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GENEL ÖZELLİKLER  
• Yoğun kullanıma uygun otoparklar için özel bir çözümdür.  

• Her tipteki uygulamaya göre tasarlanmış, estetik ve modern dizayn edilmiştir.  

• Güvenlik ve dayanıklılığı garanti eden ankastre flaşlı ışık ve direk kabinete monte 

edilmiştir.  

• 24V DC çözüm ile enerji verimliliği ile beraber hız sağlar.  

• 3 metre yol genişlikleri için uygundur.  

• Sağ ve sol gövdeye kol uygulaması yapılabilir. (001G3000DX ve 001G3000SX)  

Teknik Özellikler 

Tip  001G3000DX - 001G3000SX - 001G3000IDX - 

001G3000ISX  

Koruma Oranı  IP54  

Güç Kaynağı (50/60Hz)  230 VAC  

Motor Güç Kaynağı  24 VDC 50/60Hz  

Akım  15 A (maksimum)  

Güç  300 W  

Devir  Yoğun Kullanım  

Tork  200 Nm  

Açılma Zamanı (90°-Tam)  0,9 sn  

Motor Sıcaklık Koruması  gerekmiyor  

Çalıșma Sıcaklığı  -20°C - +55°C / -4°F - +131°F  
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BARİYER YAPISI 

1. Üst kapak 

2. Şanzıman mili plakası 

3. Ana kabin 

4. İç aksama müdahale kapağı 

5. Dişli motor 

6. Manivela (Elle aç-kapa-ayar) 

7. Açılış sonlandırma sviçi 

8. Kontrol kartı (ZL30) kabini 

9. Güç dönüştürücü 

10. Dişli motoru boşa alma (devre dışı bırakma) kolu 

11. (Kol) dengeleyici yay 

12. Dişli motorunu serbest bırakmak için özel anahtar yuvası 

13. İç aksama müdahale kapağı kilidi 

14. Güç düğmesi 
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TAMAMLAYICI MALZEMELER 

 

1. Darbeye dayanıklı profil, parlak kablo, kordon bağlantı kablosu ve kırmızı 

yapışkan bantlarla komple yarı eliptik kol 

2. 60mm çaplı tüp kol (kırmızı yansıtıcı yapışkan şeritler ile birlikte) 

3. Yarı eliptik kol bağlantı flanşı, flanş kapağı (kol uç kapakları ile komple) 

4. 60mm tüp kolu bağlantı flanşı, flanş kapağı (kol uç kapakları ile komple) 

5. 40mm çaplı denge yayı (kısa kol mesafesi için kullanılır) 

6. 50mm çaplı denge yayı (uzun kol mesafesi için kullanılır) 

7. Yanıp sönen ışık kubbesi (Flaşör kabı) 

8. DIR fotoselleri için destek braketi 

9. Kol destek ayağı 

 

 

 

 

! ! ! DİKKAT ! ! ! 

BAKIM ONARIM FAALİYETLERİNİN AKSİYON TEKNOLOJİ VEYA CAME 

TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞ PERSONEL DIŞINDA YAPILMASI 

PERFORMANS KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR. 
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STANDART MONTAJ ŞEMASI 

 

1. Bariyer 

2. Flaşör 

3. (Tüp yapılı) Kol 

4. Kırmızı ikaz şeritleri 

5. Fotosel Alıcı-Verici (TX-RX) 

6. Fotosel desteği 

7. Fotosel destek ayağı 

8. Kol destek ayağı 

9. Otomatik açılış için komut düzeneği (Fotosel, UltraSound sensör, InfraRed 

Sensör vb.) 

10. Komut düzeneği destek ayağı 

11. Geçiş tamamlandı algılaması için metal kütle (manyetik lup) dedektörü 
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TAVSİYE EDİLEN ZEMİN HAZIRLIĞI 
 Aşağıda örneklenen zemin hazırlığı ile bariyerin en ideal performansta 

çalışması, titreşimin azalması ve ekipmanların kullanım ömrünün uzun tutulması 

hedeflenmiştir. Uygun ortam olmayan ZORUNLU hallerde aynı hedeflere ulaşmak 

için şartlar zorlanmalıdır. 

 Ankraj için bir çukur kazılarak kablo kanalı kablo bağlantı menholü geçecek 

boşluklar bırakılır. 

 Uygulama zeminine göre çukur kenarı demir kafes veya sabitleyici duvar ile 

takviye edilebilir. 
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Bariyer zemin plaketi altına 4 adet denge lameli yerleştirilir. 4 adet vide lamel 

deliğinden plaket deliğine doğru geçirilir, pul ve vida ile sabitlenir. 

 

 

Denge lameli ile birleştirilen plaket, çimento ile doldurulan çukura yerleştirilir. 

Plaketi yerleştirmeden önce kablo borusunun eliptik orta boşluktan geçiril-

diğine ve çukur altından zemine ulaştığına emin olunuz. 
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Plaketin dengeye alınmış halde 24 saat bekleyerek zeminin sertleşmesini 

bekleyiniz. (Hızlı donan çiment ile bu süre bir miktar daha azaltılabilir.) 

Sertleşmenin peşinden vida ve pulları sökmeniz gerekir. 

 

BARİYERİN MONTAJI 
 UYARI! Bariyerin montajı için en az 2 teknisyen olmak zorundadır. Nakliye, 

taşıma ve tamamen yerine oturtma safhaları tamamlanmadan bariyeri tutmayı 

(kendi haline) bırakmayınız. 

 

 

NOT: Bu anlatım Kol 

Solda Bariyer için 

yapılmıştır. Kol Sağda 

Bariyer için anlatımları 

simetrik olarak 

uygulayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol Solda Bariyer    Kol Sağda Bariyer 
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Üst kapağın 2 vidasını (1) söküp anahtar (2) vasıtasıyla kabin içi koruma kapağı 

sökülür. Peşinden üst kapak ve yan kapak çıkarılır. (3)(4) 

 

 

Bariyer doğrusal olarak kaldırılarak daha önce sabitlenmiş ve sertleşmiş zemin 

üzerinde bulunan plaketin 4 vidası üzerine yerleştirilir. Yerleştirmeden önce kablo 

borusunun eliptik orta boşluktan geçirildiğine emin olunuz.  

Bariyerin düzgün oturduğuna emin olduktan sonra pulları takıp somunları 

sıkabilirsiniz. 

 

İleride anlatılacağı şekilde elektrik bağlantılarını yaparak bariyer kolunun paralel 

durma ve tam açılma ayarları yapılır. 
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KOL AYARININ YAPILMASI 
Yan kapak kapatılarak sistem çalıştırılır ve kolun 

yola paralel olup olmadığı kontrol edilir.  

Örneğin kol kapalıyken yola paralel ancak açı-

lınca 89°’de kalıyor.  Dikey pozisyonu (açılış anı 

için) doğru ayar yapmak için yan kapak açılarak 

Mekanik Duruş Ayar Vidası ile ayar yapınız. 

Ayardan emin olunca Sabitleme Somunu ile 

ayarınızı sabitleyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şimdi aynı şekilde yatay pozisyon (kapanış anı 

için) doğru ayar yapmak için üstteki Mekanik 

Duruş Ayar Vidası ile ayar yapılır ve sabitleme 

somunu ile ayar sonlandırılır. 
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KOLUN ELLE BOŞA ALINMASI 

Özel ayar anahtarını kilide yerleştirerek çeviriniz. Böylece kolu elle hareket 

ettirebilirsiniz.  

UYARI! Bu işlemi yaparken bariyer kolunun altında canlı varlıkların veya 

cansız cisimlerin bulunmadığından emin olunuz. Bazı teknik sorunlardan 

dolayı kol aniden serbest düşüş yapabilir, canlı varlıkların zarar görmesine 

veya kolun kırılmasına/çatlamasına neden olabilir. 

Bazı durumlarda bu işlem başarılı olmayabilir. O zaman üst ve yan kapağı 

açarak transformatörün altındaki kolu çekerek kolu serbest bırakabilirsiniz. 
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ZL-30 KONTROL PANELİ 
CAME Cancelli Automatici S.p.A tarafından tasarlanıp üretilmiştir. 50/60 Hz 

frekansında 120/230 V AC ile çalışır. Kumanda cihazları ve aksesuarlar 24V güç 

ile beslenir. (Aksesuarların toplam gücü 40 W'ı geçmemelidir.) 

Kontrol panelinde sürekli olarak amperometrik bir cihaz bulunur. Bu şekilde 

motorun ürettiği veriler kontrol edilir. Bariyer kolu bir engele çarptığında, oluşan 

duruma göre eğer açılıyorsa; kol kapanana kadar hareket yönünü tersine çevirir. 

Eğer kapanıyorsa; kol açılanan kadar hareket yönünü yersine çevirir. Bu otomatik 

kapanmayı tetikler. 

 

UYARI! Üst üste üç ters çevirmeden sonra, kol kaldırılmış halde kalır. Kolu 

bu durumdan kurtarmak için kumandanızın kapanma tuşuna basınız veya bariyerin 

elektriğini kesip tekrar elektrik veriniz. 

 

Tüm bağlantılar hızlı sigortalarla korunmaktadır. 

 

Koruma Sigorta 

120 V Elektronik kart 5 A 

230 V Elektronik kart 3,15 A 

24 V Aksesuarlar 2 A 

Harici Hareket Kontrol Kartları 1 A 

Motor 15 A 
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ZL-30 Kontrol Paneli Teknik Özellikler 

Güç Kaynağı 120/230 V - 50/60 Hz 

Maksimum Güç Tüketimi 400 Watt 

Bekleme Modunda Güç Tüketimi 110 mA 

24V Aksesuarlar için Maksimum Güç 40 Watt 

Devre İzolasyon Sınıfı II 

Kutu Malzemesi ve Koruma Sınıfı ABS-IP54 

Çalışma Sıcaklığı -20 / +55°C 

 

Kontrol Paneli temel olarak aşağıdaki işlevleri yerine getirir: 

- Açılış komutundan sonra otomatik kapanma; 

- Acil kapanış; 

- Açılma veya kapanma öncesi flaşörün çalışması; 

- Kol ile engel tespit edildiğinde herhangi bir noktada durma; 

 

Komut türleri: 

- açma / kapatma; 

- devam ettirilmiş eylemle açma / kapatma; 

- açılış; 

- toplam durma. 

 

İsteğe bağlı Aksesuarlar: 

Kordon vasıtasıyla harici yanıp sönen-ışık kullanılabilir. Bu ışık vasıtasıyla 

bariyer açık olduğunda, kapanana kadar ikaz ışığı vererek çevre güvenliği sağlanır. 

 

! ! ! DİKKAT ! ! ! 

KONTROL PANELİ ÜZERİNDE YAPACAĞINIZ TÜM İŞLEMLER ÖNCESİ ANA 

GÜÇ BAĞLANTISINI KESMENİZ GEREKİR. 
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ZL-30 KONTROL ÜNİTESİ ANA PARÇALARI 

 

1. Motor sigortası 

2. Aksesuar sigortası 

3. Kontrol panel sigortası 

4. Transformatör bağlantı noktası 

5. RF kumanda modülü bağlantı konnektörü 

6. Programlama tuşları 

7. Açık termal bağlantı veya kalibrasyon hatası uyarı LED’i 

8. Güç uyarı LED’i 

9. Motor bağlantı uçları 

10. Aksesuar bağlantı konnektörü 

11. Hata ve Program ekranı
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MOTOR, ENKODER VE TRANSFORMATÖR BAĞLANTILARI 

Bu bağlantılar fabrika çıkışlı olarak hazır gelir. Aşağıda verilen bilgiler eğer 

onarım durumu oluşmuşsa kullanılması içindir. Gösterilen bağlantı Kol Solda 

bariyer içindir. Kol Sağda bariyer için M-N konnektörlerini ters çeviriniz. 
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KOMUT AYGITLARI 
 

DUR Butonu: (N.C. Kontağı) - 
Otomatik kapanma dışında, hare-
keti devam ettirmek için bu butona 
veya vericideki tuşa basın. 
Eğer bu kontak kullanılmıyorsa, 
F1 fonksiyonunu “0” (deaktif) 
seçiniz. 
 
AÇMA Butonu: (N.O. Kontağı) - 
Atanan işlevi uygulamak içindir. 
 
 
 
 
KAPAT Butonu: (N.O. Kontağı) - 
Atanan işlevi uygulamak içindir. 
 
 
 
 
Bariyer açma ve kapama komut-
ları için buton (N.O. Kontağı.) 
"F 7" işlev ayarlarına bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYARI AYGITLARI 
 

 

 

Bariyer kolunun açık 

olduğu sırada yanan 

24V (maksimum 3W) 

uyarı lambasıdır.

Bariyer kolu açılırken 

veya kapanırken 

yanıp sönen uzatma 

kablolu ışıktır. 24V 

(maksimum 32W) 

uyarı lambasıdır.
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GÜVENLİK AYGITLARI 

Fotosel benzeri EN-12798 
regülasyon uyumlu güvenlik 
aygıtlarını  için bir giriş olan CX 
veya CY kontaklarını (N.C.) 
yapılandırır. 

CX giriş fonksiyonları için (F2 
Fonksiyonu) veya CY'ye 
(Fonksiyon 3) bakınız… 
 

C1 “kapanırken tekrar açılma”, kol 
kapanırken açılma işlemini 
tetikler,  tamamen kalkıncaya 
kadar hareketin tersine 
çevrilmesini sağlar. 
 

C4 “fotosel arasındaki engeli bekliyor”, hareket ederse kolu durdurur ve engel 
kaldırıldıktan sonra hareketi sürdürür. 
 

Güvenlik cihazının kontrol aralığı içindeki araç geçtikten sonra bariyer derhal kapanır. 
 

C9 “Kapanma esnasında engel bekliyor durumuyla anında kapanma”, bir araç güvenlik 
aygıtından uygun bir mesafeye uzaklaştığında bariyer kolu kapanır. 

Not: Kapanırken, cihazlar aynı zamanda "engeli bekle" C4 işlevini çalıştırır. 
 

Eğer kontaklar CX ve CY kullanılmıyorsa program 
üzerinden deaktif edilmelidir. 

 

FOTOSEL GÜVENLİK TESTİ İÇİN ELEKTRİK BAĞLANTISI 

Kart her açılış ve kapanış komutunda fotoselin 

durumunu kontrol eder. 

Fotoselin çalışmasındaki herhangi anomalide 

(TX-RX arasındaki bağlantının kesilmesinde) 

karta elektriksel bir sinyal gönderir. 

Aynı şekilde RF verici veya butonlar da karta 

benzer bir sinyal gönderir. 

Ve kart bunu algılar… 

 

- “F 5” fonksiyonundan testi aktif etmek için hangi 

girişlerin seçileceğini seçebilirsiniz. 
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KOMUTLAR 
UYARI: Menü öğeleri aktif olduğunda sistem kullanılmaz hale gelir. 

• ENTER butonuna en az 1 saniye veya biraz fazla bir süre 

basarak menüye giriş yapılır. 

 

 

• < > ok tuşları kullarak istediğiniz menü öğesine 

girebilirsiniz. İstediğiniz menü öğesine gelince 

ENTER tuşunu kullanarak seçiniz.  

 

 

 

 

 

• < > ok tuşlarını kullanarak alt menülerde gezinebilir ve 

istediğiniz öğeye gelince ENTER tuşunu kullanarak 

seçiniz.  

 

 

• < > ok tuşlarıyla istediğiniz alt menü değerini seçiniz ve 

ENTER tuşunu kullanarak onaylayınız. 

• Bu şekilde istediğiniz kadar menü değerini ayarlaya-

bilirsiniz. 

• Değişimler bitince ESC tuşuna 10 saniye basarak 

menüden çıkabilirsiniz. 

ESC butonu: 
Menülerden çıkış 

Herhangi bir tercihin 
iptali 

ENTER butonu: 
Menülere ulaşmak 
Ayarlanan değerin 
onaylanarak hafızaya 
kaydı < > butonları: 

Menü öğeleri arasında 
gezinmek  

Değerleri arttırmak veya 
azaltmak 

Ekran 
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MENÜ YAPISI 
 

 F1 Toplam durma fonksiyonu 

 F2 CX girişleri ile ilgili işlemler 

 F3 CY girişleri ile ilgili işlemler 

 F5 Güvenlik testi fonksiyonu 

 F6 Tamir işlemleri fonksiyonu 

 F7 2-7 kontakları komut modları 

 F9 Motor durağanken engel bulma/tarama 

 F10 Gösterge ışığı fonksiyonu 

 F15 Aralıklı ışık kordonu işlevi 

 F19 Otomatik kapanış süresi 

 F21 Ön ışıldak süresi (açılma kapanma öncesi ikaz amaçlı) 

 F22 Çalışma süresi 

 F28 Açılış hızı ayarı 

 F29 Kapanış hızı ayarı 

 F30 Yavaşlayarak açılma hızı ayarı 

 F31 Yavaşlayarak kapanma hızı ayarı 

 F33 Kalibrasyon hızı ayarı 

 F34 Hareket sırasında hassasiyet 

 F35 Yavaşlama sırasında hassasiyet 

 F37 M1 motorunun başlangıç noktasının açılma yavaşlaması ayarı 

 F38 M1 motorunun başlangıç noktasının kapanış yavaşlaması ayarı 

   

 U1 Kullanıcının Radyo (kumanda) üzerinden gelen komutların tipi 

 U2 Kullanıcı iptal etmek 

 U3 Tüm kullanıcıları iptal etmek 

   

 A1 Kol tipi seçimi 

 A2 Motor testi 

 A3 Hareketin kalibrasyonu 

 A4 Parametrelerin sıfırlanması (Reset) 

 A5 Kolun kalkış ve iniş sayısının tutulduğu sayaç değeri 

   

 H1 Yazılım sürümü 

 

ÖNEMLİ BİLGİ ! Fonksiyonları ayarlamadan önce (A1 menüsü ile) kullanılan 

kol tipini seçiniz. (A2 menüsü ile) motorun doğru yönde çalıştığından emin 

olun. (A3 menüsü ile) kolun çalışma yönünün kalibrasyonundan emin olunuz. 
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MOTOR TEST VE KALİBRASYON MENÜSÜ 

A1 (Kol Tipi): Kol tipi ayarmala 
0 = Ø 60 mm tüp kolu     1 = 1 = Yarı-eliptik veya eliptik kol. 

A2 (Motor test): Test aktivasyon doğru dönme yönü kontrol etmek için  
0 = Devre dışı; 1 = aktif  (DETAY BİLGİ İLERİKİ SAYFALARDA MEVCUTTUR) 

A3 (Kol hareket kalibrasyonu): Ana motor hareketi otomatik kalibrasyon işlemi 
0 = Devre dışı; 1 = aktif (DETAY BİLGİ İLERİKİ SAYFALARDA MEVCUTTUR) 

A4 (Parametreleri Sıfırla): Verileri geri yükler. Varsayılan ayarlar geri yüklenir ve 
hareket kalibrasyonu iptal olur. 
0 = Devre dışı; 1 = Aktif. 
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A5 (Açılış ve kapanış sayısı): Kol açılış ve kapanış sayısını göstermektedir 
--- = 0 manevra;    1 = 1000 manevra 

100 = 100000 manevra 999 = 999.000 manevra 

FONKSİYONLAR MENÜSÜ 

F1 (Komple durdurma): 
NC girişi: Herhangi bir otomatik kapanma döngüsünü dışında kol durur. Hareketi 

devam ettirmek için butonları veya uzaktan kumanda vericisindeki tuşları 

kullanabilirsiniz. [1-C2] konnektörleri arasına (fotosel vb.) güvenlik aygıtlarının 

girişlerini bağlayınız. Eğer kullanılmıyor ise "0" seçiniz. 

0 = 0 = Devre dışı;  1 = Aktif  (Varsayılan) 

F2 (CX girişi): 
NC emniyet kontağı ile olabilecek şu işlemleri gerçekleştirmek içindir: 

C1 (kapatırken yeniden açılması)  

C4 (engel bekletme),  

C5 (anında kapama),  

C9 (anında kapatma işleminde engel algılar ise bekleme yapacak.) veya devredışı 

0 = 0 = Devre dışı (varsayılan); 1 = C1; 4 = C4; 5 = C5; 9 = C9; 

 

F3 (CY girişi): 
NC emniyet kontağı ile olabilecek şu işlemleri gerçekleştirmek içindir: 

C1 (kapatırken yeniden açılması)  

C4 (engel bekletme),  

C5 (anında kapama),  

C9 (anında kapatma işleminde engel algılar ise bekleme yapacak.) veya devredışı 

0 = 0 = Devre dışı (varsayılan); 1 = C1; 4 = C4; 5 = C5; 9 = C9; 
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F5 (Emniyet testi):  
Her açılış ve kapanış komutundan sonra kart üzerinden (fotosel v.b.) emniyet 

cihazlarının verimliliğini kontrol etme imkanı içindir. 

0 = (varsayılan) Devre dışı; 1 = CX; 2 = CY; 3 = CX + CY 

F6 (Bakım işlemi): 
Açılış için 2-3 konnektörleri, kapanış için 2-4 konnektörleri kullanılarak bariyerin 

butonlarla kontrol edilmesine müsaade etmek içindir. 

0 = Devre dışı (varsayılan); 1 = Aktif. 

F7 (2-7 Konnektör bağlantısı): 
2-7 konnektörleri kullanılarak adım adım “aç-kapa” veya sıralı “aç-dur-kapa-dur” 

modlarının aktif-pasif olacağını seçebilirsiniz. 

0 = adım adım (varsayılan); 1 = sıralı 

F9 (Engel algılama): 
Motor boşta iken (kol aşağı, kol yukarı veya toplam durma komutlarından sonra) 

(fotosel vb.) emniyet cihazları bir engel tespit eder ise hareketi engeller.  

0 = Devre dışı (varsayılan); 1 = Aktif. 
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F10 (Sinyal lambası çalıştırmak):  
10-5 konnektörüne bağlanan sinyal lambası bariyer hareketini bildirir. 

0 = Kol açık veya hareket sırasında yanıp, kalır (varsayılan)  

1 = Kol yukarı doğru açılış hareketi yaparken aralıklı olarak yanıp söner 

- Yarım saniye arayla 

- Kol kapanmaya indiğinde, aralıklı olarak her seferinde yanıp söner 

- Kol açıkken yanık kalır; 

- Kol tamamen aşağıdayken kapalı kalır. 

F15 (Işık kablosu kullanımı):  
10-E6 konnektörlerine bağlı lamba, aralıklı ışıklarla bariyer durumunu gösterir. 

0 = hareket halindeki bariyer kolu; 1 = kol hareket ediyor ve kapalı. 

F19 (Otomatik kapanma süresi):  
Otomatik kapanma zamanlayıcısı kapanma bitiş noktasında etkinleşir. Önceden 

belirlenmiş zaman ayarlanabilir ve herhangi bir tetiklenmiş güvenlik cihazı ile koşul-

landırılmış olmasına rağmen. Tamamen emniyetli bir "durma" işleminden sonra 

veya güç kesildiğinde devreden çıkar.  

Bekleme süresi devre dışı bırakılabilir veya 1-180 saniye arasında ayarlanabilir. 

0 = Devre dışı (varsayılan); 1 = 1 saniye; 2 = 2 saniye; ................ 180 = 180 saniye. 
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F21 (Ön yanıp sönme süresi):  
Bir açma veya kapama komutundan sonra, (10-E6) konnektörlerine bağlı yanıp 

sönen ışık ayarlanabilir bir süre boyunca yanıp söner. 

Ön yanıp sönme süresi devre dışı bırakılabilir veya 1-10sn arasında ayarlanabilir. 

0 = Devre dışı (varsayılan); 1 = 1 saniye; 2 = 2 saniye; ................ 10 = 10 saniye. 

F22 (Çalışma süresi):  
Açarken veya kapatırken motorun çalışma süresi ayarlanır. Çalışma süresi 5-120sn  

arasında ayarlanabilir. 

5 = 5 saniye; .................. 120 = 120 saniye (varsayılan) 

F28 (Açma sürüş hızı):  
Açılma sürüş hızını yüzde olarak hesaplayarak ayarlamak içindir. 

60 = motor hızının % 60'ı (minimum); .......... 80 = motor hızının% 80'i (varsayılan); 

....... 100 = motorun hızı % 100 (maksimum). 

NOT: Hız yüzdesini 90’dan 100’e ayarlamak, açılış yavaşlama başlangıç noktası 

yüzdesini otomatik olarak yükseltir. (Bakınız: F37) 

F29 (Kapanış sürüş hızı):  
Kapanış sürüş hızını yüzde olarak hesaplayarak ayarlamak içindir. 

60 = motor hızının % 60'ı (minimum); .......... 80 = motor hızının% 80'i (varsayılan); 

....... 100 = motorun hızı % 100 (maksimum). 

NOT: Hız yüzdesini 90’dan 100’e ayarlamak ,kapanış yavaşlama başlangıç noktası 

yüzdesini otomatik olarak yükseltir. 



 

Revizyon: 20200118-01 26 

F30 (Açılış yavaşlama hızı):  
Açılış yavaşlama hızını yüzde olarak hesaplayarak ayarlamak içindir. 

10 = motor yavaşlama hızının % 10'u (minimum); .......... 15 = motor yavaşlama 

hızının % 15'i (varsayılan); ....... 30 = motor yavaşlama hızının % 30’u (maksimum) 

F31 (Kapanış yavaşlama hızı):  
Kapanış yavaşlama hızını yüzde olarak hesaplayarak ayarlamak içindir. 

10 = motor yavaşlama hızının % 10'u (minimum); .......... 15 = motor yavaşlama 

hızının % 15'i (varsayılan); ....... 30 = motor yavaşlama hızının % 30’u (maksimum 

F33 (Kalibrasyon hızı):  
Bariyer kalibrasyon sürecindeyken hızını yüzde olarak hesaplayarak ayarlamak 

içindir. 

10 = motor hızının % 10'u (minimum); ........ 20 = motor hızının % 20'si (varsayılan); 

....... 30 = motor hızının % 30’u 

F34 (Kol sürüş hassasiyeti):  
Kol hareketi sırasında (canlı varlık-cansız cisim) engel algılama hassasiyet ayarı 

10 = maksimum hassasiyet; ........ 100 = minimum hassasiyet (varsayılan) 

F35 (Yavaşlama hassasiyeti):  
Yavaşlama sırasında (canlı varlık-cansız cisim) engel algılama hassasiyet ayarı 

10 = maksimum hassasiyet; ........ 100 = minimum hassasiyet (varsayılan) 
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F37 (Motor açılış yavaşlama noktası):  
Açılış bitmeden önce motorun açılış yavaşlama noktasını yüzde olarak hesapla-

yarak ayarlamak içindir. Bu yüzde kolun tam açılışına göredir. 

40 = Kol hareketinin %40’ı; …..50 = Kol hareketinin %50’si (varsayılan); 

…..70 = Kol hareketinni %70’i. 

F38 (Motor kapanış yavaşlama noktası):  
Kapanış bitmeden önce motorun kapanış yavaşlama noktasını yüzde olarak 

hesaplayarak ayarlamak içindir. Bu yüzde kolun tam kapanışına göredir. 

40 = Kol hareketinin %40’ı; …..50 = Kol hareketinin %50’si (varsayılan); 

…..60 = Kol hareketinni %60’i. 

 

KULLANICI MENÜSÜ 

U1 (Bir komut ile eşleştirerek kullanıcı eklemek):  
Vericiyi kullanarak, komut eşleştirmesi yapılarak maksimum 25 kullanıcıya kadar 

ekleme yapılabilir. 

1 = Adım Adım (Aç-Kapa) komutu;  

2 = Kademeli (Aç-dur-Kapa-dur) komutu; 

3 = Sadece Aç komutu 

(2 SAYFA SONRA DETAYLI AÇIKLAMA VARDIR) 

U2 (Kullanıcı silmek):  
Sadece 1 kullanıcı siler. 

(3 SAYFA SONRA DETAYLI AÇIKLAMA VARDIR) 
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U3 (Tüm kullanıcıları silmek):  
Tüm kullanıcıları hafızadan siler. Onaylamak için ENTER tuşuna basınız. 

0 = Pasif; 1 = Tüm kullanıcıları siler. 

BİLGİ MENÜSÜ 

H1 (Sürüm bilgisi):  
Kontrol kartı yazılımının sürüm numarasını gösterir. 

RF (RADYO FREKANS - UZAKTAN KUMANDA) KARTLARI 
Uzaktan kumanda vericisinin çalışması için 

AF43S alıcı kartının (veya diğer uyumlu kartlar-

dan birinin) ana karta eklenmesi gerekmektedir. 

Alıcı kartlar uyumlu verici modelleri ve çalış-

ma frekansları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modülasyon Tipi /  
Frekans (MHz) 

Alıcı 
Kart 

Verici Modeli 

AM 433.92 AF43S 
TAM / TOP / 

ATOMO / TWIN 

AM 433.92 AF43TW TWIN 

AM 868.35 AF868 TOP 
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U1 - BİR KOMUT İLE EŞLEŞTİREREK KULLANICI EKLEMEK 
 

1) Menüden U1 seçerek ENTER’a basınız.  

 

 

 

 

 

2) Ok (< >) tuşlarını kullanarak istediğiniz kullanıcıya 

atamak istediğiniz komutu seçiniz ve ENTER tuşuna 

basınız.  

(1= Adım-adım, 2= Ardışık, 3= Açık) 

 

 

 

3) 1-25 arası müsait olan (kullanıcı) numaralarından 

birini seçince o sayı bir süreliğine yanıp söner. 

Seçilmiş olan kod ve komut verici vasıtasıyla 

yakınlaştırılmış alıcı cihaza aktarılır. 

 

KOMUT HATIRLAMA TABLOSU 

KULLANICI ATANAN KOMUT   

1-    

2-    

3-    

4-    

5-  KULLANICI ATANAN KOMUT 

6-  16-  

7-  17-  

8-  18-  

9-  19-  

10-  20-  

11-  21-  

12-  22-  

13-  23-  

14-  24-  

15-  25-  
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U2 - BİR KULLANICIYI SİLMEK 
 

1) Menüden U2 seçerek ENTER’a basınız.  

 

 

 

 

 

 

2) Ok (< >) tuşlarını kullanarak silmek istediğiniz kullanı-

cının numarasını seçiniz ve ENTER tuşuna basınız.  

 

 

 

 

 

3) Silme işleminin tamamlandığını anlamak için “CLr” 

yazısının yanmasını bekleyiniz. 

 

 

 

 

A2 - MOTOR TEST 
 

1) Menüden A2 seçerek ENTER’a basınız.  

 

 

 

 

 

 

2) 1’i seçerek testi başlatmak için ENTER tuşuna basınız.  
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3) Komut girmeniz için "---" ekranda belirir. 

 

 

 

 

 

4) Bariyer kolu kapalı konumdayken, 

hareketin yukarı doğru olduğunu 

görmek için < (sol yön) tuşuna basınız. 

Eğer işlem test işliyorsa M ve N 

konnektörlerini değiştirerek Motorun 

Fazını değiştiriniz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 - KOL HAREKETİNİN KALİBRE EDİLMESİ 
 

1) Menüden A3 seçerek ENTER’a basınız.  

 

 

 

 

 

 

 

2) 1’i seçerek Otomatik Kol Hareketi Kalibrasyonu’nu 

onaylamak için ENTER tuşuna basınız. 

 

 

 

 



 

Revizyon: 20200118-01 32 Hazırlayan: Can GEÇER 

 

3) Kol mekanik olarak durana kadar kapanmak için 

aşağı doğru iner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Daha sonra mekanik durdurma gerçekleşene 

kadar kol açılmak için yükselir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HATA MESAJLARI VE UYARILAR 

ER1 
Motor kalibrasyonu 

kesintiye uğradı  

Motorun doğru bağlanıp bağlanmadığını ve motorun 

doğru çalıştığını kontrol ediniz. 

ER3 Enkoder devre dışı Teknik servis desteği gerekmektedir. 

ER4 
Servisler test edilirken 

oluşan hata 

(Fotosel vb.) güvenlik cihazlarının çalışır durumda oldu-

ğuna ve bağlantılarının doğru olduğuna emin olunuz. 

ER5 
Yetersiz (verimsiz) çalışma 

süresi 

Tam bir döngüyü tamamlamak için ayarlanan zamanın 

yeterli sürede ayarlandığından emin olunuz. 

ER6 Tespit edilmiş engel sayısının maksimum limitine ulaşıldı 

ER7 

Transformatör çok ısınmış 

Bariyer kolu sıkışmış 

Yan kapak açık kalmış 

İlk açma komutuyla beraber, bariyer kolu tekrar eski 

haline alınana kadar açılacak ve tamemen yukarıda 

kalacak. 

C0 “1-2” (Dur) konnektörleri kullanılmıyor veya devreden çıkarılmış 

C1 

C4 

C5 

CX ve/veya CY konnektörleri kullanılmıyor veya devreden çıkarılmış 

Kırmızı LED Yanıp Sönüyor 
Ana kart, kol hareketi için kalibre edilmemiş veya  

termik bağlantı açık durumda. 
 


