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1	-	Χαρακτηριστικά	προϊόντος
Κεντρική μονάδα για τον έλεγχο κινητήρων με μειωτήρα ανοιγόμενης πόρτας 24 Vdc με ονομαστική ισχύ 80 + 80 W, η οποία διαθέτει interface κωδικο-
ποιητή για την ανίχνευση εμποδίων και τον έλεγχο της ταχύτητας και ενσωματωμένο δέκτη 433 MHz. 
Η κεντρική μονάδα:
- δυνατότητα προσαρμογής του χώρου και της ταχύτητας επιβράδυνσης τόσο στο άνοιγμα όσο και στο κλείσιμο 
- διαθέτει σύστημα αναγνώρισης εμποδίων
- διαθέτει λυχνία LED για τον διαγνωστικό έλεγχο των εισόδων και για τον προγραμματισμό
- διαθέτει αφαιρούμενη μνήμη τηλεχειριστηρίου
- διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη με χωρητικότητα 200 τηλεχειριστηρίων (με σταθερό ή κυλιόμενο κωδικό)
- διαθέτει έλεγχο ρεύματος για προστασία του ηλεκτρικού κινητήρα

Τεχνικά	χαρακτηριστικά
Τροφοδοσία 230 Vac

Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 24 Vdc

Μέγιστη ισχύς κινητήρα 80 + 80 W

Έξοδος φλας 24 Vdc 15 W το μέγ.

Τροφοδοσία εξαρτημάτων 24 Vdc 500 mA

Μνήμη δέκτη 200 τηλεχειριστήρια

Συχνότητα δέκτη 433 MHz

Κωδικοποίηση τηλεχειριστηρίων Κυλιόμενος ή σταθερός κωδικός

Ασφάλεια F1 (προστασία γραμμής) ATO 15 A

Ασφάλεια F2 (προστασία εξαρτημάτων) 5x20 mm F3,15 A

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 ÷ +50°C

Ελεγχόμενοι	εκκινητές
Κωδ. Περιγραφή
EAM2 EKKO 300D γραμμικός εκκινητής 24 V 3 m 300 kg

EAM3 EKKO 400D γραμμικός εκκινητής 24 V 4 m 250 kg

EIM1 Υπόγειος εκκινητής HIDDY 200D 24 V 2 m 200 kg

2	-	Τύπος	εγκατάστασης
C

B

D

E

A

F

2x1	mm²

3x0,5	mm²

4x0,5	mm²

A
G

H
I

H
I 2x2,5	mm²+

3x0,5	mm²	(κωδικοποιητής)

E

2x0,5	mm²2x0,5	mm²

4x0,5	mm²
2x0,5	mm² 3x1,5	mm²	(230	Vac)

2x2,5	mm²+
3x0,5	mm²	(κωδικοποιητής)

Εξαρτήματα	για	την	υλοποίηση	μιας	πλήρους	εγκατάστασης
Κύρια	εξαρτήματα Συμπληρωματικά	(προαιρετικά)	εξαρτήματα

Περιγραφή Αναφ. Περιγραφή Αναφ.
Εκκινητής A Ηλεκτρική κλειδαριά + κύλινδρος G
Κεντρική μονάδα ελέγχου B Φωτοκύτταρα για κολόνα H
Αναβοσβήνει C Κολόνες I
Τηλεχειριστήριο D
Επιτοίχια φωτοκύτταρα E
Επιλογέας με κλειδί F
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3	-	Περιγραφή	κλέμας

Επαφή	
κλέμας Περιγραφή Ονομαστικά	

στοιχεία
T1 Δευτερεύουσα σύνδεση μετασχηματιστή

24 Vac
T2 Δευτερεύουσα σύνδεση μετασχηματιστή

21 Άνοιγμα κινητήρα 1
24 Vdc 80 W

22 Κλείσιμο κινητήρα 1
25 Άνοιγμα κινητήρα 2

24 Vdc 80 W
26 Κλείσιμο κινητήρα 2

12 Αρνητικό βοηθητικής εξόδου τηλεχειρι-
στηρίου/βοηθητικού φωτός 24 Vdc 120 mA

1 Θετικό εξαρτημάτων
19 Έξοδος ηλεκτρικής κλειδαριάς

12 Vac 15 VA
18 Έξοδος ηλεκτρικής κλειδαριάς

14 Αρνητικό εξόδου λυχνίας ανοικτής καγκε-
λόπορτας 24 Vdc 120 mA

1 Θετικό εξαρτημάτων
1 Θετικό εξαρτημάτων

24 Vdc 500 mA
0 Αρνητικό εξαρτημάτων

10 Αρνητικό φλας 24 Vdc 15 W 
το μέγ.11 Θετικό φλας

Επαφή	
κλέμας Περιγραφή Ονομαστικά	

στοιχεία
+E Θετικό τροφοδοσίας κωδικοποιητή

12 Vdc
-E Αρνητικό τροφοδοσίας κωδικοποιητή
41 Σήμα κωδικοποιητή κινητήρα 1
45 Σήμα κωδικοποιητή κινητήρα 2

99 Κοινές είσοδοι
51 Βηματική λειτουργία (N.O.)
52 Διέλευση πεζών (N.O.)
99 Κοινές είσοδοι
61 Διακοπή (N.C.)
62 Φωτοκύτταρο στο κλείσιμο (N.C.)
63 Φωτοκύτταρο (N.C.)

- Γείωση κεραίας
ANT Σήμα κεραίας

BAT

CN8

15 A

F1 (ATO)

SEC
T1T2

51

F2 (5X20)
F3.15 A

U1

99 52 6351 99 61 62

SW24.D

21 22 25 26

51 52 61 62
63

41 45

+E -E 41 4512 19 14 1 0 10 1118

_ ANT

U2

ON 1DIP2

ESC OK

DL1

PROGRAM. MENU'

A B

C

D
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3.1	-	Περιγραφή	λειτουργίας	εξόδων
0-1 Τροφοδοσία	εξαρτημάτων:

Έξοδος 24 Vdc
Λειτουργεί ανάλογα με τη ρύθμιση της παραμέτρου P08.
P08 = 0: Μόνιμη τροφοδοσία.
P08 = 1, 2, 3: Ενεργοποιημένο foto test, η αρνητική επαφή κλέμας (0) απενεργοποιείται για μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου πριν από 

την έναρξη του ελιγμού. Τα εξαρτήματα που χρειάζονται μόνιμη τροφοδοσία (π.χ. δέκτες φωτοκυττάρων) πρέπει να λάβουν 
το αρνητικό από κοινή επαφή των εισόδων (επαφές κλέμας 99).

10-11 Αναβοσβήνει:
Έξοδος 24 Vdc που τροφοδοτείται όταν η καγκελόπορτα βρίσκεται σε κίνηση.

12-1 Βοηθητικό	φως	(LCO)	ή	βοηθητική	έξοδος	τηλεχειριστηρίου	(RAU):
Έξοδος 24 Vdc βοηθητικού φωτός ή βοηθητική έξοδος τηλεχειριστηρίου:
Με P20 = PED, βοηθητικό φως:
- ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποιημένο για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της 

καγκελόπορτας.
Με P20 = 2CH, βοηθητική έξοδος τηλεχειριστηρίου:
- ενεργοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου του αποθηκευμένου τηλεχειριστηρίου ως 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου για το χρονικό διάστημα 

που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21.
14-1 Έξοδος	επισήμανσης	ανοικτής	καγκελόπορτας	(SCA):

Έξοδος 24 Vdc για την επισήμανση της κίνησης της καγκελόπορτας που λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση της παραμέτρου P07.
18-19 Έξοδος	ηλεκτρικής	κλειδαριάς:

Έξοδος 12 Vac για την ενεργοποίηση της κουμπωτής ηλεκτρικής κλειδαριάς κατά την έναρξη της κίνησης της καγκελόπορτας.

Σημείωση: για τη χρήση του fototest απαιτείται ειδική καλωδίωση των μηχανισμών ασφαλείας (παρ. 4.3).

BAT

F1 (ATO)
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F2 (5X20)
F3.15 A DL1
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3.2	-	Περιγραφή	λειτουργίας	εισόδων
51 Βηματική	λειτουργία	(N.O.):

Είσοδος ακολουθιακού ελέγχου, για τον έλεγχο της πλήρους διαδρομής της καγκελόπορτας. 
Λειτουργία σύμφωνα με τη ρύθμιση των παραμέτρων P39 και P03:
P39 = 0, P39 = 1 η είσοδος 51 λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση της παραμέτρου P03.
P39 = 2 η είσοδος 51 ελέγχει μόνο το άνοιγμα.
P03 = 1 λειτουργία πολυκατοικίας, είσοδος 51
- μη ενεργοποιημένη στο άνοιγμα
- στην παύση ανανεώνει το χρονικό διάστημα παύσης εάν έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο κλείσιμο και αναστέλλει την παύση εάν η είσοδος 

παραμείνει ενεργοποιημένη (για σύνδεση σπειρών ή χρονοδιακόπτη), κλείνει εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο κλείσιμο
- στο κλείσιμο ανοίγει.
P03 = 2 ακολουθιακή εντολή, άνοιγμα, διακοπή, κλείσιμο, διακοπή, άνοιγμα.
P03 = 3 ακολουθιακή εντολή, άνοιγμα, κλείσιμο, άνοιγμα.

52 Διέλευση	πεζών	(N.O.):
Είσοδος ελέγχου ανοίγματος για διέλευση πεζών όπως στην είσοδο 51 αλλά στην τιμή ανοίγματος διέλευσης πεζών.

61 Διακοπή	(N.C.):
Διακόπτει την κίνηση της καγκελόπορτας.
Εάν δεν χρησιμοποιείται, γεφυρώστε την με την κοινή επαφή (99).

62 Φωτοκύτταρο	στο	κλείσιμο	-	PHC	(N.C.):
Εάν δεν χρησιμοποιείται, γεφυρώστε την με την κοινή επαφή (99).

63 Φωτοκύτταρο	-	PH	(N.C.):
Λειτουργία σύμφωνα με τη ρύθμιση της παραμέτρου P06:
P06 = 1 φωτοκύτταρο:
- με την καγκελόπορτα ακίνητη, δεν επιτρέπει το άνοιγμα
- κατά το άνοιγμα, διακόπτει την κίνηση και όταν αποδεσμευτεί, εκτελεί την κίνηση ανοίγματος
- με την καγκελόπορτα ανοικτή, δεν επιτρέπει το κλείσιμο ενώ όταν αποδεσμευτεί, ανανεώνει το χρονικό διάστημα παύσης
- στο κλείσιμο, διακόπτει την κίνηση και όταν αποδεσμευτεί, εκτελεί την κίνηση εκ νέου ανοίγματος
P06= 2 ευαίσθητο άκρο με καθαρή επαφή NC:
- με την καγκελόπορτα ακίνητη, δεν επιτρέπει το άνοιγμα
- στο άνοιγμα απενεργοποιείται, κλείνει μετά το χρονικό διάστημα παύσης όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο κλείσιμο
- με την καγκελόπορτα ανοικτή, δεν επιτρέπει το κλείσιμο ενώ όταν αποδεσμευτεί, ανανεώνει το χρονικό διάστημα παύσης
- στο κλείσιμο απενεργοποιείται και ανοίγει
P06 = 3 εξισορροπημένο ευαίσθητο άκρο 8,2 KΩ (8K2)
Ίδια συμπεριφορά με το ευαίσθητο άκρο NC
Εάν δεν χρησιμοποιείται, γεφυρώστε την με την κοινή επαφή (99) και ρυθμίστε P06 = 1.

4	-	Σύνδεση	εξαρτημάτων	

4.1	-	Επιλογέας	με	κλειδί	και	μηχανισμοί	ελέγχου

EDS1

Βηματικός έλεγχος

Έλεγχος διέλευσης 
πεζών

99 52 6351 99 61 62

COM COM

N.O. N.O.
N.C. N.C.

PE
D

C
O

M

P.
P.
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4.2	-	Φωτοκύτταρα	και	φωτοκύτταρα	στο	κλείσιμο
Επαφή κανονικά κλειστή (όταν τα φωτοκύτταρα δεν είναι ενεργοποιημένα, οι λυχνίες LED 62 και 63 πρέπει να είναι αναμμένες). Εάν δεν χρησιμοποιού-
νται, γεφυρώστε τις εισόδους COM και 62, COM και 63. Πρέπει να τηρείτε την πολικότητα για την τροφοδοσία των φωτοκυττάρων:

12 19 18 14 1 0 10 11 +E -E 4541 99 52 6351 99 61 62
- + - +NO - +COM NC

(FSW)

NO - +COM NC
(FSW)

RX1 RX2 TX1 TX2

P
H
C

P
H

C
O
M

24
V
+

24
V-

P06	=	1
P08	=	OFF

4.3	-	Φωτοκύτταρα	και	φωτοκύτταρα	στο	κλείσιμο	με	τη	λειτουργία	fototest	ενεργοποιημένη	

12 19 18 14 1 0 10 11 +E -E 4541 99 52 6351 99 61 62
- + - +NO - +COM NC

(FSW)

NO - +COM NC
(FSW)

RX1 RX2 TX1 TX2

DIP1

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
H
C

P
H

C
O
M

24
V
+

24
V-

P06	=	1
P08	=	3

4.4	-	Ευαίσθητο	άκρο

99 52 6351 99 61 62

99 52 6351 99 61 62

DIP1

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DIP1

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B
A
R

C
O
M

8K
2

C
O
M

99 52 6351 99 61 62

99 52 6351 99 61 62

DIP1

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DIP1

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B
A
R

C
O
M

8K
2

C
O
M

P06	=	2

P06	=	3
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4.5	-	Πλήκτρο	διακοπής	κίνησης

99 52 6351 99 61 62

C
O
M

S
T
O
P

5	-	Προγραμματισμός	κεντρικής	μονάδας
5.1	-	Προκαταρκτικές	πληροφορίες
Μετά την τροφοδοσία της κεντρικής μονάδας, στην οθόνη εμφανίζονται το 
όνομα της κεντρικής μονάδας που αναγράφεται ως SW2.D, η έκδοση του 
υλικολογισμικού FX.XX και 3 αναλαμπές με την ένδειξη FLSH, οι οποίες στη 
συνέχεια σβήνουν.
Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, η κεντρική μονάδα απαιτεί την 
εκτέλεση ορισμένων ελέγχων και ελάχιστων, βασικών ρυθμίσεων:
-	Έλεγχος	κατάστασης	εισόδων:
 Ελέγξτε τις λυχνίες led διαγνωστικού ελέγχου των εισόδων. Οι λυχνίες led 

61, 62, 63 πρέπει να είναι αναμμένες. 
 Εάν μία από τις εισόδους ασφαλείας (61, 62, 63) δεν χρησιμοποιείται, 

τοποθετήστε μια γέφυρα ανάμεσα στην κοινή επαφή (99) και την είσοδο που 
δεν χρησιμοποιείται. Εάν μία από τις εισόδους ασφαλείας (61, 62, 63) είναι 
ανοικτή, η κουκκίδα κάτω δεξιά στην οθόνη αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι 
μια είσοδος ασφαλείας που έχει ενεργοποιηθεί/δεν λειτουργεί θα προκαλέσει 
την μη κίνηση της καγκελόπορτας. Επομένως, πρέπει να επαληθεύσετε τη 
σύνδεση και τη σωστή κατάσταση λειτουργίας των εισόδων ασφαλείας.

-	Βαθμονόμηση	διαδρομής	καγκελόπορτας
 Η κεντρική μονάδα πρέπει να γνωρίζει ορισμένες φυσικές παραμέτρους 

της καγκελόπορτας για να λειτουργήσει σωστά. Η διαδικασία που επιτρέπει 
στην κεντρική μονάδα να γνωρίζει αυτές τις φυσικές παραμέτρους 
της καγκελόπορτας ονομάζεται βαθμονόμηση διαδρομής. Εάν δεν 
πραγματοποιηθεί, οι επιβραδύνσεις και οι ανιχνεύσεις εμποδίων εκ μέρους 
της κεντρικής μονάδας μπορεί να μην εκτελεστούν σωστά.

5.2	-	Χρήση	οθόνης
Πλήκτρο Περιγραφή

OK

Πλήκτρο ενεργοποίησης οθόνης, πρόσβασης μενού και επιβεβαί-
ωσης αλλαγής τιμής παραμέτρου. Όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε 
κίνηση, με ένα πάτημα του πλήκτρου εμφανίζεται η απορρόφηση 
στο A του κινητήρα M1, ενώ με 2 πατήματα εμφανίζεται η απορρό-
φηση στο A του κινητήρα M2

▲ Πλήκτρο μετακίνησης στα μενού προς τα πάνω και αύξησης τιμής 
παραμέτρου

▼ Πλήκτρο μετακίνησης στα μενού προς τα κάτω και μείωσης τιμής 
παραμέτρου

ESC Πλήκτρο απενεργοποίησης οθόνης, εξόδου από μενού και ακύρω-
σης αλλαγής τιμής παραμέτρου

51 Πλήκτρο εντολής βηματικής λειτουργίας

5.3	-	Μενού
Ο προγραμματισμός της κεντρικής μονάδας οργανώνεται σε μενού και 
υπομενού που επιτρέπουν την πρόσβαση και την τροποποίηση των 
παραμέτρων και των λογικών συστημάτων της κεντρικής μονάδας. Η 
κεντρική μονάδα διαθέτει τα παρακάτω μενού πρώτου επιπέδου:
Menu Περιγραφή
LRNE Ταχεία βαθμονόμηση διαδρομής
LRNA Προηγμένη βαθμονόμηση διαδρομής
PAR Μενού ρύθμισης παραμέτρων κεντρικής μονάδας
RAD Μενού διαχείρισης τηλεχειριστηρίων
DEF Μενού επαναφοράς εργοστασιακών τιμών
CNT Μενού μετρητών ελιγμών
ALM Μενού συναγερμών πλακέτας
PASS Μενού ρύθμισης επιπέδου προστασίας κεντρικής μονάδας

Υπομενού	
Όλα τα υπομενού περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

LR
N
E

Ταχεία	βαθμονόμηση	διαδρομής.
Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται στην πλήρως αυτόματη λειτουργία και 
ρυθμίζει τα εξής:
- Επιβράδυνση στο άνοιγμα και στο κλείσιμο στο 30% της συνολικής 
διαδρομής
- Καθυστέρηση στο άνοιγμα στα 3 δευτ.
- Καθυστέρηση στο κλείσιμο στα 6 δευτ.
Απαιτείται	η	παρουσία	μηχανικών	στοπ	τόσο	στο	άνοιγμα	όσο	και	
στο	κλείσιμο
Οι	σειρές	με	γκρι	φόντο	αφορούν	εγκατάσταση	διπλού	φύλλου,	
εάν	υπάρχει	μονό	φύλλο,	δεν	προγραμματίζονται	καθυστερήσεις	
φύλλου

Πλήκτρο Μήνυμα	
οθόνης Περιγραφή	φάσης

- 51 Αναμονή για έναρξη διαδικασίας βαθμονόμησης

51 CLS2 Όταν πατηθεί το πλήκτρο: κλείσιμο φύλλου 2 και 
αναζήτηση μηχανικού στοπ κλεισίματος φύλλου 2

- CLS1 Κλείσιμο φύλλου 1 και αναζήτηση μηχανικού στοπ 
κλεισίματος φύλλου 1

- LOC Ενεργοποίηση ηλεκτρικής κλειδαριάς για αποδέ-
σμευση φύλλου 1

- OPN1 Μέτρηση της διαδρομής του φύλλου 1 με ταχύτητα 
επιβράδυνσης

- OPN2 Μέτρηση της διαδρομής του φύλλου 2 με ταχύτητα 
επιβράδυνσης

- CLS2
Κλείσιμο φύλλου 2 με κανονική ταχύτητα και στη 
συνέχεια επιβράδυνση μέχρι το μηχανικό στοπ 
κλεισίματος φύλλου 2

- CLS1
Κλείσιμο φύλλου 1 με κανονική ταχύτητα και στη 
συνέχεια επιβράδυνση μέχρι το μηχανικό στοπ 
κλεισίματος φύλλου 1

- oooo Πλήρες άνοιγμα και κλείσιμο των φύλλων για απο-
μνημόνευση των τιμών κατωφλίου ρεύματος

- END Η διαδικασία ολοκληρώθηκε

LR
N
A

Προηγμένη	βαθμονόμηση	διαδρομής.
Η βαθμονόμηση παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα να επιλέξει τα εξής:
- Θέση επιβράδυνσης στο άνοιγμα και στο κλείσιμο
- Θέση ακινητοποίησης κάθε φύλλου στο άνοιγμα
- Καθυστέρηση στο άνοιγμα και στο κλείσιμο
- Τιμή διέλευσης	πεζών
Απαιτείται	η	παρουσία	μόνο	μηχανικών	στοπ	στο	κλείσιμο
Οι	σειρές	με	γκρι	φόντο	αφορούν	εγκατάσταση	διπλού	φύλλου,	εάν	
υπάρχει	μονό	φύλλο,	δεν	προγραμματίζονται	καθυστερήσεις	φύλλου

Πλήκτρο Μήνυμα	
οθόνης Περιγραφή	φάσης

- 51 Αναμονή για έναρξη διαδικασίας βαθμονόμησης

51 CLS2
Όταν πατηθεί το πλήκτρο: κλείσιμο φύλλου 2 
και αναζήτηση μηχανικού στοπ κλεισίματος 
φύλλου 2

- CLS1 Κλείσιμο φύλλου 1 και αναζήτηση μηχανικού 
στοπ κλεισίματος φύλλου 1
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- LOC Ενεργοποίηση ηλεκτρικής κλειδαριάς για απο-
δέσμευση φύλλου 1

51 OPN1
Έναρξη ανοίγματος φύλλου 1. 
Όταν πατηθεί το πλήκτρο: ρύθμιση της θέσης 
έναρξης επιβράδυνσης στο άνοιγμα φύλλου 1, 
το φύλλο συνεχίζει να κινείται με αργή ταχύτητα

51 SLO

Επιβράδυνση στο άνοιγμα φύλλου 1. 
Όταν πατηθεί το πλήκτρο: ρύθμιση της θέσης 
ακινητοποίησης στο άνοιγμα του φύλλου 1, εάν 
δεν πατηθεί το 51, το φύλλο απομνημονεύει ως 
θέση τέλους ανοίγματος αυτήν που παρέχεται 
από το μηχανικό στοπ στο άνοιγμα

51 OPN2
Έναρξη ανοίγματος φύλλου 2. 
Όταν πατηθεί το πλήκτρο: ρύθμιση της θέσης 
έναρξης επιβράδυνσης στο άνοιγμα φύλλου 2, 
το φύλλο συνεχίζει να κινείται με αργή ταχύτητα

51 SLO

Επιβράδυνση στο άνοιγμα φύλλου 2. 
Όταν πατηθεί το πλήκτρο: ρύθμιση της θέσης 
ακινητοποίησης στο άνοιγμα του φύλλου 2, εάν 
δεν πατηθεί το 51, το φύλλο απομνημονεύει ως 
θέση τέλους ανοίγματος αυτήν που παρέχεται 
από το μηχανικό στοπ στο άνοιγμα

51 CLS2
Έναρξη κλεισίματος φύλλου 2. 
Όταν πατηθεί το πλήκτρο: ρύθμιση της θέσης 
έναρξης επιβράδυνσης στο κλείσιμο φύλλου 2, 
το φύλλο συνεχίζει να κινείται με αργή ταχύτητα

- SLO Τέλος κλεισίματος φύλλου 2 μέχρι το μηχανικό 
στοπ στο κλείσιμο

51 CLS1
Έναρξη κλεισίματος φύλλου 1. 
Όταν πατηθεί το πλήκτρο: ρύθμιση της θέσης 
έναρξης επιβράδυνσης στο κλείσιμο φύλλου 1, 
το φύλλο συνεχίζει να κινείται με αργή ταχύτητα

- SLO Τέλος κλεισίματος φύλλου 1 μέχρι το μηχανικό 
στοπ στο κλείσιμο

51
0000 
(μέτρηση 
δευτερολέ-
πτων)

Έναρξη ανοίγματος φύλλου 1. 
Όταν πατηθεί το πλήκτρο: αρχίζει να ανοίγει 
το φύλλο 2, η κεντρική μονάδα απομνημονεύει 
και αποθηκεύει την καθυστέρηση στο άνοιγμα 
μεταξύ των δύο φύλλων που εμφανίζεται στην 
οθόνη. Τα φύλλα 1 και 2 συνεχίζουν να κινού-
νται έως το πλήρες άνοιγμα

51
0000 
(μέτρηση 
δευτερολέ-
πτων)

Έναρξη κλεισίματος φύλλου 2. 
Όταν πατηθεί το πλήκτρο: αρχίζει να κλείνει το 
φύλλο 1, η κεντρική μονάδα απομνημονεύει 
και αποθηκεύει την καθυστέρηση στο κλείσιμο 
μεταξύ των δύο φύλλων που εμφανίζεται στην 
οθόνη. Τα φύλλα 1 και 2 συνεχίζουν να κινού-
νται έως το πλήρες κλείσιμο

- END Η διαδικασία ολοκληρώθηκε
Αυτόματη	βαθμονόμηση:
Η αλλαγή των παραμέτρων διαδρομής της καγκελόπορτας δεν συνεπάγεται 
την ανάγκη εκτέλεσης νέων βαθμονομήσεων από τον τεχνικό εγκατάστασης. 
Αντίθετα, εάν αλλάξετε τις παραμέτρους διαδρομής, η κεντρική μονάδα πρέπει 
να αποθηκεύσει ξανά την καμπύλη ρεύματος, απενεργοποιώντας επομένως 
την ανίχνευση εμποδίου μόνο κατά τον ελιγμό αυτόματης βαθμονόμησης. Η 
αυτόματη βαθμονόμηση επισημαίνεται κατάλληλα στην οθόνη της κεντρικής 
μονάδας με την ένδειξη 51 για να υποδείξει ότι πρέπει να εκτελεστεί μια εντο-
λή για να πραγματοποιηθεί αυτόματη βαθμονόμηση της κεντρικής μονάδας.
Τα συμβάντα που προκαλούν την αυτόματη βαθμονόμηση είναι τα εξής: 
- αλλαγή παραμέτρων: P09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26-
31-36-43.

PA
R

Παράμετροι	κεντρικής	μονάδας
Υπο-
μενού Περιγραφή Τιμές	(προε-

πιλεγμένες)

P01
Αυτόματο	κλείσιμο (ON)
Μη ενεργοποιημένο αυτόματο κλείσιμο OFF
Ενεργοποιημένο αυτόματο κλείσιμο ON

P02

Χρόνος	παύσης (30)
2 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 2

600 δευτ. (μέγιστος χρόνος) 600

PA
R

P03

Είσοδος	ελέγχου	51 (1)
Λειτουργία	πολυκατοικίας 
Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος, η εντολή δεν 
είναι ενεργοποιημένη. 
Εάν P01 = ON, στην κατάσταση παύσης ο 
χρόνος παύσης ανανεώνεται και εάν η είσοδος 51 
παραμείνει ενεργοποιημένη, η κεντρική μονάδα 
αναστέλλει τη μέτρηση έως την απενεργοποίηση 
της εισόδου (για τη σύνδεση πιθανών σπειρών ή 
του χρονοδιακόπτη) 
Εάν P01 = OFF, στην κατάσταση παύσης κλείνει 
Στην κατάσταση κλεισίματος ανοίγει

1

Βηματική	λειτουργία	(λογικό	κύκλωμα	4	
βημάτων) 
Ακολουθιακή εντολή, άνοιγμα, διακοπή, κλείσιμο, 
διακοπή, άνοιγμα…

2

Βηματική	λειτουργία	(λογικό	κύκλωμα	2	
βημάτων) 
Ακολουθιακή εντολή, άνοιγμα, κλείσιμο, άνοιγμα…

3

P04

Προαναλαμπή 
Αναλαμπή του φλας για 3 δευτ. πριν από την 
έναρξη της κίνησης της καγκελόπορτας

(OFF)

Απενεργοποιημένη προαναλαμπή OFF
3 δευτ. προαναλαμπής ON

P05

Γρήγορο	κλείσιμο (OFF)
Μη ενεργοποιημένη λειτουργία γρήγορου κλεισί-
ματος OFF

Εάν το φωτοκύτταρο στο κλείσιμο ενεργοποιηθεί 
και αποδεσμευτεί κατά το άνοιγμα ή το χρονικό 
διάστημα παύσης, η κεντρική μονάδα κλείνει την κα-
γκελόπορτα, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα 
παύσης που έχει ρυθμιστεί, 3 δευτ. μετά το πλήρες 
άνοιγμα ή 3 δευτ. μετά την αποδέσμευση του φωτο-
κυττάρου (ανάλογα με το εάν η αποδέσμευση γίνει 
κατά τη διάρκεια του ανοίγματος ή της παύσης).

ON

P06

Λειτουργία	εισόδου	ασφαλείας	63 (1)
Φωτοκύτταρο (PH): 
- με την καγκελόπορτα κλειστή δεν επιτρέπει το 
άνοιγμα 
- κατά το άνοιγμα διακόπτει την κίνηση και όταν 
αποδεσμευτεί ανοίγει την καγκελόπορτα 
- με την καγκελόπορτα ανοικτή δεν επιτρέπει το 
κλείσιμο, όταν αποδεσμευτεί μηδενίζει τον χρόνο 
παύσης 
- στο κλείσιμο διακόπτει την κίνηση και όταν 
αποδεσμευτεί ελέγχει το εκ νέου άνοιγμα

1

Ευαίσθητο άκρο με καθαρή επαφή NC (BAR): 
- με την καγκελόπορτα κλειστή δεν επιτρέπει το 
άνοιγμα 
- στο άνοιγμα απενεργοποιείται, κλείνει μετά το 
χρονικό διάστημα παύσης όταν είναι ενεργοποιη-
μένο το αυτόματο κλείσιμο 
- με την καγκελόπορτα ανοικτή δεν επιτρέπει το 
κλείσιμο, όταν αποδεσμευτεί μηδενίζει τον χρόνο 
παύσης 
- στο κλείσιμο απενεργοποιείται και ανοίγει

2

Εξισορροπημένο ευαίσθητο άκρο 8,2 KΩ (8K2) 
Ίδια συμπεριφορά με το ευαίσθητο άκρο NC 3

P07

Έξοδος	14	τύπου	επισήμανσης	ανοικτής	
καγκελόπορτας	(SCA) (OFF)

Κλειστή καγκελόπορτα: μη ενεργοποίηση 
Ανοικτή καγκελόπορτα: ενεργοποίηση, για σταθε-
ρό διάστημα

OFF

Κλειστή καγκελόπορτα: μη ενεργοποίηση 
Καγκελόπορτα στο άνοιγμα: διαλείπουσα αργή 
λειτουργία 
Ανοικτή καγκελόπορτα: ενεργοποίηση, για σταθε-
ρό διάστημα 
Καγκελόπορτα στο κλείσιμο: διαλείπουσα γρήγο-
ρη λειτουργία

ON
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P08

Έλεγχος	ασφαλειών (OFF)
Μη ενεργοποιημένος έλεγχος OFF
Ενεργοποιημένος έλεγχος στην είσοδο 62 1
Ενεργοποιημένος έλεγχος στην είσοδο 63 2
Ενεργοποιημένος έλεγχος στην είσοδο 62 και 63 3

P09

Απόσταση	επιβράδυνσης	στο	κλείσιμο	M1 
Λαμβανομένου υπόψη ότι η τιμή 0 σημαίνει 
πλήρες κλείσιμο και η τιμή 100 πλήρες άνοιγμα, 
υποδεικνύει την τιμή στην οποία το M1 κινείται με 
ταχύτητα επιβράδυνσης στο κλείσιμο

(30)

Καμία επιβράδυνση 0

Όλη η διαδρομή του φύλλου στο κλείσιμο που 
εκτελείται με ταχύτητα επιβράδυνσης 100

P10

Απόσταση	επιβράδυνσης	στο	κλείσιμο	M2 
Λαμβανομένου υπόψη ότι η τιμή 0 σημαίνει 
πλήρες κλείσιμο και η τιμή 100 πλήρες άνοιγμα, 
υποδεικνύει την τιμή στην οποία το M2 κινείται με 
ταχύτητα επιβράδυνσης στο κλείσιμο

(30)

Καμία επιβράδυνση 0

Όλη η διαδρομή του φύλλου στο κλείσιμο που 
εκτελείται με ταχύτητα επιβράδυνσης 100

P11

Απόσταση	επιβράδυνσης	στο	άνοιγμα	M1 
Λαμβανομένου υπόψη ότι η τιμή 0 σημαίνει 
πλήρες κλείσιμο και η τιμή 100 πλήρες άνοιγμα, 
υποδεικνύει την τιμή στην οποία το M1 κινείται με 
ταχύτητα επιβράδυνσης στο άνοιγμα

(70)

Όλη η διαδρομή του φύλλου στο κλείσιμο που 
εκτελείται με ταχύτητα επιβράδυνσης 0

Καμία επιβράδυνση 100

P12

Απόσταση	επιβράδυνσης	στο	άνοιγμα	M2 
Λαμβανομένου υπόψη ότι η τιμή 0 σημαίνει 
πλήρες κλείσιμο και η τιμή 100 πλήρες άνοιγμα, 
υποδεικνύει την τιμή στην οποία το M2 κινείται με 
ταχύτητα επιβράδυνσης στο άνοιγμα

(70)

Όλη η διαδρομή του φύλλου στο κλείσιμο που 
εκτελείται με ταχύτητα επιβράδυνσης 0

Καμία επιβράδυνση 100

P13

Κανονική	ταχύτητα	στο	άνοιγμα	M1 (100)
Ελάχιστη ταχύτητα 50

Μέγιστη ταχύτητα 100

P14

Κανονική	ταχύτητα	στο	άνοιγμα	M2 (100)
Ελάχιστη ταχύτητα 50

Μέγιστη ταχύτητα 100

P15

Κανονική	ταχύτητα	στο	κλείσιμο	M1 (100)
Ελάχιστη ταχύτητα 50

Μέγιστη ταχύτητα 100

P16

Κανονική	ταχύτητα	στο	κλείσιμο	M2 (100)
Ελάχιστη ταχύτητα 50

Μέγιστη ταχύτητα 100

P17

Ταχύτητα	επιβράδυνσης	στο	άνοιγμα	M1 (50)
Ελάχιστη ταχύτητα επιβράδυνσης
* με κωδικοποιητή/χωρίς κωδικοποιητή

15 με * 
35 χωρίς *

Μέγιστη ταχύτητα επιβράδυνσης
* με κωδικοποιητή/χωρίς κωδικοποιητή

75 με * 
70 χωρίς *

P18

Ταχύτητα	επιβράδυνσης	στο	άνοιγμα	M2 (50)
Ελάχιστη ταχύτητα επιβράδυνσης
* με κωδικοποιητή/χωρίς κωδικοποιητή

15 με * 
35 χωρίς *

Μέγιστη ταχύτητα επιβράδυνσης
* με κωδικοποιητή/χωρίς κωδικοποιητή

75 με * 
70 χωρίς *

PA
R

P19

Ταχύτητα	επιβράδυνσης	στο	κλείσιμο	M1 (50)
Ελάχιστη ταχύτητα επιβράδυνσης
* με κωδικοποιητή/χωρίς κωδικοποιητή

15 με * 
35 χωρίς *

Μέγιστη ταχύτητα επιβράδυνσης
* με κωδικοποιητή/χωρίς κωδικοποιητή

75 με * 
70 χωρίς *

P20

Ταχύτητα	επιβράδυνσης	στο	κλείσιμο	M2 (50)
Ελάχιστη ταχύτητα επιβράδυνσης
* με κωδικοποιητή/χωρίς κωδικοποιητή

15 με * 
35 χωρίς *

Μέγιστη ταχύτητα επιβράδυνσης
* με κωδικοποιητή/χωρίς κωδικοποιητή

75 με * 
70 χωρίς *

P21

Δύναμη	κινητήρα	M1 
Ρυθμίζει την τιμή δύναμης που παρέχεται από 
τον κινητήρα M1 για την ώθηση του φύλλου

(5)

Ελάχιστη δύναμη 1

Μέγιστη δύναμη 10

P22

Δύναμη	κινητήρα	M2 
Ρυθμίζει την τιμή δύναμης που παρέχεται από 
τον κινητήρα M2 για την ώθηση του φύλλου

(5)

Ελάχιστη δύναμη 1

Μέγιστη δύναμη 10

P23

Επιτάχυνση	Μ1 
Ράμπα επιτάχυνσης του Μ1 έως την επίτευξη 
κανονικής ταχύτητας

(3)

Μέγιστη επιτάχυνση 1

Ελάχιστη επιτάχυνση 5

P24

Επιτάχυνση	Μ2 
Ράμπα επιτάχυνσης του Μ2 έως την επίτευξη 
κανονικής ταχύτητας

(3)

Μέγιστη επιτάχυνση 1

Ελάχιστη επιτάχυνση 5

P25

Κλίση	επιβράδυνσης	Μ1 
Κλίση επιβράδυνσης μεταξύ της κανονικής ταχύ-
τητας και της επιβράδυνσης κινητήρα Μ1

(6)

Ομαλή κλίση (ελάχιστη επιβράδυνση) 1

Απότομη κλίση (μέγιστη επιβράδυνση) 8

P26

Κλίση	επιβράδυνσης	M2 
Κλίση επιβράδυνσης μεταξύ της κανονικής ταχύ-
τητας και της επιβράδυνσης κινητήρα M2

(6)

Ομαλή κλίση (ελάχιστη επιβράδυνση) 1

Απότομη κλίση (μέγιστη επιβράδυνση) 8

P29

Χρόνος	καθυστέρησης	στο	άνοιγμα	(δευτ.) (3)
Ελάχιστη καθυστέρηση 0

Μέγιστη καθυστέρηση 60

P30

Χρόνος	καθυστέρησης	στο	κλείσιμο	(δευτ.) (6)
Ελάχιστη καθυστέρηση 0

Μέγιστη καθυστέρηση 60

P31

Αριθμός	κινητήρων (2)
Καγκελόπορτα με ένα φύλλο 1

Καγκελόπορτα με 2 φύλλα 2

P32

Λειτουργία	παλμού	
Εκτελεί μια σύντομη κίνηση στην αντίθετη κατεύ-
θυνση από εκείνη της κίνησης για να διευκολυνθεί 
η αποδέσμευση της ηλεκτρικής κλειδαριάς

(OFF)

Μη ενεργοποιημένη λειτουργία παλμού OFF

Ενεργοποιημένη λειτουργία παλμού ON

P33

Χρόνος	διέγερσης	κουμπωτής	ηλεκτρικής	
κλειδαριάς	(δευτ.) (3)

Ελάχιστος χρόνος διέγερσης (παλμός) 0

Μέγιστος χρόνος διέγερσης 10
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P34

Λειτουργία	δεύτερου	καναλιού	τηλεχειριστηρίου (PED)
Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει 
αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου 
ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο 
τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονικό διάστημα 
που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P35

12

Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει 
αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου 
ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. 
Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποι-
είται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παρα-
μένει ενεργοποιημένη για το διάστημα 100 δευτ. 
μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας

PED

P35

Χρονικός	προγραμματισμός	εξόδου	12	ως	
βοηθητικής	εξόδου	τηλεχειριστηρίου	(RAU) (1)

1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 1

60 δευτ. (μέγιστος χρόνος) 60

P36

Απόσταση	ανοίγματος	διέλευσης	πεζών	(%)	
Ποσοστό ανοίγματος διαδρομής πρώτου φύλλου 
με εντολή διέλευσης πεζών

(100)

Ελάχιστη απόσταση 0

Μέγιστη απόσταση (πλήρες άνοιγμα φύλλου M1) 100

P37

Φλας	στην	τροφοδοσία	με	μπαταρία (OFF)
Μη ενεργοποιημένο φλας στη λειτουργία με 
μπαταρία OFF

Ενεργοποιημένο φλας στη λειτουργία με μπαταρία ON

P38

Λειτουργία	με	μπαταρία (0)
Κανονική λειτουργία 0
Μετά από εντολή εκ νέου ανοίγματος, η καγκελό-
πορτα παραμένει ανοικτή 1

Όταν διακοπεί η κύρια τροφοδοσία, η καγκελό-
πορτα ανοίγει και παραμένει ανοικτή 2

P39

Αυτόματη	διακοπή	λειτουργίας (0)
Μη ενεργοποιημένη αυτόματη διακοπή λειτουργίας 0
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας έκτακτης ανάγκης: 
- Σε κανονικές συνθήκες τυπικής λειτουργίας 
- Με ενεργοποιημένες ασφάλειες, λειτουργεί ως 
αυτόματη διακοπή λειτουργίας με εντολές μόνο 
στις εισόδους 51 και 52 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
της παραμέτρου P41. Τα τηλεχειριστήρια είναι 
απενεργοποιημένα

1

Ενεργοποιημένη αυτόματη διακοπή λειτουργίας: 
- απενεργοποιημένη εντολή βηματικής λειτουρ-
γίας, τα τηλεχειριστήρια δεν λειτουργούν. Η 
κεντρική μονάδα αποδέχεται μόνο τις εντολές 
ανοίγματος και κλεισίματος που έχουν διατηρηθεί

2

P40

Δύναμη	στα	μηχανικά	στοπ 
Δύναμη με την οποία οι κινητήρες πιέζουν τα 
μηχανικά στοπ στο τέλος της διαδρομής

(1)

Ελάχιστη δύναμη (άμεση ανίχνευση στοπ) 0

Μέγιστη δύναμη (μέγιστη καθυστέρηση στην 
ανίχνευση του στοπ) 5

P41

Λειτουργία	εισόδων	51	και	52	και	τηλεχειρι-
στηρίων (0)

51: εντολή βηματικής λειτουργίας ή πολυκατοικίας 
52: εντολή διέλευσης πεζών 0

51: εντολή μόνο ανοίγματος 
52: εντολή μόνο κλεισίματος 1

51 και τηλεχειριστήριο καναλιού 1: εντολή μόνο 
ανοίγματος 
52 και τηλεχειριστήριο καναλιού 2: εντολή μόνο 
κλεισίματος

2

P43

Τύπος	εκκινητή	που	χρησιμοποιείται (4)
EIM1 (ενδοδαπέδιος 24 V 2 m) 1
EAM2 (γραμμικός 24 V 3 m) 4
EAM3 (γραμμικός 24 V 4 m) 5

R
A
D

Διαχείριση	τηλεχειριστηρίων
Παράδειγμα	
μηνύματος	
οθόνης

1CH

Αποθήκευση	ενός	πλήκτρου	στο	1ο	κανάλι	
(βηματική	λειτουργία	ή	άνοιγμα,	βλ.	P18)
Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχειρι-
στηρίου) με κενό δέκτη oooo

Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχει-
ριστηρίου) με δέκτη ρυθμισμένο ως κυλιόμενο 
κωδικό

rc

Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχει-
ριστηρίου) με δέκτη ρυθμισμένο ως σταθερό 
κωδικό

fc

Αποθήκευση του πλήκτρου τηλεχειριστηρίου στο 
1ο κανάλι ως 1ος κωδικός 1001

Αποθήκευση του πλήκτρου τηλεχειριστηρίου στο 
1ο κανάλι ως 55ος κωδικός 1055

2CH

Αποθήκευση	ενός	πλήκτρου	στο	2ο	κανάλι	
(διέλευση	πεζών	ή	έξοδος	12,	βλ.	P20)
Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχειρι-
στηρίου) με κενό δέκτη oooo

Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχει-
ριστηρίου) με δέκτη ρυθμισμένο ως κυλιόμενο 
κωδικό

rc

Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχει-
ριστηρίου) με δέκτη ρυθμισμένο ως σταθερό 
κωδικό

fc

Αποθήκευση του πλήκτρου τηλεχειριστηρίου στο 
2ο κανάλι ως 1ος κωδικός 2001

Αποθήκευση του πλήκτρου τηλεχειριστηρίου στο 
2ο κανάλι ως 55ος κωδικός 2055

CTRL

Έλεγχος	θέσης	στη	μνήμη	του	τηλεχειριστηρίου
Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχειρι-
στηρίου) με κενό δέκτη none

Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχει-
ριστηρίου) με δέκτη ρυθμισμένο ως κυλιόμενο 
κωδικό

rc

Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχει-
ριστηρίου) με δέκτη ρυθμισμένο ως σταθερό 
κωδικό

fc

Πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου στη μνήμη ως 1ος 
κωδικός στο κανάλι 1 1001

Πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου στη μνήμη ως 99ος 
κωδικός στο κανάλι 2 2099

Το πλήκτρο δεν υπάρχει στη μνήμη no

ERAS

Διαγραφή	τηλεχειριστηρίων
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε 
τον κωδικό αριθμό του τηλεχειριστηρίου προς 
διαγραφή

-

Κωδικός αποθηκευμένος στη θήκη 3 ως 1ο 
κανάλι. 
Πατήστε το OK για διαγραφή

1003

Κωδικός αποθηκευμένος στη θήκη 3 ως 2ο 
κανάλι. 
Πατήστε το OK για διαγραφή

2003

Μη κατειλημμένη θέση μνήμης 3 3
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων τηλεχειρι-
στηρίων του δέκτη. Πατήστε το OK για 5 δευτ. για 
επιβεβαίωση

ALL

Ρύθμιση	τρόπου	λειτουργίας	δέκτη	κεντρικής	μονάδας:
Ο δέκτης της κεντρικής μονάδας χρησιμοποιείται στον τρόπο λειτουργίας 
κυλιόμενου κωδικού ή σταθερού κωδικού ανάλογα με το πρώτο αποθηκευμέ-
νο τηλεχειριστήριο:
- εάν το πρώτο αποθηκευμένο τηλεχειριστήριο είναι κυλιόμενου κωδικού, ο 
δέκτης αποδέχεται μόνο τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού
- εάν το πρώτο αποθηκευμένο τηλεχειριστήριο είναι σταθερού κωδικού, ο 
δέκτης αποδέχεται μόνο τηλεχειριστήρια σταθερού κωδικού.
Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του δέκτη, πρέπει να διαγράψετε όλα 
τα τηλεχειριστήρια που υπάρχουν στη μνήμη (ERAS-ALL) και να αποθηκεύσε-
τε το πρώτο τηλεχειριστήριο του επιθυμητού τύπου.
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D
EF

Επαναφορά	εργαστηριακών	τιμών

Πλήκτρο Μήνυμα	
οθόνης Περιγραφή

OK oooo Αναμονή για πάτημα του OK για 5 δευτ. ώστε να 
φορτωθούν οι προεπιλεγμένες τιμές.

Σημείωση:	
Για τη φόρτωση εργοστασιακών τιμών δεν απαιτείται εκ νέου εκτέλεση της 
βαθμονόμησης της διαδρομής, καθώς δεν τροποποιεί τις παραμέτρους 
P09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26-31-36-43.

C
N

T

Μετρητές

Πλήκτρο Μήνυμα	
οθόνης Περιγραφή

- A025 Πρώτος αριθμός απόλυτων κινήσεων (πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί επί 10000)

▼ 4075 Δεύτερος αριθμός απόλυτων κινήσεων
Στο	παραπάνω	παράδειγμα	η	καγκελόπορτα	εκτέλεσε:	
025	x	(10000)	+	4075	=		254075	κινήσεις	συνολικά

▼ P019 Πρώτος αριθμός μερικών κινήσεων (πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί επί 10000)

▼ 1234 Δεύτερος αριθμός μερικών κινήσεων
Στο	παραπάνω	παράδειγμα	η	καγκελόπορτα	εκτέλεσε:	
019	x	(10000)	+	1234	=		191234	μερικές	κινήσεις

OK oooo
Εάν πατήσετε το OK για περισσότερο από 5 δευτ., 
η κεντρική μονάδα μηδενίζει τη μέτρηση του αριθ-
μού μερικών κινήσεων

A
LM

Ανάγνωση	ιστορικού	συναγερμών

Πλήκτρο Μήνυμα	
οθόνης Περιγραφή

▲▼ X.FYY

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακι-
νηθείτε με κύλιση κατά χρονολογική σειρά στους 
συναγερμούς της κεντρικής μονάδας (τελευταίοι 
9 αποθηκευμένοι συναγερμοί, το 1 είναι ο πιο 
πρόσφατος συναγερμός, το 9 ο παλαιότερος συ-
ναγερμός). 
Το X υποδεικνύει τη θέση του συναγερμού, το YY 
τον τύπο του συναγερμού (βλ. πίνακα με λίστα 
συναγερμών)

- 1.F03 Στη θέση 1 υπάρχει ο συναγερμός 03 (βλ. πίνακα 
με λίστα συναγερμών)

- 2. no Στη θέση 2 δεν υπάρχει κανένας συναγερμός

OK oooo
Πατήστε το OK μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη «oooo» για διαγραφή της λίστας αποθηκευ-
μένων συναγερμών

PA
SS

Ρύθμιση	επιπέδου	προστασίας	κεντρικής	μονάδας	(προεπιλογή	=	
OFF)
OFF Καμία προστασία
1 Προστασία των μενού PAR, DEF, LRNE και LRNA
2 Προστασία του μενού RAD
3 Πλήρης προστασία της κεντρικής μονάδας

6	-	Λειτουργίες	των	Dip-switch

CN8 51

U1

U2

ON 1DIP2

ESC OK

Dip Λειτουργία Κατάσταση Περιγραφή

Dip	2
Κινητήρας με/ 
χωρίς κωδικο-
ποιητή

OFF Οι κινητήρες διαθέτουν κωδικοποιητή

ON Οι κινητήρες δεν διαθέτουν κωδικο-
ποιητή

7	-	Λειτουργίες	λυχνιών	LED

CN8 51

U1

99 52 6351 99 61 62

SW24.D

51 52 61 62
63

41 45 _ ANT

U2

ON 1DIP2

ESC OK

DL1

PROGRAM. MENU'

CN8 51

U1

99 52 6351 99 61 62

SW24.D

51 52 61 62
63

41 45 _ ANT

U2

ON 1DIP2

ESC OK

DL1

PROGRAM. MENU'

Λυχνία	
LED Κατάσταση Περιγραφή

DL1
OFF Απουσία τροφοδοσίας δικτύου
ON Παρουσία τροφοδοσίας δικτύου

41

OFF Όταν ο κινητήρας M1 λειτουργεί: απουσία σήματος κω-
δικοποιητή (ο κωδικοποιητής δεν λειτουργεί)

ON
Όταν ο κινητήρας M1 λειτουργεί: απουσία σήματος κω-
δικοποιητή (εμφανίζεται ως πολύ γρήγορη αναλαμπή 
ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα)

45

OFF Όταν ο κινητήρας M2 λειτουργεί: απουσία σήματος κω-
δικοποιητή (ο κωδικοποιητής δεν λειτουργεί)

ON
Όταν ο κινητήρας M2 λειτουργεί: απουσία σήματος κω-
δικοποιητή (εμφανίζεται ως πολύ γρήγορη αναλαμπή 
ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα)

51
OFF Μη ενεργοποιημένη είσοδος βηματικής λειτουργίας 

(επαφή κλέμας 51)

ON Ενεργοποιημένη είσοδος βηματικής λειτουργίας (επα-
φή κλέμας 51)

52
OFF Μη ενεργοποιημένη είσοδος διέλευσης πεζών (επαφή 

κλέμας 52)

ON Ενεργοποιημένη είσοδος διέλευσης πεζών (επαφή 
κλέμας 52)

61
OFF Ανοικτή επαφή διακοπής (επαφή κλέμας 61) (ενεργο-

ποιημένη)

ON Κλειστή επαφή διακοπής (επαφή κλέμας 61) (μη ενερ-
γοποιημένη)

62
OFF Ενεργοποιημένο φωτοκύτταρο στο κλείσιμο (ανοικτή 

επαφή κλέμας 62)

ON Μη ενεργοποιημένο φωτοκύτταρο στο άνοιγμα (κλει-
στή επαφή κλέμας 62)

63
OFF Ενεργοποιημένο φωτοκύτταρο ή ευαίσθητο άκρο 

(ανοικτή επαφή κλέμας 63)

ON Μη ενεργοποιημένο φωτοκύτταρο ή ευαίσθητο άκρο 
(κλειστή επαφή κλέμας 63)

8	-	Λίστα	συναγερμών
Συναγερμός Περιγραφή
no Κανένας αποθηκευμένος συναγερμός
F01 Σφάλμα τροφοδοσίας κινητήρα M1
F02 Σφάλμα τροφοδοσίας κινητήρα M2
F03 Εμπόδιο κατά την κίνηση ανοίγματος του κινητήρα M1
F04 Εμπόδιο κατά την κίνηση ανοίγματος του κινητήρα M2
F05 Εμπόδιο κατά την κίνηση κλεισίματος του κινητήρα M1
F06 Εμπόδιο κατά την κίνηση κλεισίματος του κινητήρα M2
F10 Κατεστραμμένη μνήμη EEPROM

F11 Σφάλμα υπέρβασης διαστήματος αναμονής κατά τη βαθμονό-
μηση της διαδρομής

F12 Η ασφάλεια είναι καμένη ή δεν υπάρχει

F13 Σφάλμα υπέρβασης διαστήματος αναμονής κατά την κανονική 
λειτουργία

F14 Σφάλμα κωδικοποιητή M1
F15 Σφάλμα κωδικοποιητή M2

F16 Υπερβολική απορρόφηση στην έξοδο της τροφοδοσίας του κι-
νητήρα M1

F17 Υπερβολική απορρόφηση στην έξοδο της τροφοδοσίας του κι-
νητήρα M2
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Συμμόρφωση	με	τα	πρότυπα
Η Vimar SpA δηλώνει ότι η ηλεκτρονική συσκευή συμμορφώνεται με τις 
οδηγίες 2014/53/ΕΕ, 2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ. Το πλήρες 
κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην κάρτα του 
προϊόντος στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.vimar.com.

Κανονισμός	REACh	(ΕΕ)	αρ.	1907/2006	–	Άρθρο	33.
Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.
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