghajtó nagy sebességre van állítva. Opcionálisan 0-33s beállítható. A 0s azt jelenti,
hogy gyors futás nélkül a kapu hajtása lassú sebességgel futna. A maximális gyors futási idő 33 másodperc. Minden alkalommal, amikor
megnyomja és elengedi az INC+ gombot , ez az arány 1-gyel nő. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi a DEC gombot
, az ábra 1-gyel csökken. A FUN gomb megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, amikor a gyors futási idő van kiválasztva, majd a
gyors futási idő beállítása befejeződik. ( gyári beállítás 5s)

4. A kártyaolvasó automatikus bezárásának beállítása:
Amikor a digitális kijelzőn a P6 látható, a kapumeghajtó automatikus zárási módban van. MEGJEGYZÉS: Ez az automatikus
bezárási idő csak az automatikus bezárási funkciót jelenti, amely külső eszközön keresztül valósul meg. Opcionálisan az érték 099s-re is beállítható. A 0s azt jelenti, hogy az átjárómeghajtó nem záródik be automatikusan, amikor ellopja a kártyát. A kártya
pöccintése utáni maximális automatikus zárási idő 99 másodperc. Minden alkalommal, amikor megnyomja és kioldja az INC+
gombot, az ábra 1-gyel növekszik, minden alkalommal, amikor a DEC- gombot megnyomja és elengedi

, az ábra 1-gyel csökken.

Nyomja meg a FUN gombot , hogy mentse az adatokat, amikor az automatikus bezárási idő a kártya pöccintése után, majd az
automatikus bezárási idő után a kártya pöccintése véget ér. (10-es évek beállítása)

5. Az időintervallum beállítása:
1. Amikor a digitális kijelzőn a P7 látható, az átjárómeghajtó a megnyitási időköz beállítási módjában van. Opcionálisan a 0-10s. 0s
érték mindkét kapu egyidejű megnyitását jelenti. Az 1 azt jelenti, hogy a 2-es motor 1 másodperccel az 1- es motor megnyitása
előtt kezd kinyílni. A maximális nyitvatartási idő 10 másodperc. Minden alkalommal, amikor megnyomja és kioldja az INC+
gombot, az ábra 1-gyel növekszik minden alkalommal, amikor a DEC- gombot megnyomja és felengedi . A FUN gomb
megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, amikor a megnyitási időköz ki van jelölve, majd a megnyitási időközi idő
beállítása befejeződik. ( gyári beállítás 0s )
2. Amikor a digitális kijelzőn a P8 látható, az átjárómeghajtó a záró időköz beállítási módjában van. Opcionálisan 0-10s érték is
rendelkezésre áll. A 0s azt jelenti, hogy mindkét kapu egyszerre zárul. Az 1 azt jelenti, hogy a motor1

1 másodperccel

azelőtt zárul, hogy a motor bezárulna2. A maximális zárási időköz 10 másodperc. Minden alkalommal, amikor megnyomja és
kioldja az INC+ gombot , az ábra minden egyes alkalommal, amikor megnyomja és felszabadítja az INC+ gombot, 1-gyel
növekszik. A FUN gomb megnyomásával a program a záróintervallum időének kiválasztásakor menti az adatokat, majd a
záróintervallum idejének beállítása befejeződik. ( gyári beállítás 0s)

6. Az automatikus bezárási idő beállítása:
Amikor a digitális kijelzőn a P9 látható, a kapumeghajtó automatikus zárási módban van. Opcionálisan 0-99s beállítható. A 0s
azt jelenti, hogy a kapumeghajtó nem záródik be automatikusan. Az automatikus zárási idő maximális ideje 99 másodperc.
Minden alkalommal, amikor megnyomja és kioldja az INC+ gombot, az ábra 1-gyel növekszik minden alkalommal, amikor a
DEC- gombot megnyomja és felengedi . Nyomja meg a FUN gombot az adatok mentéséhez a kiválasztott automatikus bezárási
időpontban, majd állítsa az automatikus bezárási időt befejezésre. ( gyári beállítás 0s)

12

7. A fényriasztás kimenetének vezérlésének beállítása
Amikor a digitális kijelzőn pa látható, az átjáró meghajtója riasztási kimeneti lámpa vezérlési módban van. Opcionálisan elérhető 0-3.
0 azt jelenti, riasztás a modell monostability és lámpa feszültség nélkül kimenet után teljes bezárása a kapu 30s, máskor feszültség
kimenet. Az 1 egy monostabilitási modell riasztását jelenti, és a lámpa csak akkor villog, ha a kapu fut. 2 azt jelenti, riasztás a
modell kétstabilitású és lámpa feszültség nélkül kimenet után teljes bezárása után a kapu 30s, máskor feszültség kimenet. A 3 azt
jelenti, hogy a modellen kétstabilitású riasztás van, és a jelzőfény csak akkor villog, ha a kapu fut. Minden alkalommal, amikor
megnyomja és elengedi az I NC+ gombot, az ábra 1-gyel növekszik, minden alkalommal, amikor a DEC-gombot megnyomja és
elengedi, az ábra 1-gyel csökken. Nyomja meg a FUN gombot az adatok mentéséhez, amikor az automatikus zárási idő ki van
jelölve, majd a riasztási kimeneti lámpa vezérlőbeállítása befejeződött. (gyári beállítás 0)

8. A zárolási idő beállítása:
Amikor a digitális kijelzőn Pb látható, az átjárómeghajtó a zárolás időszabályozási módjában van. A zárvezérlési idő azt az időt
jelenti, amikor irányíthatjuk a zárat. Opcionálisan a 0-1. 0 azt jelenti, hogy a zárolás vezérlési ideje 0,5 másodperc, az 1 azt jelenti,
hogy a zárolás vezérlési ideje 5 s. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi az INC+ gombot, az ábra 1-gyel növekszik.
Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi a DEC gombot , az ábra 1-gyel csökken. A FUN gomb megnyomásával az
adatok mentésre kerülnek, amikor a zárolási vezérlési idő ki van jelölve, majd befejeződik a zárolási ellenőrzési idő beállítása.
(gyári beállítás 0)

9. A kapu egy vagy két szárnyának kinyitása:
Ha a digitális kijelzőn a számítógép látható, a kapu meghajtója a kapu egy/két szárnyának kinyitása üzemmódban van. Opcionálisan a
beállítás 0-3

.

0 azt jelenti, hogy a kaput távirányítóval nem lehet kinyitni, az 1 azt jelenti, hogy csak egy kapulap nyitható ki, a 2 azt jelenti, hogy csak
mindkét kapuszárny nyitható, a 3 azt jelenti, hogy mind az egy, mind a két kapuszárny nyitható. Minden alkalommal, amikor megnyomja
és kioldja az INC+ gombot, az ábra 1-gyel növekszik minden alkalommal, amikor a DEC- gombot megnyomja és felengedi . A FUN]
gomb megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, amikor az egylevelű/kétlevelű kapu megnyitása be van jelölve, majd a távoli gomb
beállítása befejeződik. (gyári beállítás 3)

10. Az NC vagy NO fotócella mód kiválasztása
Amikor a digitális kijelző pd-t jelenít meg, kiválaszthatja, hogy a fotocella NO módban vagy
NC. A 00 érték NO módban végzett munkát jelent, a 01 érték NC módban végzett munkát jelent

.

11. Gyári alaphelyzetbe állítás
Amikor a digitális kijelzőn a Po látható, az átjárómeghajtó nyugalomban van. A P beállítás megadása után
A mentéshez nyomja meg a FUNN gombot, majd sikeresen visszaállította
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Figyelmeztető jeladó
Biztonsági okokból kérjük, először olvassa el ezt a felhasználói útmutatót.
A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van
kapcsolva, a termék biztosíték nélkül készül;

Műszaki leírás
1. Üzemi feszültség: 12-230V AC/ DC
2. Tápegység kapacitása: <3W
3. Vaku frekvencia : 1HZ
4. Üzemi hőmérséklet: -20 ° ~ + 60 °C
5. IP szint : IP54
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Megjegyzés: Az antenna nincs felszerelve ennél a modellnél.

Elektromos vezetékek
1, a T 1 csatlakozó kapocs a bemeneti feszültség csatlakoztatására szolgál； üzemeltetési
feszültség 12-230V
2. A T1.2 kapocs a magas frekvenciás vezérlő antennájának csatlakoztatására szolgál, amely
megnöveli a hatékony üzemeltetési távolságot.

Kézikönyv
Amikor a lámpa be van kapcsolva, a LED 1HZ-ben villogni
kezd (alapértelmezett beállítás). Megjegyzés: Az antenna
nincs telepítve erre a modellre.
Az SW1 egy kapcsoló a villogó vagy a lámpa üzemmód kiválasztásához. A CAP short 2 tűt
csatlakoztat; a lámpa villogó üzemmódban van . Távolítsa el a KAP-ot 2 csapból, a lámpa
üzemmódban van .
Legyen óvatos, az egész tábla nagyfeszültségű alkatrészeket tartalmaz. A fedél kinyitása
előtt mindig ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápellátás.
Telepítés
Nyissa ki a csomagot; távolítsa el a termékeket és az összes tartozékot. Az antenna
szétszerelése az óramutató járásával ellentétes irányban történő elforgatással.
A konzol szerelési lyukával jelöljön meg 2 lyukat a falon.
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Két lyuk fúrása 6 mm átmérőjű és egy 10 mm átmérőjű lyuk. Ezután helyezze be a tágulási
dugót a 6 mm átmérőjű lyukakba. Húzza át a vezetékeket egy 10 mm átmérőjű lyukon.
Helyezze be a tápkábelt és az antennát a tartóban lévő lyukakon keresztül. És rögzítse a
konzolt a falhoz 4 mm-es
* 30 mm-es önmetsző csavarok.
Húzza át a tápkábelt és az antennát

az alsó talpon lévő kábellyukakon, és rögzítse az

alsó alapot a konzolhoz a mellékelt 4 mm * 10 mm-es csavarokkal.
Csatlakoztassa a vezetéket és az antennát a megfelelő érintkezőkhöz. Tegye vissza a fedelet,
és győződjön meg arról, hogy a fedél
alsó bázis hézag nélkül.
Ezután csavarja be az antennát, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban
úgy, hogy szorosan meghúzza. Mindig a talajra merőleges tartót és lámpát szerelje fel. A
vízszintes telepítés esőt okozhat a lámpába, és károsíthatja a táblát.

Csatlakoztassa a

vezérlőegységet a vezérlőegység utasításainak megfelelően a csatlakozókhoz.
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FOTOCELLÁK
A fotocellákat hegeszteni vagy az oszlophoz csavarni kell , vagy közvetlenül a falra kell
szerelni a mellékelt dugókkal és csavarokkal. A csatlakozókábelek a használati esetektől
függően a doboz hátulján vagy alján keresztül helyezhetők el.
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót a telepítés előtt.
A fotocellák biztosíték nélkül vannak, ezért a telepítés előtt győződjön meg arról,
hogy a tápellátás ki van kapcsolva.
A csomag tartalma:
Fotocella adó gumitömítéssel Fotocella
vevő gumitömítéssel Önmetsző
csavarok
Bővítő dugók
Csavarok tűvel
MŰSZAKI ADATOK:
Tápegység: AC / DC 12-24V
Üzemi áram: Áttevő: ≤ 30mA; Vevőkészülék: ≤ 50 mA
Infravörös hullámhossz: 890 nm
Működési távolság: 12M
Vevő érintkező relé kimenete: Max. 1A @ 24 V DC
Provozní teplota: -20 + ~ + 70 ℃
Úhel přijímače infračerveného paprsku lze nastavit: 0 ~ 90 °
N.C. nebo N.O. Lze nastavit pomocí propojky na fotobuňce přijímače
Stupeň krytí: IP54

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:
A fotocellákat a talaj felett több mint 20 cm magasságban kell felszerelni. Az adó és
a vevő közötti távolságnak 50 cm-nél nagyobbnak kell lennie..
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Felhasználó szerint Volt felszerel fotocellák eltekintve egyenes nap Csillog vagy eltekintve más
erős fény
forrás, hogy mindig működőképes legyen.
Ne telepítsen másik infravörös adóval a vevőtől való tényleges távolságra.
Ne használja ezt a fotocellát olyan létesítményekhez , amelyekben két vagy több fotocella
párhuzamosan és egymáshoz közel van telepítve.

1.
2.
3.

4.
5.

Telepítés
Távolítsa el a gumitömítést a készülék hátulján, és sablonként használja a három
csavarfurat jelöléséhez (lásd a 2. ábrát).
Fúrjon lyukakat (lásd az 5. ábrát a fúrás részleteiért).
Nyissa ki a fotocellás dobozt úgy, hogy a doboz fedelét körülbelül 1 cm-rel felfelé mozgatja ,
majd felemeli
a fedél belsejét nyissa ki (lásd a 3. ábrát).
Csatlakoztassa a tömítést a doboz aljának hátuljához , majd csavarja a dobozt a falhoz a
mellékelt csavarokkal és dugókkal (lásd a 7. ábrát).
Csatlakoztassa a csatlakozóblokkot az alábbi huzalozási utasításoknak megfelelően.
Megjegyzés: Ha a csatlakoztatáskor el kell távolítania a fotocellás lemezt az alapról,
folytassa a következőképpen: Miután a huzalozás befejeződött, tegye vissza a táblát a
dobozba (lásd a 4. ábrát, 6. ábra).
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Óvatosan kezelje a NYÁK-ot és az alkatrészeket. Ne nyomja meg a tányért. Ne használjon
szerszámokat. Ellenkező esetben fotocella károsodás léphet fel.

Elektromos vezetékek
Csatlakozás a füzet huzalozási rajza szerint. alul.
Állítsa be az N.O.-t. vagy N.C. a vevő fotocelláján lévő jumper segítségével vezérelhető,
lásd az ábrát. Az alábbiakban Mindig kövesse annak a vezérlőegységnek a csatlakoztatására
vonatkozó utasításokat , amelyhez a fotocellákat csatlakoztatja .

VEVŐKÉSZÜLÉK

ADÓ

A huzalozás befejezése után ellenőrizze az adó és a vevő közötti igazítást a fotocellák
hatékony működésének biztosítása érdekében. A megfelelő csatlakozás után történő
bekapcsolással a felhasználó észleli, hogy a LED-kijelző kigyullad (beállítja az N.O. jumperen
keresztül), vagy kikapcsol (N.C. jumperen keresztül), ha az egységek megfelelően vannak
igazítva.
FONTOS:
HASZNÁLJA A MEGFELELŐ TÍPUSÚ KÁBELT. A kábeleknek legalább 0,5 mm keresztmetszettel
kell rendelkezniük.
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Szállítói kapcsolattartó :
STORAGE SERVIS s.r.o.
Ve žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9
mail: storage@czech-storage.com
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