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GENEL ÖZELLİKLER  
• Geleneksel CAME kalitesinin en iyi ürünlerinden biri ve en güvenilir serisidir. 

• Kapanış ve açılış noktalarının belirlenmesi için mikro siviçlerle kontrol özelliği 

vardır. 

• Sağ-Sol ve eşlenik çalışma özelliği mevcuttur. 

• Dayanıklı, uzun ömürlü alüminyum döküm gövdelidir. 

• Dahili acil kilit açma kolu bulunmaktadır. 

• Prestijli kapılar için tercih edilebilir. 

Teknik Özellikler 

Koruma Oranı IP54 

Güç Kaynağı (50/60Hz) / Motor Güç Kaynağı 230 VAC 

Akım / Güç 1,1 A / 240 W 

Maksimum Yaprak Uzunluğu ve Ağırlığı  3m/400kg - 2,5m/600kg - 2m/800kg 

Maksimum Kapı Açılış açısı 120o 

90o Manevra süresi 22 sn 

Devir % 30 

İtme 400 - 3000 Newton 

Motor Sıcaklık Koruması 150°C 

Çalıșma Sıcaklığı -20°C - +55°C  
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MOTOR YAPISI 
1. Ana motor 

2. Kılıf 

3. Motor sabitlemek için klitli somun düzeneği 

4. Kapı sabitlemek için elastik tutturucu ve kilitli somun düzeneği 

5. Sonlandırma siviçi ayar vidası 

6. Serbest bırakma kiliti 

7. Serbest bırakma seviye ayarlayıcı 

8. Kanat ucu (kanat çarkı) 

9. Kılıf sabitleme vidası 
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1. Sol ana motor 

2. Sağ ana motor 

3. Yanıp sönen uyarı lambası 

4. Anten 

5. Kontrol aygıtı 

6. Fotoseller 

7. Fotosel ayakları 

8. Mekanik kapı durdurucu 

9. Bağlantı kontrol çukuru 

10. Kontrol paneli 

 



 

Revizyon: 20200203-01 6 

MONTAJ VE MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR 

• Kapının dairesel hareket alanının boş ve engelsiz olduğundan emin olunuz. 

• Hareketli parçaların olduğu yerlerde pislik/toz/çapak olmamasına dikkat ediniz. 

• Mekanik durdurmaların doğru yerde ve yeteri kadar sağlam olduğundan emin 

olunuz. 

• Motorun sabitlendiği yüzeylerin yeteri kadar sağlam ve mukavemetli olduğundan 

emin olunuz. 

• Güç kaynağı boyunca, kurulum kurallarına uygun bir çift kutuplu kesme cihazı 

ayarladığınızdan emin olun.  

• Elektrik kablolarının geçmesi için uygun boşluğun olduğundan ve kabloların 

mekanik hasarlara karşı korunduğundan emin olmak için uygun tüpler ve borular 

kullanınız. 

 

Bağlantı Kablo Tipi 

Kablo 

Uzunluğu 

1<15m 

Kablo 

Uzunluğu 

15<30m 

Kontrol panel güç kaynağı 

(230VAC) 
H05RN-F 

3Gx1.5 mm2 3Gx2.5 mm2 

Motor güç kaynağı (230VAC) 4Gx1.5 mm2 4Gx2.5 mm2 

Yanıp sönen ikaz ışığı 2x0.5 mm2  

Fotosel verici FROR CEI 20-22 

CEI EN 

50267-2-1 

2x0.5 mm2 

Fotosel alıcı 4x0.5 mm2 

Kontrol ve güvenlik aygıtları 2x0.5 mm2 

Anten RG58 En fazla 10m 

 

TAVSİYE EDİLEN MONTAJ İŞLEMİ 
 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. 

 Anlatılan işlemler sol ana motor yapısı için anlatılmıştır. Sağ motor da kurulum 

yapmak için anlatılan işlemleri simetrik olarak yapınız. 
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BORULARIN YERLEŞTİRİLMESİ 
 Lazım olan tüm kablolamalar için gerekli  

koruyucu borular bağlantı çukurunun içinde  

toplanacak şekilde dizayn edilmelidir. 

 Resimde örneklenen yapı  

kullanacağınız sistem tipine,  

kontrol aygıtına ve  

aksesuar sayısına göre  

değişmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAĞLANTI NOKTALARININ SABİTLENMESİ 
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 Kapı ve motoru sabitleyecek bağlantı noktalarını şema ve tabloda bahsedildiği 

şekilde, dengede olacak şekilde yerleştiriniz. 
 

KR300 - KR302 - KR310 - KR312 

Tek kapı Açılış Açısı A (mm) B (mm) C (mm) (En Fazla) E (mm) 

90o 130 130 60 910 

120o 130 110 50 910 

KR510 - KR512 

Tek kapı Açılış Açısı A (mm) B (mm) C (mm) (En Fazla) E (mm) 

90o 200 200 120 1310 

130o 200 140 70 1310 
 

Daha büyük kapı açılış açısı ve daha hızlı açılış, daha az motor itme gücü demektir. 

Daha küçük kapı açılış açısı ve daha yavaş açılış, daha yüksek itme gücü demektir. 

(1) Duvar bağlantısının iki parçasını birbirine itina ile kaynatınız.  

(2) Kaynattığınız bağlantı plakasını uygun dübel ve vidaları kullanarak sabitleyiniz.  

Sonra kapı bağlantısını da itina ile kapıya kaynatınız. 

Kapı hareketinin tüm yükünün bu bağlantı noktalarına bineceğini unutmayınız. 
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Kapı bağlantı plakasını kaynak ile bağlayamayadığınızda düz bir metal plakaya 

kaynatıp (1), düz metal plakayı da uygun vidalarla kapı yüzeyine sabitleyiniz. (2) 

ANA MOTORUN BAĞLANMASI 
 Kaydırıcı burçu yağlayınız ve duvar sabitleyici plakanın uygun olan deliklerinden 

birine yerleştiriniz. Delik seçiminde kapının hareketine ve açılış açısına en uygun 

olanı tercih ediniz. Sabitleyiciyi motorun iki plakası arasına, motor plakalarının 

delikleri, sabitleyicideki deliğe denk gelecek şekilde yerleştiriniz. Vidayı deliklerden 

geçirerek somunla bu yapıyı sabitleyiniz.  

Kapıyı açınız, motor kolunun üzerindeki ayar pinini, kapı sabitleme plakasının 
üstüne gelecek şekilde ayarlayınız, sonra da pul ve somun ile sabitleyiniz.
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KONTROL PANELİNİ BAĞLAMAK 
UYARI: Kontrol panelini bağlamadan önce elektrik bağlantılarını kesiniz ve varsa 

bataryaları çıkartınız. 

 

Sol taraftaki 230 VAC motorun        Sağdaki 230 VAC motorun 

gecikmeli açılması için         gecikmeli kapanması için 

iç görüntüsü             iç görüntüsü 

 

SONLANDIRMA SİVİÇLERİNİN AYARLANMASI 
 Sonlandırma siviçlerini ayarlamadan evvel, uzun ayar vidasını çıkararak motor 

kolu koruma kapağını sökünüz. 
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NOT: Kapanma microsiviçleri (M) motorun hareket menzilinin en uç noktalarında 

konumlanmıştır. 

 

KAPANMA AYARI  
 Motoru serbest bırakınız. 

 Kapıyı kapanma noktasına kadar itiniz. 

 (2-4) konnektörlerine bağladığınız aygıt ile KAPAT komutu gönderiniz ve (C) ile 

gösterilen ayar çubuğunu saatin tersi yönünde, kapanma mikrosiviçi aktif olup 

motoru durduruna kadar çeviriniz. 

NOT: Ayar çubuğunun üstündeki somunu gevşek bırakınız. 
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Aynı işlemleri sağ motor için de yapınız. 

AÇILMA AYARI  
 Motoru serbest bırakınız. 

 Kapıyı açılma noktasına kadar itiniz. 

 (2-3) konnektörlerine bağladığınız aygıt ile AÇ komutu gönderiniz ve (A) ile 

gösterilen ayar çubuğunu saat yönünde, açılma mikrosiviçi aktif olup motoru 

durduruna kadar çeviriniz. 

NOT: Ayar çubuğunun üstündeki somunu gevşek bırakınız. 
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Aynı işlemleri sağ motor için de yapınız. 
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İÇE DOĞRU AÇILMA BAĞLANTISI HAZIRLANMASI 
BAĞLANTI PLAKALARININ SAĞLAMLAŞTIRILMASI 
 Destek parçasının tedarik edilmemiş ek destek ile birleştirildiği noktayı tespit 

etmek için tablodan faydalanarak A ve B mesafelerini ölçünüz. 

 

 KR300-KR302-KR310 KR510-KR512 

Kapı Açılma Açısı A B E A B E 

90o 130 130 190 200 200 1310 

  

Eğer ana sabitleme plakaları yeterli gelmezse, uygun ölçüleri sağlamak için ek 

sabitleme plakalarını uygun şekilde ana sabitleme plakasına kaynaklayınız. 
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Kapıyı 90o açınız ve (E) mesafesinin tabloda gösterilen ölçüye ulaştığı noktaya 

kapı sabitleme plakasını kaynatınız. 

 

 

 

Motor ve kol takımını daha önce anlatıldığı şekilde duvar sabitleme plakasına 

bağlayınız. 
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KONTROL PANELİNİ BAĞLAMAK 
UYARI: Kontrol panelini bağlamadan önce elektrik bağlantılarını kesiniz ve varsa 

bataryaları çıkartınız. 

 

Sol taraftaki 230 VAC motorun        Sağdaki 230 VAC motorun 

gecikmeli açılması için         gecikmeli kapanması için 

iç görüntüsü             iç görüntüsü 

SONLANDIRMA SİVİÇLERİNİN AYARLANMASI 
 Sonlandırma siviçlerini ayarlamadan evvel, uzun ayar vidasını çıkararak motor 

kolu koruma kapağını sökünüz ve evvelkianlatımı dikkatlice okuyunuz. 

 Açılış sonlandırma noktası siviçini ayarlamak için (C) vidasını, Kapanış 

sonlandırma noktası siviçini ayarlamak için (A) vidasını kullanınız. 
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SON İŞLEMLER 
 Son işlemlere geçmeden önce tüm sistemin düzgün çalıştığından ve bağlan-  

tıların doğru yapıldığından emin olunuz. Bundan sonra motor kolu koruma kapağını 

takınız ve uzun sabitleme vidası ile kapağı sabitleyiniz. 
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MOTORUN SERBEST BIRAKILMASI VE KİLİTLENMESİ 
UYARI-1: Bu işlemi yapmadan önce ana güç kaynağını kapatınız. 

UYARI-2: Motorun serbest bırakılması ani veya beklenmeyen kapı hareketlerine 

sebep olabilir. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

SORUN MUHTEMEL SEBEP ÇÖZÜM 

Kapı açılmıyor 
veya 
kapanmıyorsa 

Güç kaynağı bozulmuş veya kablo 
zarar görmüş olabilir. 

Güç kaynağı ve bağlantılarını 
kontrol ediniz. 

Motor sıkışmış olabilir. Motoru kitleyiniz. 

Verinin pili bitmiş olabilir. Pilleri kontrol ediniz 

Verici bozulmuş olabilir. Teknik destek gerekir. 

Durdurma butonu sıkışmış veya 
bozuk olabilir. 

Teknik destek gerekir. 

Açma-Kapatma butonları veya 
anahtar siviç seçici sıkışmış olabilir 

Teknik destek gerekir. 

Kapı açılıyor 
ancak 
kapanmıyor 

Fotoseller engel algılamıştır (veya 
algılamış gibi davranmaktadır) 

Fotosel alıcı-vericilerini 
temizleyiniz, arada gerçekten bir 
engel olup olmadığına bakınız. 
Olmazsa teknik destek gerekir. 

 


