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GENEL ÖZELLİKLER  
• 4.0 metre genişliğe kadar olan boş alanları sınırlamak için kullanılabilir. 

• Alçak tavanlı alanlar için kırılan kol uygulanabilir. 

• Bariyer kolunun tam açılma süresi 2-6 sn arasında ayarlanabilir. 

• Yoğun trafik olan park alanlarına uygundur. 

• Sağ ve sol kullanıma uygundur 

• Üzerine monte edilmiş uyarı lambası ve fotosel ile yüksek güvenlik saglar. 

• Galvaniz boyayla boyanmış çelik gözdesiyle hava şartlarına dayanıklıdır. 

• Motor ünitesi 24 Volt ile kullanım imkanı sağlar. Böylece güç tüketimi düşer. 

• En fazla 15 Amper akım kullanır. Ortalama güç tüketimi 300 watt’tır. 

Teknik Özellikler 

Tip G4040E 

Koruma Oranı IP54 

Güç Kaynağı (50/60Hz) 230 VAC 

Motor Güç Kaynağı 24 VDC / 15 A 

Güç 300 W 

Devir % 30 

Tork 200Nm 

Açılma Zamanı (90°-Tam) 2-6sn 

Motor Sıcaklık Koruması 150°C / 302°F 

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

 

1. Ana Kabin 

2. Şanzıman mili plakası 

3. Kol bağlantı kapağı 

4. Kırılma önleyici koruyucu kapak 

5. Motoru serbest bırakmak için kişisel anahtar  

6. Bakım/Muayene kapağı için özel anahtar 

7. Ana motor 

8. Kontrol paneli 

9. Ayar/Denge yayı 

10. Muayene/Bakım kapağı 
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STANDART MONTAJ ŞEMASI 

 

1. Bariyer 

2. Flaşör  

3. Yarı yuvarlak kol 

4. Işık kablosu 

5. Kırmızı, kesik kesik reflektif şerit 

6. Fotoseller 

7. Fotosel koruması 

8. Fotosel destek ayağı 

9. Kol destek ayağı 

10. Kontrol aygıtları (tuş takımı, manyetik kart, verici vb.) 

11. Kontrol aygıtı destek ayağı 

12. (Opsiyonel) manyetik Lup düzeneği 

 

 

 

 



 

Revizyon: 20200123-01 6 

MONTAJ VE MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR 

• Plakanın sağlam bir noktaya sabitlendiğinden emin olun; 

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

ayarladığınızdan emin olun.  

• Kasanın içindeki bağlantılara koruma sağlaması amacıyla topraklama yapmayı 

unutmayınız. 

• Elektrik kablolarının geçmesi için, uygun mekanik hasarlara karşı korunduğundan 

emin olmak için uygun tüpler ve borular kurun. 

• Tüm alet ve ekipmanlarınızın montaj öncesi, montaj sahasında ve çalışır 

durumda olduğundan emin olunuz. 
 

Bağlantı Kablo Tipi 

Kablo 

Uzunluğu 

1<15m 

Kablo 

Uzunluğu 

15<30m 

Kontrol panel güç kaynağı 

(230VAC) 
H05RN-F 3Gx1.5 mm2 3Gx2.5 mm2 

Yanıp-Sönen ikaz lambası 
FROR CEI 20-22 

CEI EN 

50267-2-1 

2x0.5 mm2 - 

Fotosel verici 2x0.5 mm2 

Fotosel alıcı 4x0.5 mm2 

Kontrol ve güvenlik aygıtları 2x0.5 mm2 

Anten RG58 En fazla 10m 

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. 
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Uygulama zeminine göre çukur kenarı demir kafes veya sabitleyici duvar ile 

takviye edilebilir. 

 

Bariyer zemin plaketi altına 4 adet denge lameli yerleştirilir. 4 adet vida 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. 

 

Plaketin dengeye alınmış halde 24 saat bekleyerek zeminin sertleşmesini 

bekleyiniz. (Hızlı donan çiment ile bu süre bir miktar daha azaltılabilir.) 
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Sertleşmenin peşinden vida ve pulları sökmeniz gerekir. İleriki montaj aşama-

larında zorluk yaşamamak için kabloların da 60 cm kadar dışarıya çıktığından emin 

olunuz. 

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. 

 

 
 

(1) Özel anahtarınızı kilide yerleştirerek saatin ters yönünde çeviriniz. (2) Kabin 

içi koruma kapağını sökünüz, peşinden üst kapak ve yan kapağı çıkarınız. 

 

NOT: Bariyeri sabitleme kancalarına en kolay erişebilecek şekilde yerleştirmeniz 

montaj kolaylığı sağlayacaktır. 

  

Bariyer kabinini yere sabitlediğiniz tijlerin üzerine yerleştiriniz. Yerleştirirken 

kabloların kabin alt plakasındaki boşluktan düzgünce geçtiğinden emin olunuz. 

Daha sonra pulları ve somunları kullanarak kabini sabitleyiniz. 
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M12 UNI 5588 

Somun 

 

 

 

 

 

 

 

Pul 

 
 

 

 Araç geçiş yönünü tespit ederek, bariyeri sağ yönlü mü yoksa sol yönlü mü 

konumlandıracağınıza karar verdikten sonra kol montajına geçiniz. 

Kolun uzunluğunu ve darbe emicinin boyunu kapatmak istediğiniz yolun boyuna 

göre, boşluk kalmayacak şekilde ayarlayınız.  

Yolu kontrol altına alırken yaya erişim alanlarını kapatmayınız. 
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Darbe emiciyi bariyerin alt 

tarafındaki kızağın içinden 

geçiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Aydınlatma kordonu sadece makas 

işaretinin olduğu noktalardan 

kesilmelidir. Hesaplamak için 

aşağıdaki formülü kullanınız. 

 

(Kol Boyu x 2) + 0.5metre 

 

Kordonun bir ucuna sonlandrma 

tapasını takınız ve kordonu, kolun 

sağ ve solundaki oluğa sıkıştırarak yerleştiriniz. 
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Kordonun açıktaki ucunu bağla-

yabilmek için ara bağlantı için bir 

kabloyu bağlantı şaftının ortasın-

daki delikten geçirerek kontrol 

panelinin üst tarafındaki özel 

delikten geçirerek kontrol kartındaki 

ilgili konnektöre bağlayınız. (Bunun 

için kontrol kartı elektrik 

bağlantılarına bakınız) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara bağlantı kablosunu, kol bağlantı 

korumasının arasından geçirerek, kol 

takma yönünün tersine gelecek şekilde 

serbest bırakınız ve sadece bir vidayla 

tutturunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolu, bağlantı korumasının 

arasından geçiriniz ve ara 

kablonun boşlukta kaldığından 

emin olunuz. 
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Koldaki aydınlatma kablosunun serbestteki 

ucundan bir miktar ısıyla daralan makaron 

geçiriniz ve peşinden ara kablonun açıktaki 

ucuyla aydınlatma kablosunu birleştiriniz. 

 

Bağlantının çalıştığını kontrol ettikten sonra 

bir ısı kaynağıyla makaronu sıkıştırarak 

izolasyonu sağlayınız. 

 

 

 

 Yan koruma çıtalarını kol boyuna göre kesiniz ve kol kenarındaki çıta boşluk-

larına dikkatlice yerleştiriniz.  

 Ardından Kol ucu sonlandırma tapasını ışık kablosunu ezmeyecek şekilde 

yerleştirerek vidalarını takınız. 
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Kolu elle yukarı doğru kaldırarak  

dik konuma getiriniz. 

 

 

Kalan vidalarla kol koruma kapağını 

sağlamlaştırınız. 

Ve son olarak darbe koruma plastik 

kapağını da yerleştirerek sağlamlaştırınız 
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KOL AYARI 

  

Kolu boşa alınız ve yay üzerindeki sabitleme vidasındaki somunu gevşetiniz. 

 

 
 

Yayı sağa sola çevirerek kol 45 derece açıya gelene kadar ince ayar yapınız. 
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 Yayı sabitlemek için sabitleme somunu sıkıştırınız ve kolu tekrar  kilitleyiniz. 

 

ÖNEMLİ UYARI: İleriki bakım-onarım faaliyetlerinde yaya kolayca ayar yapabilmek 

için somunun bağlı olduğu mili sprey gres vb. bir yağ ile hafifçe yağlamanızı öneririz. 

ZL-38 KONTROL PANELİ 
Kontrol paneli üzerinde çalışmadan evvel 

elektrik bağlantısının kesildiğinden ve pillerin 

çıkartıldığından emin olunuz. 

Kumanda cihazları ve aksesuarlar 24V güç ile 

beslenir. Tüm bağlantılar hızlı sigortalarla korun-

maktadır. 

PARÇA AÇIKLAMALARI 
1. Aksesuar sigortası 

2. Hat sigortası 

3. Kontrol kartı sigortası 

4. Motor sigortası 

5. Kontrol ve güvenlik aygıtları 

bağlantı noktası 

6. AF kart yuvası 

7. SENS trimmer (Hassasiyet ayarı) 

8. ACT trimmer (Otomatik Kapanma 

Ayarı) 

9. DIP siviçler 

10. Programlama tuşları 

11. Programlama uyarı LED’i 

12. Hız ve yavaşlama ayar 

konnektörleri 

13. Batarya şarj konnektörleri (LB38) 

14. Komut tipini seçim jampırı 

15. Transformatör 

16. Güç bağlantısı 

17. Motor bağlantı noktası 

18. Sonlandırma noktaları bağlantısı 

 

Koruma Sigorta 

230 V Elektronik kart 3,15 A 

24 V Aksesuarlar 2 A 

Kontrol Kartı 630 mA 

Motor 10 A 
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Güç Bağlantıları 
Aksesuarlar için normalde 24 VAC bağlantı sağlanır. Ancak batarya destekli 

çalışmada 24 VDC bağlantı oluşur. 

Her halukarda aksesuarlar için maksimum 40 watt güce müsaade edilir. 

 

 

 

Fabrika Çıkış Bağlantıları 
 (Eğer özel olarak talep edilmediyse,) fabrika çıkışlı olarak motor Sol Bariyer’e 

uygun şekilde bağlı gelir. 

 Sağ Bariyer bağlantısı yapmak istiyorsanız M-N uçlarını başlangıçta ters 

çeviriniz. 
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Uyarı Aygıtları 

Bariyer kolunun açık olduğu sırada yanan 
24VAC (maksimum 3W) uyarı lambasıdır.  

Kol kapanınca o da söner… 

 

Bariyer kolu açılırken veya 

kapanırken yanıp sönen 

uzatma kablolu ışıktır.  

24VAC (maksimum 32W) 

uyarı lambasıdır.  

DIP siviç 3 ile ayarlanır. 

 

KOMUT VE KONTROL AYGITLARI 
(NC kontağı ile) kontrol aygıtı üzerinden DUR komutu.  

Otomatik kapanma hariç, kolu durdurmak içindir. 

Hareketi devam ettirmek için kontrol butonunu 

veya herhangi bir diğer kontrol aygıtını kullanınız. 

Kullanılmıyorsa, DIP siviç-9: ON (deaktif) 

yapınız. 

 

(NO kontağı ile) kontrol aygıtı üzerinden AÇ 

komutudur. BAKIM İŞLEMİ modunda, kontrol 

aygıtı 2-3 konnektörlerine bağlı olmalıdır. 

 

(NO kontağı ile DIP siviç-2 ayarıyla)  

kontrol aygıtı üzerinden 

AÇ-KAPAT-EVİR 

(adım adım) veya 

SADECE AÇ 

Komutu 

 

(NO kontağı ile  

DIP siviç-2  

ayarıyla)  

kontrol aygıtı  

üzerinden SADECE KAPAT 

komutu… BAKIM İŞLEMİ modunda,  

kontrol aygıtı 2-4 konnektörlerine  

bağlı olmalıdır.
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GÜVENLİK AYGITLARI 
Fotosel benzeri EN-12798 

regülasyon uyumlu güvenlik 

aygıtları için bir giriş olan C1 

ve/veya C5 kontaklarını (NC 

kontağı) yapılandırır. 

 

C1 kapanırken tekrar açılma, kol 

kapanırken açılma işlemini tetikler,  

tamamen kalkıncaya kadar 

hareketin tersine çevrilmesini 

sağlar. Kullanılmıyorsa 2-C1 

kontaklarını kısa devre ediniz. 

 

C5 anında kapanış, Güvenlik 

cihazının kontrol aralığı içindeki 

araç geçtikten sonra bariyer derhal 

kapanır.  

Kullanılmıyorsa DIP siviç-8: ON 

olmalıdır. 

 

HIZ AYARI 
 

Min. = En yavaş 

Med. = Orta 

Max. = En hızlı 

COM = Ortalama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareket hızını  

ayarlamak için 

A bağlantısını 

Min., Med. veya  

Max. olarak 

ayarlayınız 

 

Yavaşlama hızını 

ayarlamak için 

B bağlantısını 

Min. veya Max. 

olarak 

ayarlayınız 
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UZAKTAN KUMANDAYI AKTİF ETMEK 
(1) RG58 anten kablosunu uygun konnektörlere bağlayınız 

(2) 433.92 MHz frekansından haberleşen TOP, TAM ve TWIN serisi vericilerin nasıl 

kullanılacağı konusunda AF alıcı kartındaki jampırları şekildeki gibi ayarlayınız. 

(3) AF alıcı kartını da, ana kartın üzerindeki yuvasına doğru şekilde yerleştiriniz. 
 

 

(4) Kontrol kartındaki PROG tuşuna basılı tutunuz. Bu durumda program LED’i 

yanıp sönecektir. 

(5) Kart hafızasına kaydetmek istediğiniz vericinin tuşuna basınız. Hafızaya alma 

işlemi başarılıysa LED bir süre sabit yanacaktır. 
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SONLANDIRMA SİVİÇLERİNİN AYARLANMASI 
 

Yan kapak kapatılarak sistem çalıştırılır ve kolun 

yola paralel olup olmadığı kontrol edilir.  

Örneğin kol kapalıyken yola paralel ancak 

açılınca 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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PROGRAMLAMA - ÇALIŞMA AYARLARI 
 

Fabrika Ayarları 

 

 

 

DIP-SİVİÇ ÖZELLİK AÇIKLAMASI 

1 ON OTOMATİK KAPANMA aktif (OFF olursa deaktif) 

2 ON 
2-7 konnektörleri üzerinden ve/veya AF verici ve uzaktan kumanda 
aracılığıyla SADECE AÇ  

2 OFF 
2-7 konnektörleri üzerinden ve/veya AF verici ve uzaktan kumanda 
aracılığıyla AÇ-KAPA-EVİR  

3 ON 
10-E konnektörleri üzerinden, kol hareket halindeyken ve kol kapalı 
pozisyondayken 24V çıkış verir 

3 OFF 
10-E konnektörleri üzerinden, kol hareket halindeyken 24V çıkış 
verir 

4 ON BAKIM İŞLEMİ aktif (OFF olursa deaktif) 

5 ON 
Kol açılmadan veya kapanmadan önce yaklaşık 5 saniye süreyle 
ÖN YANIP-SÖNME işlemi aktif olur. (OFF olursa deaktif) 

6 ON 
Motor bekleme durumundayken ENGEL ALGILAMA aktif. (OFF 
olursa deaktif) 

7 ON SLAVE bariyer aktif. (OFF olursa deaktif) 

8 OFF 
Kolun DERHAL (acil-aniden) KAPANMASI aktif olur. (ON olursa 
deaktif olur) 

9 OFF KOMPLE DUR aktif olur. (ON olursa deaktif olur.) 

10 ON 
Kapalı durumdayken kolun KIRILMA İŞLEMİ aktif olur. (OFF olursa 
deaktif olur) 
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HIZ AYARLAYICILAR 

AYAR ÖZELLİK AÇIKLAMASI 

SENS 
Hassasiyet: Bariyer hareketi boyunca engel algılama hassasiyetini 
belirler. (+) hassasiyeti artırır, (-) azaltır. 

A.C.T. 

Otomatik Kapanma Süresi: Bariyerin açıkken bekleyeceği süre 
belirlenir. Bir kapanma manevrası otomatik olarak gerçekleştikten sonra 
bekleme süresi yaklaşık 1-120 saniye arasında gerçekleştirilir. (+) 
süreyi artırır, (-) azaltır. 

 

SON İŞLEMLER 
 Elektrik bağlantıları ve diğer bağlantıları düzgün şekilde bağladıktan ve operatörü 

(kontrol kartı ve motor işlevlerini) de tamamladıktan sonra kontrol paneli kapağını 

kapatınız (1). Muayene/bakım kapağını (yan kapak) kapatınız ve yan kapağın kilidini 

kilitleyiniz (2) 
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KOLU SERBEST BIRAKMAK 
UYARI: Bu işlemi yapmadan önce ana gücü kesiniz. 

 Anahtarı yan kapak kenarındaki kilide yerleştirerek saat yönünde çeviriniz (1). 

Kolu elle kaldırınız ve anahtarı saatin ters yönünde çevirerek tekrar kilitleyiniz (2). 

DİKKAT! Yaylar yeterli gerginliği  sağlamadığında, serbest bırakma işlemi kullanı-

cılar için kalıcı sağlık sorunlarına sebep olabilecek kazalara neden olabilir. Örneğin, 

kolun kötü bir şekilde bağlanmasına veya hareket sırasında kırılmasına ve çatla-

masına neden olabilir. Aynı şekilde kol bağlantısı veya bizzat kol aniden dönebilir. 
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TEK KOMUTLA EŞLENİK ÇALIŞMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariyerleri MASTER ve SLAVE olarak yerleştiriniz. 

 

 MASTER bariyerin kontrol kartı üzerinde; elektrik bağlantılarınızı, uzaktan 

kumanda alıcı-vericilerini, program özellikleri ve ayarlarını yapınız. 

 SLAVE bariyerin kontrol kartı üzerinde; 

- Güç bağlantısını L-N konnektörlerine bağlayınız, 

- İkaz lambasını 10-E konnektörlerine bağlayınız, 

- DIP siviç-7: On yapınız, 

- Hareket hızını ve yavaşlama hızını MASTER bariyerin ayarlarıyla aynı 

olacak şekilde yapınız. 

Son olarak MASTER-SLAVE bariyerleri aşağıda gösterildiği şekilde bağlayınız.
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MUHTEMEL SORUNLAR 
SORUN ÇÖZÜM NUMARASI 

Kol ne açılıyor ne de kapanıyor 1-2-3-4-6-8-18 

Kol açılıyor ancak kapanmıyor 4-7-10 

Kol kapanıyor ancak açılmıyor 4-7-9 

Bariyer otomatik kapanmıyor 11-12-13 

Bariyer kumandayla kontrol edilemiyor/çalışmıyor 2-14-16 

Kolun hareket yönü ters 7-18 

Sadece 1 verici çalışıyor 22 

Fotoseller çalışmıyor 12-23-24 

İkaz LED’i hızlı hızlı yanıp sönüyor 4 

İkaz LED’i yanık kalıyor 13 

Kol, sonlandırma sivicine erişemiyor/değmiyor 7 

Kol dengede değil 7-15 

Bariyer yavaşlamıyor 7-15 

Bariyer bataryalarla çalışmıyor 8-25-26 

Kol harekete yavaş başlıyor 7 

MUHTEMEL ÇÖZÜMLER 
NUM ÇÖZÜM 

1 Üst koruma kapağını kilitleyiniz. 

2 BAKIM FALİYETİ özelliğini deaktif ediniz. 

3 Güç kaynağını ve sigortaları kontrol ediniz. 

4 NC kontakları açık 

6 MASTER-SLAVE özelliğini deaktif ediniz. 

7 Kolun dengesini ve yayın gerginliğini kontrol ediniz. 

8 ENGEL ALGILA özelliğini deaktif ediniz. 

9 Açılış sonlandırmasını kontrol ediniz. 

10 Kapanış sonlandırmasını kontrol ediniz. 

11 OTOMATİK KAPAN özelliğini aktif ediniz. 

12 
Kol hareketinin hangi yöne olacağını tespit ederek gerekirse motor kutuplarını 
değiştiriniz. 

13 Bariyeri kontrol eden aygıtları kontrol ediniz. 

14 AF uzaktan kumanda alıcı kartını değiştiriniz. 

15 Kol ve kullanılan aksesuar uzunluğu oranını kontrol ediniz. 

16 Uzaktan kumanda kodunu yeniden kaydediniz. 

18 Hassasiyeti ayarlayınız. 

22 Aynı kodu tekrar veya ilk defa tüm vericilere giriniz. 

23 Fotoselleri aktif ediniz. 

24 Fotoselleri paralel değil, seri bağlayınız. 

25 Bataryaları kontrol ediniz. 

26 Fotosel güç kaynağının kutuplarının (polaritesinin) doğru olduğunu kontrol ediniz. 

 


