ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ROAD200 και ROAD400
1) Περιγραφή του προϊόντος και εφαρμογές
Το Road είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ που χρησιμοποιείται στον
αυτοματισμό συρόμενων πορτών για οικιακή χρήση. Διαθέτει ένα
ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου και ένα δέκτη για ασύρματο χειρισμό.
Το Road λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,
το μοτέρ μπορεί να απελευθερωθεί με τη χρήση του σχετικού κλειδιού έτσι
ώστε η πόρτα να μπορεί να κινείται με το χέρι.

2) Όρια λειτουργίας
Γενικά, το Road200 είναι κατάλληλο για τον αυτοματισμό των πορτών που
έχουν φύλο έως 5μ μήκος και έως 200 κιλά, ενώ το Road400 είναι
κατάλληλο για τον αυτοματισμό των πορτών που έχουν φύλο έως 8μ μήκος
και έως 800 κιλά όπως φαίνεται στους κάτωθι πίνακες.
Πίνακας 1: Όρια Road200 σε σχέση με το μήκος του φύλου
Μήκος φύλου m

Μεγ. κύκλος/ώρα

Μεγ. αριθ.
Συνεχόμενων
κύκλων

Έως 3

20

15

3–4

15

10

4–5

12

8
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Πίνακας 2: Όρια Road200 σε σχέση με το βάρος του φύλου
Βάρος φύλου kg

% κύκλοι

Έως 100

100%

100 – 150

85%

150 – 200

70%

Πίνακας 1α : Όρια του Road400 σε σχέση με το μήκος του φύλου
Μήκος φύλου m

Μεγ. κύκλος/ώρα

Μεγ. αριθ.
Συνεχόμενων
κύκλων

Έως 5

20

15

5–7

16

12

7–8

14

9

Πίνακας 2α : Όρια του Road400 σε σχέση με το βάρος του φύλου
Βάρος φύλου kg

% κύκλοι

Έως 200

100%

200 – 300

85%

300 – 400

70%

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3.1) Προεισαγωγικός έλεγχος
Πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση ελέγξετε εάν η κατασκευή είναι
κατάλληλη και αν είναι σύμφωνη με κάποια στάνταρ, σιγουρευτείτε ειδικά
ότι:
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•
•
•
•
•
•

Η πόρτα δε κολλάει κάπου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο
Η πόρτα είναι καλά ισορροπημένη.
Η πόρτα κινείται αθόρυβα και μαλακά
Η περιοχή όπου θα τοποθετηθεί το μοτέρ εξασφαλίζει την ομαλή και
ασφαλή κίνηση της πόρτας
Η συσκευασία δεν είναι ελαττωματική
Η περιοχή εγκατάστασης είναι συμβατή με το μέγεθος του μοτέρ.

3.2) Εγκατάσταση του μοτέρ
Το Road πρέπει να εγκατασταθεί σε μια ήδη υπάρχουσα επιφάνεια
εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τα σχετικά μέσα, αλλιώς ο εγκαταστάτης
πρέπει να ακολουθεί τα κάτωθι:
• Σκάψτε μια τρύπα εγκατάστασης με κατάλληλες διαστάσεις σύμφωνα με
τη φωτο.3
• Ετοιμάστε μια ή περισσότερες υποδοχές για τα ηλεκτρικά καλώδια
• Συναρμολογήστε τους 2 σφικτήρες στη πλάκα εγκατάστασης όπως στη
φωτο.5
• Ρίξτε μπετό και τοποθετήστε τη πλάκα εγκατάστασης στις διαστάσεις
που βλέπετε στη φωτο.3, βεβαιώνοντας ότι είναι σε ευθυγράμμιση με το
φύλο.
• Τοποθετήστε το μοτέρ πάνω από τη πλάκα εγκατάστασης και ελέγξτε ότι
είναι απόλυτα παράλληλα με το φύλο.
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3.3) Ηλεκτρικές συνδέσεις
1. βγάλτε το κάλυμμα προστασίας έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στον
ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου του Road.
2. βγάλτε τη πλαστική μεμβράνη που εμποδίζει τη διαδρομή των καλωδίων
και τοποθετήστε όλα τα καλώδια συνδέσεων διαφόρων συσκευών
αφήνοντας ένα μήκος 20-30cm ή και μακρύτερο εάν αυτό απαιτείται.
βλέπε το Πίνακα 3 για πληροφορίες σχετικά με το τύπο του καλωδίου
και τη φωτο.2 για τις συνδέσεις.
3. Χρησιμοποιείστε ένα σφικτήρα για να συνδέσετε τα καλώδια που πρέπει
να μπουν στο πίνακα ελέγχου.
4. Συνδέσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος στο κατάλληλο τερματικό όπως
στη φωτο.13.
5. Συνδέστε τα υπόλοιπα καλώδια σύμφωνα με τη φωτο.15. πρέπει να
αφαιρέσετε τα τερματικά για να γίνει αυτή η διαδικασία ευκολότερη.
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3.4) Περιγραφή των ηλεκτρικών συνδέσεων
Τερματικό

Λειτουργία

Κεραία

1–2

3–4

Βήμα-βήμα

Στοπ

Περιγραφή
Είσοδος σύνδεσης ασύρματου δέκτη κεραίας.
Ο φάρος LucyB διαθέτει κεραία, διαφορετικά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εξωτερική
κεραία ή να αφεθεί κάποιο καλώδιο το οποίο
μπορεί να λειτουργεί ως κεραία.
Είσοδος για συσκευές που ελέγχουν τη
κίνηση. Είναι δυνατόν να συνδεθούν συσκευές
«Κανονικά Ανοιχτά» σ’ αυτή την είσοδο.
Είσοδος για συσκευές που μπλοκάρουν ή που
σταματούν για κάποιο διάστημα τη κίνηση.
Μπορούν να συνδεθούν επαφές «Κανονικά
Ανοιχτά», «Κανονικά Κλειστά» ή συσκευές
σταθερής αντίστασης με κάποια ειδική
διαδικασία.
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1–5

Είσοδος για συσκευές ασφαλείας, όπως
Φωτοκύτταρα φωτοκύτταρα. Παρεμβάλει κατά το κλείσιμο
με μια αντιστροφή της κίνησης.

4–6

Phototest

7–8

Φάρος

Όλες οι συσκευές ασφαλείας ελέγχονται όταν
θα ξεκινήσει κάποιος ελιγμός, και ο ελιγμός
αρχίζει μόνο όταν ο έλεγχος είναι θετικός.
Αυτό είναι δυνατόν με τη χρήση μια ειδικής
σύνδεσης. Ο πομπός ΤΧ των φωτοκύτταρων
και ο δέκτης RX τροφοδοτούνται ξεχωριστά.
Είσοδος για τη σύνδεση ενός φάρου LucyB.

4. ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Οι κατασκευαστές συνιστούν να τοποθετηθεί το φύλο της πόρτας στη μισή
διαδρομή πριν αρχίσει αυτή η φάση του ελέγχου του αυτοματισμού. Αυτό
εξασφαλίζει τη κίνηση του φύλου και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο.
4.1) Επιλογή της κατεύθυνσης
Η επιλογή της κατεύθυνσης πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη θέση που έχει
τοποθετηθεί το μοτέρ σε σχέση με το φύλο. Αν το φύλο πρέπει να ανοίγει
προς τα αριστερά ο επιλογέας πρέπει να τοποθετηθεί αριστερά όπως στη
φωτό.16. Διαφορετικά, αν το φύλο πρέπει να ανοίγει προς τα δεξιά ο
επιλογέας πρέπει να τοποθετηθεί δεξιά όπως στη φωτο.17.

4.2) Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
Αμέσως μόλις το μοτέρ Road τροφοδοτηθεί πρέπει να ελέγξετε τα κάτωθι:
1. Σιγουρευτείτε ότι το Led OK αναβοσβήνει φυσιολογικά με περίπου 1
φλας το δευτερόλεπτο.
2. Σιγουρευτείτε ότι το μοτέρ δεν ελέγχει τη κίνηση της πόρτας και ότι το
ειδικό φωτάκι είναι κλειστό.
Αν δε πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες πρέπει να διακόψετε τη παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος στο πίνακα και να ελέγξετε ξανά τις ηλεκτρικές
συνδέσεις.
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4.3) Αναγνώριση του μήκους του φύλου
Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να αναγνωρίσει τις θέσεις ανοίγματος και
κλεισίματος του φύλου της πόρτας. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, το
μήκος του φύλου μετριέται από το όριο κλεισίματος έως το όριο ανοίγματος.
Αυτή η μέτρηση απαιτείται για να υπολογιστούν τα σημεία επιβράδυνσης
και τα σημεία μερικού ανοίγματος. Σ’ αυτή τη φάση, αναγνωρίζονται ακόμα
η διαμόρφωση της εισόδου Στοπ και η ύπαρξη ή όχι των συνδέσεων στην
είσοδο Φωτοκύτταρο.
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα [ST] και [Set]
2. Αφήστε τα πλήκτρα όταν αρχίσει ο ελιγμός. Περίπου 3
δευτερόλεπτα.
3. Ελέγξετε ότι ο ελιγμός που ξεκινάει είναι το κλείσιμο του
φύλου. Αλλιώς, πατήστε το πλήκτρο [Stop] και διαβάστε
προσεκτικά τη παράγραφο 4.1) επιλογή της κατεύθυνσης και
επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο 1.
4. Περιμένετε να τελειώσει η διαδικασία αυτοαναγνώρισης από το
πίνακα ελέγχου.
5. Πατήστε το πλήκτρο [ΡΡ] για να εκτελείτε ολοκληρωτικά ο
ελιγμός ανοίγματος.
6. Πατήστε το
κλεισίματος.

πλήκτρο

[ΡΡ]

για

να

εκτελείτε

ο

ελιγμός

Αν δε πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες πρέπει να διακόψετε τη παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος στο πίνακα και να ελέγξετε ξανά τις ηλεκτρικές
συνδέσεις. Αν στο τέλος της φάσης αυτή αναβοσβήνουν τα Led L3 και L4,
τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο στάδιο αναγνώρισης. Αναφερθείτε στη
παράγραφο 7.6) Λύση προβλημάτων.
Η φάση αναγνώρισης του μήκους του φύλου και των διαμορφώσεων των
εισόδων Στοπ και Φωτοκύτταρο μπορεί να επαναληφθεί σε οποιαδήποτε
στιγμή, ακόμα και μετά την εγκατάσταση, απλά επαναλάβετε τη διαδικασία
από το σημείο 1.
4.4) Έλεγχος της κίνησης της πόρτας
Με την ολοκλήρωση της αναγνώρισης του φύλου συνιστάται να γίνουν
κάποιες κινήσεις της πόρτας έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτή κινείται
ομαλά.

Nice

1. Πατήστε το πλήκτρο [ΡΡ] για να ανοίξετε τη πόρτα. Ελέγξετε ότι το
άνοιγμα της πόρτας εκτελείτε ομαλά χωρίς κάποια διαφορά στη
ταχύτητα. Το φύλο πρέπει να κατεβάσει ταχύτητα και να σταματήσει
μόνο όταν αυτό βρίσκεται 50 – 30 cm από το μηχανικό στοπ ανοίγματος.
Μετά, 2 – 3 cm από το στοπ ανοίγματος, ενεργοποιείται ο διακόπτης
ορίων.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ΡΡ] για να κλείσετε τη πόρτα. Ελέγξετε ότι το
κλείσιμο της πόρτας εκτελείτε ομαλά χωρίς κάποια διαφορά στη
ταχύτητα. Το φύλο πρέπει να κατεβάσει ταχύτητα και να σταματήσει
μόνο όταν αυτό βρίσκεται 70 – 50 cm από το μηχανικό στοπ κλεισίματος.
Μετά, 2 – 3 cm από το στοπ κλεισίματος, ενεργοποιείται ο διακόπτης
ορίων.
3. Κατά τη διάρκεια των κινήσεων, σιγουρευτείτε ότι ο φάρος αναβοσβήνει
σε διαστήματα ίσα με 0,5 δευτερόλεπτα.
4. Ανοίξτε και κλείστε τη πόρτα μερικές φορές για να σιγουρευτείτε ότι δεν
υπάρχουν τριβές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στην εγκατάσταση.
4.5) Ρύθμιση κατασκευαστή
Το Road διαθέτει μια σειρά από προγραμματισμένες λειτουργίες. Αυτές οι
λειτουργίες έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τα περισσότερα
συστήματα αυτοματισμού. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να
αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με την ειδική διαδικασία
προγραμματισμού. Αναφερθείτε στη παράγραφο 7.2) Προγραμματισμός.
4.6) Ασύρματος δέκτης
Το Road ελέγχεται από ένα ασύρματο δέκτη το οποίο είναι ενσωματωμένο
στον ηλεκτρονικό πίνακα και που εκπέμπει σε μια συχνότητα 433,92 ΜΗz
συμβατό με τους κάτωθι τύπους χειριστηρίων.

Επειδή ο τύπος της κωδικοποίησης είναι διαφορετικός, το πρώτο
χειριστήριο που αποθηκεύεται καθορίζει τον τύπο των χειριστηρίων που θα
χρησιμοποιούνται μελλοντικά. Μπορούν να αποθηκεύονται έως 160
χειριστήρια.
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4.7) Αποθήκευση των ασύρματων χειριστηρίων
Κάθε ασύρματο χειριστήριο μπορεί να αναγνωριστεί από το δέκτη μέσω του
μοναδικού κωδικού που διαθέτει το καθένα από αυτά. Γι’ αυτό, πρέπει να
γίνει μια διαδικασία αποθήκευσης των χειριστηρίων στη μνήμη του δέκτη
έτσι ώστε το τελευταίο να μπορεί να αναγνωρίσει καθένα από τα
χειριστήρια. Τα χειριστήρια μπορούν να αποθηκευτούν με 2 τρόπους:
Τροπος Ι: Σ’ αυτό τον τρόπο η λειτουργία των πλήκτρων του χειριστηρίου
είναι καθορισμένη και κάθε πλήκτρο αντιστοιχεί στην εντολή του πίνακα
ελέγχου όπως φαίνεται στο Πίνακα 5. Απαιτείται μόνο ένα στάδιο για κάθε
χειριστήριο, κατά το οποίο προγραμματίζονται όλα τα πλήκτρα του
χειριστηρίου. Σ’ αυτό το στάδιο δεν έχει σημασία ποιο πλήκτρο πατάτε και
απασχολείται μόνο μια θέση της μνήμης του δέκτη. Στο Τρόπο Ι ένα
χειριστήριο μπορεί να ελέγξει μόνο ένα αυτοματισμό.
Πίνακας 5: Αποθήκευση στο Τρόπο Ι
Πλήκτρο Τ1
Εντολή Βήμα-βήμα
Πλήκτρο Τ2

Εντολή πόρτα πεζού

Πλήκτρο Τ3

Εντολή «Ανοιχτό»

Πλήκτρο Τ4

Εντολή «Κλειστό»

Τρόπος ΙΙ: Σ’ αυτό τον τρόπο κάθε πλήκτρο του χειριστηρίου μπορεί να
συνδεθεί με ένα από τους 4 πιθανούς πίνακες ελέγχου όπως φαίνεται στο
Πίνακα 6. Κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου αποθήκευσης, αποθηκεύεται μόνο
ένα πλήκτρο του χειριστηρίου, αυτό το οποίο και πατάτε σ’ αυτή τη φάση.
Απασχολείται μια θέση της μνήμης για κάθε πλήκτρο του χειριστηρίου.
Πίνακας 6: Εντολές διαθέσιμες στο Τρόπο ΙΙ
1
Εντολή Βήμα-βήμα
2

Εντολή πόρτα πεζού

3

Εντολή «Ανοιχτό»

4

Εντολή «Κλειστό»
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Στο Τρόπο ΙΙ, διάφορα πλήκτρα του χειριστηρίου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να δώσουν στον ίδιο αυτοματισμό περισσότερες από
μια εντολή ή για να ελέγχουν περισσότερους από ένα αυτοματισμό. Για
παράδειγμα, στο Πίνακα 7 ελέγχεται μόνο ένας αυτοματισμός και τα
πλήκτρα Τ3 και Τ4 έχουν συνδεθεί με την ίδια εντολή. Ενώ στο Πίνακα 8
ελέγχονται 3 αυτοματισμοί, ο αυτοματισμός Α από τα πλήκτρα Τ1 και Τ2, ο
αυτοματισμός Β από το πλήκτρο Τ3 και ο Γ από το πλήκτρο Τ4.
Πίνακας 7: Παράδειγμα αποθήκευσης στο Τρόπο ΙΙ
Πλήκτρο Τ1
Εντολή «Ανοιχτό»
Αυτοματισμός Α
Πλήκτρο Τ2

Εντολή «Κλειστό»

Αυτοματισμός Α

Πλήκτρο Τ3

Εντολή πόρτα πεζού

Αυτοματισμός Α

Πλήκτρο Τ4

Εντολή πόρτα πεζού

Αυτοματισμός Α

Πίνακας 8: Παράδειγμα αποθήκευσης στο Τρόπο ΙΙ
Πλήκτρο Τ1
Εντολή «Ανοιχτό»
Αυτοματισμός Α
Πλήκτρο Τ2

Εντολή «Κλειστό»

Αυτοματισμός Α

Πλήκτρο Τ3

Εντολή πόρτα πεζού

Αυτοματισμός Β

Πλήκτρο Τ4

Εντολή πόρτα πεζού

Αυτοματισμός Γ

4.7.1) Αποθήκευση στο Τρόπο Ι
Πίνακας 9: Αποθήκευση ενός χειριστηρίου στο Τρόπο Ι
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
του δέκτη (περίπου 4 δευτερόλεπτα)
2. Αφήστε το πλήκτρο όταν ανάψει το
ασύρματο LED στο πίνακα ελέγχου
3. Εντός 10 δευτερολέπτων πατήστε
οποιοδήποτε πλήκτρο στο χειριστήριο που
θέλετε να αποθηκεύσετε και κρατήστε το
πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.
4. Αν η διαδικασία ακολουθείται με επιτυχία,
το LED του δέκτη θα αναβοσβήσει 3 φορές.

Nice

Αν πρέπει να αποθηκευτούν περισσότερα χειριστήρια επαναλάβετε τη φάση
από το σημείο 3 εντός 10 δευτερολέπτων. Αν δε ληφθεί κάποιος κωδικός
εντός των 10 δευτερολέπτων η φάση αποθήκευσης τερματίζεται.
4.7.2) Αποθήκευση στο Τρόπο ΙΙ
Πίνακας 10: Αποθήκευση ενός χειριστηρίου στο Τρόπο ΙΙ
1. Πατήστε το πλήκτρο στο πίνακα ελέγχου
τόσες φορές όσες και ο αριθμός που
αντιστοιχεί στην επιθυμητή εντολή όπως
αναφέρεται στο Πίνακα 5.
2. Σιγουρευτείτε ότι το ασύρματο LED στο
πίνακα ελέγχου κάνει τόσα φλας όσο και ο
αριθμός της επιθυμητής εντολής.
3. Εντός 10 δευτερολέπτων πατήστε
οποιοδήποτε πλήκτρο στο χειριστήριο που
θέλετε να αποθηκεύσετε και κρατήστε το
πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.
4. Αν η διαδικασία ακολουθείται με επιτυχία,
το LED του δέκτη θα αναβοσβήσει 3 φορές.
Αν πρέπει να αποθηκευτούν περισσότερα χειριστήρια επαναλάβετε τη φάση
από το σημείο 3 εντός 10 δευτερολέπτων. Αν δε ληφθεί κάποιος κωδικός
εντός των 10 δευτερολέπτων η φάση αποθήκευσης τερματίζεται.
4.7.3) Αποθήκευση εξ’ αποστάσεως
Ένα νέο χειριστήριο μπορεί να προγραμματιστεί και χωρίς να χρειαστεί να
πατιούνται τα πλήκτρα του δέκτη. Χρειάζεται να διαθέτετε ένα ήδη
προγραμματισμένο χειριστήριο. Το νέο χειριστήριο θα έχει τα ίδια
χαρακτηριστικά με το παλαιό χειριστήριο, π.χ. αν το παλαιό χειριστήριο
έχει προγραμματιστεί με τον Τρόπο Ι και το νέο χειριστήριο θα
προγραμματιστεί στο Τρόπο Ι. σ’ αυτή τη περίπτωση, κατά το στάδιο του
προγραμματισμού μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο και στα δύο
χειριστήρια. Ενώ, αν το παλαιό χειριστήριο έχει προγραμματιστεί με τον
Τρόπο ΙΙ και το νέο χειριστήριο θα προγραμματιστεί με τον Τρόπο ΙΙ: στο
παλαιό χειριστήριο θα πρέπει να πατάτε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην
επιθυμητή εντολή και στο νέο χειριστήριο θα πρέπει να πατάτε το πλήκτρο
που θέλετε να συνδέσετε με τη συγκεκριμένη εντολή.
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Ο προγραμματισμός εξ’ αποστάσεως θα επηρεάσει όλους τους
δέκτες που είναι μέσα στην εμβέλεια του προγραμματισμού και γι’
αυτό το λόγο μόνο ο δέκτης στον οποίο θέλετε να προγραμματίσετε
το νέο χειριστήριο θα πρέπει να τροφοδοτείται από ηλεκτρικό
ρεύμα.
Κρατήστε τα δυο χειριστήρια, καθίστε στην εμβέλεια του δέκτη και
ακολουθείστε τη κάτωθι διαδικασία:
Πίνακας 11: για το προγραμματισμό εξ’ αποστάσεως ενός
χειριστηρίου
1. Πατήστε το πλήκτρο στο νέο χειριστήριο
και κρατήστε το πατημένο για 5
δευτερόλεπτα. Μετά αφήστε το.
2. Πατήστε αργά 3 φορές το πλήκτρο ενός
ήδη προγραμματισμένου χειριστηρίου.
3. Πατήστε 1 φορά αργά το πλήκτρο στο νέο
χειριστήριο
Σ’ αυτό το σημείο, το νέο χειριστήριο θα αναγνωρίζεται από το δέκτη και θα
αντιγράψει τα χαρακτηριστικά του παλαιού χειριστηρίου. Αν πρέπει να
προγραμματιστούν περισσότερα χειριστήρια, επαναλάβετε όλα τα παραπάνω
βήματα για κάθε χειριστήριο ξεχωριστά.
4.7.4) Διαγραφή των χειριστηρίων
Πίνακας 12: για τη διαγραφή όλων των χειριστηρίων
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο Radio στο πίνακα ελέγχου.
2. Περιμένετε μέχρι να ανάψει το Led, μετά
περιμένετε μέχρι να σβήσει, μετά
περιμένετε μέχρι να κάνει 3 φλας.
3. Αφήστε το πλήκτρο του πίνακα ακριβώς
πάνω στο 3ο φλας.
4. Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, το Led θα
κάνει 5 φλας.
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5. ΔΟΚΙΜΗ
Αυτή είναι η σημαντικότερη φάση στην εγκατάσταση του αυτοματισμού έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειάς του. Η δοκιμή
μπορεί να χαρακτηρίζεται και σαν ένας περιοδικός έλεγχος λειτουργίας
όλων των συσκευών του αυτοματισμού.
Για τη δοκιμή του Road ακολουθείστε τη κάτωθι διαδικασία:
1. Σιγουρευτείτε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
2. Με τη χρήση των χειριστηρίων ή των μηχανικών στοπ, ελέγξετε το
άνοιγμα, το κλείσιμο και το σταμάτημα της πόρτας και σιγουρευτείτε ότι
το φύλο της πόρτας κινείται προς τη κατεύθυνση που πρέπει.
3. Ελέγξετε, ένα προς ένα, τη σωστή λειτουργία όλων των συσκευών του
συστήματος (φωτοκύτταρα, κλειδαριές, κτλ). όταν ενεργοποιείται κάποια
από τις συσκευές, ανάβει το OK Led του πίνακα επιβεβαιώνοντας την
αναγνώριση της συσκευής από το πίνακα ελέγχου.
6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1) Πλήκτρα προγραμματισμού
Ο πίνακας του Road διαθέτει 3 πλήκτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να ελέγχουν το μοτέρ κατά τις φάσεις του προγραμματισμού και
δοκιμής.
Radio
To ασύρματο χειριστήριο που χρησιμοποιείται με
το Road μπορεί να αποθηκευτεί και να σβηστεί
από τη μνήμη με το πλήκτρο Radio.
Stop
SET

PP
ST

Το πλήκτρο Stop επιτρέπει στο χρήστη να σταματήσει τον
ελιγμό. Αν κρατηθεί πατημένο για περισσότερο από 5
δευτερόλεπτα επιτρέπει το χρήστη να μπει στη φάση
προγραμματισμού.
Το πλήκτρο ΡΡ επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει ή να
κλείσει τη πόρτα καθώς και να κινηθεί πάνω ή κάτω στα
σημεία προγραμματισμού.
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6.2) Προγραμματισμός
Υπάρχει ένας αριθμός από λειτουργίες που μπορούν να ρυθμιστούν στο
ROAD. Οι λειτουργίες ρυθμίζονται με τη χρήση των πλήκτρων που
υπάρχουν στο πίνακα ελέγχου: [ST] και [Set] και χρησιμοποιούνται μέσω
των τριών λαμπτήρων Led: L1, L2, L3.
Οι λειτουργίες έχουν ρυθμιστεί σε 2 επίπεδα: στο επίπεδο 1 και στο επίπεδο
2:
Επίπεδο 1: Οι λειτουργίες του επιπέδου 1 μπορούν να ρυθμιστούν στο
ΟΝ/ΟFF (ενεργή/μη ενεργή λειτουργία). Σ’ αυτή τη περίπτωση, κάθε Led
L2, L3 δείχνει μια λειτουργία. Αν το led είναι αναμμένο, η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη, αν είναι σβηστό η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
Βλέπε πίνακα 13. Η ασύρματη κατάσταση δείχνεται από το Led L1 το οποίο
χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργία του δεύτερου επιπέδου.
Επίπεδο 2: οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν σε μια σκάλα αξιών (από
το 1 έως το 3). Σ’ αυτή τη περίπτωση κάθε Led L1, L2, L3 δείχνει την αξία
που έχει ρυθμιστεί (υπάρχουν 3 πιθανές ρυθμίσεις). Βλέπε πίνακα 15.
6.2.1) Λειτουργίες επιπέδου 1
Πίνακας 13: ρυθμιζόμενες λειτουργίες: Επίπεδο 1:
LED

Λειτουργία

Περιγραφή

L1

---

---

L2

Ταχύτητα
του μοτέρ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη ταχύτητα του
μοτέρ να ρυθμιστεί μεταξύ δυο επιπέδων
«γρήγορα» και «αργά». Αν η λειτουργία είναι
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απενεργοποιημένη η ταχύτητα είναι ρυθμισμένη
στο «αργά»
L3

Αυτόματο
κλείσιμο

Αυτή η λειτουργία κάνει τη πόρτα να κλείσει
αυτόματα μετά από τη πέραση του
προγραμματισμένου χρόνου. Ο χρόνος παύσης που
έχει ρυθμιστεί από το κατασκευαστή είναι σε 30
δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί να αλλάξει από 15-60
δευτερόλεπτα (βλέπε Πίνακα 15). Αν η λειτουργία
είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία της πόρτας
θα είναι ημιαυτόματη.

Κατά τη κανονική λειτουργία του ROAD200, τα Led L2, L3 θα είναι ή ΟΝ
ή OFF σύμφωνα με τη κατάσταση της λειτουργία που αντιστοιχούν.
6.2.2) Προγραμματισμός του επιπέδου 1 (λειτουργίες ON-OFF)
Οι λειτουργίες του επιπέδου 1 είναι όλα ρυθμισμένα από το κατασκευαστή
στο OFF. Ωστόσο, μπορούν να αλλάξουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
σύμφωνα με το πίνακα 14. Ακολουθήστε προσεκτικά τη διαδικασία διότι
υπάρχει ένα μέγιστο διάστημα 10 δευτερολέπτων μεταξύ στο πάτημα ενός
πλήκτρου και του άλλου. Αν μεσολαβεί ένα μεγαλύτερο διάστημα, η
διαδικασία θα σταματήσει αυτόματα και θα αποθηκεύσει τις τροποποιήσεις
που θα έχουν γίνει μέχρι εκείνο το στάδιο.
Πίνακας 14: αλλάζοντας τις λειτουργίες ON-OFF
1. Πατήστε το πλήκτρο [Set] και κρατήστε το πατημένο (περίπου
3s)

2. Αφήστε το πλήκτρο όταν αρχίσει να αναβοσβήνει το Led L1

3. Πατήστε το πλήκτρο [ST] για να κινείστε το Led που
αναβοσβήνει στο Led που αντιστοιχεί στη λειτουργία που
θέλετε να αλλάξετε.
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4. Πατήστε το πλήκτρο [Set] για να αλλάξετε τη κατάσταση της
λειτουργίας (κοντό φλας = OFF, μακρύ φλας = ON)

5. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα πριν εγκαταλείψετε το
προγραμματισμό για να μεσολαβήσει ο μέγιστος χρόνος

Σημείωση: Τα σημεία 3 και 4 μπορούν να επαναληφθούν κατά την ίδια φάση
προγραμματισμού έτσι ώστε να ρυθμίστε και άλλες λειτουργίες στο ΟΝ ή
OFF.
6.2.3) Λειτουργίες επιπέδου 2 (ρυθμιζόμενες παράμετροι)
Πίνακας 15: κατάσταση λειτουργιών: επίπεδο 2

LED

Παράμετρος Επίπεδο Αξία

Περιγραφή

L1

Δύναμη μοτέρ L1

Χαμηλή

L2

Μεσαία

L3

Δυνατή

Ρυθμίζει την
ευαισθησία της
δύναμης του μοτέρ
έτσι ώστε να είναι
κατάλληλη για κάθε
τύπο πόρτας. Η
ρύθμιση «Υψηλή»
είναι κατάλληλη για
μεγαλύτερες και πιο
βαριές πόρτες.

L1

Ανοιχτό-στοπκλειστόανοιχτό

L2

Ανοιχτό-στοπκλειστό-στοπ

L2

Λειτουργία
βήμα προς
βήμα

Διαχειρίζεται τη
συχνότητα των
εντολών που έχουν
συνδεθεί με την
είσοδο Βήμα-προςβήμα ή με το πρώτο
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L3

Χρόνος
παύσης

L3

Συγκυρίαρχη
λειτουργία

ασύρματο
χειριστήριο

L1

15
δευτερόλεπτα

L2

30
δευτερόλεπτα

L3

60
δευτερόλεπτα

Ρυθμίζει το χρόνο
παύσης, δηλαδή το
χρόνο που μεσολαβεί
πριν από το
αυτόματο κλείσιμο.
Αυτό θα
χρησιμοποιείται
μόνο όταν είναι
ενεργοποιημένο το
αυτόματο κλείσιμο.

Σημείωση το γκρι κομμάτι παρουσιάζει την εργοστασιακή ρύθμιση.
Όλες οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν όπως απαιτείται χωρίς καμιά
αντένδειξη. Μόνο η ρύθμιση της δύναμης του μοτέρ απαιτεί ειδική
προσοχή:
•

Μη χρησιμοποιείστε υψηλές αξίες δύναμης για να αντισταθμίσετε
σημεία μη κανονικής τριβής του φύλλου. Υπερβολική δύναμη μπορεί
να φθείρει το φύλλο ή να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία.

6.2.4) Προγραμματισμός επιπέδου 2 (ρυθμιζόμενες παράμετροι)
Οι ρυθμιζόμενες παράμετροι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή όπως
στο πίνακα 16. Ακολουθήστε προσεκτικά τη διαδικασία διότι υπάρχει ένα
μέγιστο διάστημα 10 δευτερολέπτων μεταξύ στο πάτημα ενός πλήκτρου και
του άλλου. Αν μεσολαβεί ένα μεγαλύτερο διάστημα, η διαδικασία θα
σταματήσει αυτόματα και θα αποθηκεύσει τις τροποποιήσεις που θα έχουν
γίνει μέχρι εκείνο το στάδιο.
Πίνακας 16: αλλαγή των παραμέτρων
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Set] (περίπου 3s)

2. Αφήστε το πλήκτρο μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει το Led L1
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3. Πατήστε το πλήκτρο [ST]για να κινείστε το Led που
αναβοσβήνει στο Led που αντιστοιχεί στη παράμετρο που
θέλετε να αλλάξετε.

4. Πατήστε το πλήκτρο [Set] και κρατήστε το πατημένο κατά τα
στάδια 5 και 6
5. Περιμένετε περίπου 3 δευτερόλεπτα, μετά από τα οποία θα
ανάψει το Led που αντιστοιχεί στο επίπεδο της παραμέτρου
που θα αλλάξετε

6. Πατήστε το πλήκτρο [ST] για να κινείστε το Led που
αντιπροσωπεύει την αξία της παραμέτρου
7. Αφήστε το πλήκτρο [Set]
8. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα πριν εγκαταλείψετε το
προγραμματισμό για να μεσολαβήσει ο μέγιστος χρόνος

Σημείωση: τα σημεία 3 και 7 μπορούν να επαναληφθούν κατά την ίδια φάση
προγραμματισμού για τη ρύθμιση άλλων παραμέτρων.
6.2.5) Παράδειγμα προγραμματισμού επιπέδου Ι (λειτουργίες ΟΝ – OFF)
Πίνακας 17: Παράδειγμα προγραμματισμού επιπέδου Ι.
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Set] για περίπου
3 δευτερόλεπτα
2. Αφήστε το πλήκτρο όταν αρχίσει να αναβοσβήσει το Led L1

3. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο [ST] για να κινείστε το Led L1
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στο L2
4. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο [Set] για να αλλάξετε τη
κατάσταση της λειτουργίας που έχει συνδεθεί με το Led L2
(Ταχύτητα του μοτέρ). Τώρα το L2 θα αναβοσβήνει με μακριά
φλας
5. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο [ST] για να κινείστε το Led L2
στο L3
6. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο [Set] για να αλλάξετε τη
κατάσταση της λειτουργίας που έχει συνδεθεί με το Led L3
(Αυτόματο κλείσιμο). Τώρα το L3 θα αναβοσβήνει με μακριά
φλας
7. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα πριν εγκαταλείψετε το
προγραμματισμό για να μεσολαβήσει ο μέγιστος χρόνος

Αφού γίνουν αυτές οι εργασίες τα Led L2 και L3 θα παραμείνουν αναμμένα
για να δείξουν ότι οι λειτουργίες «Ταχύτητα του μοτέρ» και «Αυτόματο
κλείσιμο» είναι ενεργοποιημένες.
6.2.6) Παράδειγμα
παράμετροι)

προγραμματισμού

επιπέδου

ΙΙ

(ρυθμιζόμενες

Πίνακας 18: Παράδειγμα προγραμματισμού επιπέδου ΙΙ
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Set] για περίπου
3 δευτερόλεπτα
2. Αφήστε το πλήκτρο όταν αρχίσει να αναβοσβήσει το Led L1

3. Πατήστε το πλήκτρο [Set] και κρατήστε το πατημένο κατά τα
στάδια 4 και 5
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4. Περιμένετε περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το Led L3
που αντιπροσωπεύει το τρέχον επίπεδο της «Δύναμης του
μοτέρ»
5. Πατήστε 2 φορές το πλήκτρο [ST] για να κινείστε από το Led
το οποίο είναι αναμμένο στο L2 που αντιπροσωπεύει τη νέα
αξία της «Δύναμης του μοτέρ»
6. Αφήστε το πλήκτρο [Set]
7. Πατήστε 2 φορές το πλήκτρο [ST] για να κινείστε από το Led
που αναβοσβήνει στο L3
8. Πατήστε το πλήκτρο [Set] και κρατήστε το πατημένο κατά τα
στάδια 9 και 10
9. Περιμένετε περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το Led L2
που αντιπροσωπεύει το τρέχον επίπεδο του «Χρόνου Παύσης»

10. Πατήστε 2 φορές το πλήκτρο [ST] για να κινείστε από το Led
το οποίο είναι αναμμένο στο L3 που αντιπροσωπεύει τη νέα
αξία του «Χρόνου παύσης»
11. Αφήστε το πλήκτρο [Set]
12. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα πριν εγκαταλείψετε το
προγραμματισμό για να μεσολαβήσει ο μέγιστος χρόνος

6.3) Πρόσθεση ή αφαίρεση συσκευών
Στο Road μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν συσκευές σε
οποιαδήποτε στιγμή.
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6.3.1) Είσοδος STOP
Η είσοδος Στοπ είναι η οποία προκαλεί το άμεσο σταμάτημα του
αυτοματισμού (με μια μικρή αντιστροφή της κίνησης). Σ’ αυτή την είσοδο
μπορούν να συνδεθούν συσκευές με έξοδο κανονικά ανοιχτό ΝΟ, κανονικά
κλειστό ΝC καθώς και συσκευές συνεχόμενης αντίστασης με έξοδο 8,2 ΚΩ
όπως είναι το επαγωγικό λάστιχο.
Κατά το στάδιο της αναγνώρισης, το μοτέρ αναγνωρίζει το είδος της
συσκευής που έχει συνδεθεί στην είσοδο Στοπ και συνεπώς δίνει μια εντολή
Στοπ όποτε διαπιστωθεί κάποια αλλαγή στην κατάσταση που έχει
αναγνωρίσει αρχικά.
Στην είσοδο Στοπ μπορούν να συνδεθούν επίσης και πολλαπλές συσκευές
αφού γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις.
•

Κάθε αριθμός συσκευών με έξοδο ΝΟ μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους
παράλληλα.

•

Κάθε αριθμός συσκευών με έξοδο NC μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους
σειριακά.

•

Διάφορες συσκευές συνεχόμενης αντίστασης 8,2ΚΩ μπορούν
συνδεθούν σειριακά μια μόνο τερματική αντίσταση 8,2ΚΩ.

•

Μπορεί να συνδυαστεί ΝΟ και ΝC κάνοντας 2 παράλληλες επαφές με τη
προειδοποίηση να συνδεθεί με την επαφή NC σειριακά μια αντίσταση
8,2ΚΩ (αυτό κάνει δυνατό το συνδυασμό τριών συσκευών ΝΟ, NC και
8,2ΚΩ).
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6.3.2) Φωτοκύτταρα
Το μοτέρ Road διαθέτει τη λειτουργία Phototest η οποία αυξάνει την
αξιοπιστία των συσκευών ασφαλείας. Κάθε φορά που αρχίζει ένας ελιγμός,
ελέγχεται η σχετική συσκευή ασφαλείας, και ο ελιγμός γίνεται μόνο εάν όλα
είναι σωστά.
Ενώ, όταν το τεστ δεν έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, ο ελιγμός δεν
εκτελείται.
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Σύνδεση χωρίς τη λειτουργία Phototest (φωτ. 21-22)
Ο δέκτης τροφοδοτείται απευθείας από τις εξόδους του πίνακα ελέγχου
(τερματικά 1 – 4).

Σύνδεση με τη λειτουργία Phototest (φωτ. 23-24)
Ο δέκτης των φωτοκυττάρων τροφοδοτείτε από τις εξόδους Phototest
(τερματικά 6 – 4). Η μέγιστη τάση που χρησιμοποιείται από αυτή την έξοδο
είναι 100mA.

6.4) Ειδικές λειτουργίες
6.4.1) Λειτουργία «Πάντα ανοιχτό»
Η λειτουργία «Πάντα ανοιχτό» είναι ένα χαρακτηριστικό του πίνακα
ελέγχου που επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει έναν ελιγμό ανοίγματος όταν
η εντολή «Βήμα-βήμα» διαρκεί παραπάνω από 3 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι
χρήσιμο για να συνδεθεί στο τερματικό Βήμα-βήμα μια επαφή χρονομέτρου
έτσι ώστε, π.χ. να μπορεί η πόρτα να παραμείνει ανοιχτή για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Παρακαλώ αναφερθείτε στον Πίνακα 15, παράμετρος
«Λειτουργία Βήμα-βήμα».
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6.4.2) Λειτουργία «Κίνηση σε κάθε περίπτωση»
Σε περίπτωση που κάποια συσκευή ασφαλείας δε λειτουργεί σωστά ή είναι
εκτός λειτουργίας, μπορεί ακόμη να ελεγχτεί η πόρτα σε περίπτωση
παρουσίας ανθρώπου (χειρονακτικά).
6.5) Σύνδεση άλλων συσκευών
Στις ανάγκες του χρήστη για τη σύνδεση επιπλέον συσκευών, όπως ο
αποκωδικοποιητής ασύρματη κάρτα ή ο φάρος, μπορείτε να αντλείτε
ηλεκτρικό ρεύμα όπως φαίνεται στη φωτ. 25.

6.6) Εντοπισμός και επισκευή βλαβών (Troubleshooting)
Πίνακας 19: Εντοπισμός και επισκευή βλαβών
Βλάβη
Το χειριστήριο δεν
ελέγχει τη πόρτα και
το Led στο
χειριστήριο δεν
ανάβει

Πιθανή αιτία και πιθανή λύση

Ελέγξετε τις μπαταρίες του χειριστηρίου και αν
χρειαστεί αλλάξτε τες.

Ελέγξετε αν έχει αποθηκευτεί σωστά το
χειριστήριο στον ασύρματο δέκτη.
Το χειριστήριο δεν
ελέγχει τη πόρτα και
το Led στο
χειριστήριο ανάβει

Ελέγξετε τη σωστή εκπομπή των σημάτων του
χειριστηρίου με το εξής εμπειρικό τεστ: Πατήστε
το πλήκτρο και ακουμπήστε το Led στη κεραία
κάποιου συνηθισμένου ραδιοφώνου, το οποίο θα
ανάψει και θα εκπέμπει στις 108,5Mhz FM ή σε
άλλη συχνότητα όσο πιο κοντινή γίνεται. Θα
πρέπει να ακούγεται ένας χαμηλός ήχος.

Δεν ξεκινάει κανένας

Ελέγξετε ότι το Road τροφοδοτείται με 230V.
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ελιγμός και το Led
ΟΚ δεν ανάβει

Ελέγξετε αν έχουν καεί οι ασφάλειες F1 και F2.
Αν χρειαστεί, εντοπίστε την αιτία και
αντικαταστήστε τις ασφάλειες με 2 νέες ιδίων
χαρακτηριστικών.

Δεν ξεκινάει κανένας
ελιγμός και ο φάρος
δεν ανάβει

Σιγουρευτείτε ότι η εντολή δέχεται από το μοτέρ.
Αν η εντολή φτάνει στην είσοδο «Βήμα-βήμα»
ανάβει το OK Led 2 φορές δείχνοντας ότι η
εντολή δέχεται από το σύστημα.

Δεν ξεκινάει κανένας
ελιγμός και ο φάρος
ανάβει μερικές φορές

Μετρήστε τα φλας και δείτε την αντίστοιχη αξία
στο Πίνακα 20.

Ο ελιγμός αρχίζει
αλλά σταματάει
αμέσως από μια
αντίστροφη κίνηση

Η επιλεγμένη αξία της δύναμης του μοτέρ
πρέπει να είναι πολύ μικρή για τη συγκεκριμένη
πόρτα. Ελέγξετε αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο και,
αν χρειαστεί, αυξήστε τη δύναμη του μοτέρ.

6.7) Διαγνωστικά και σήματα
Μερικές συσκευές εκπέμπουν ειδικά σήματα τα οποία σας επιτρέπουν να
αναγνωρίσετε τη κατάσταση λειτουργίας τους ή να λύσετε δυσλειτουργίες.
6.7.1) Σήματα του φάρου
Κατά τον ελιγμό, ο φάρος αναβοσβήνει μια φορά το δευτερόλεπτο. Όταν κάτι
δε λειτουργεί σωστά, ο φάρος κάνει 2 φλας με μια παύση 1 δευτερόλεπτο
μεταξύ των φλας.
Πίνακας 20: Σήματα φλας του φάρου
Γρήγορα
φλας

Αιτία

Ενέργεια

Ερέθισμα των
φωτοκύτταρων

Ένα ή περισσότερα φωτοκύτταρα δεν
επιτρέπουν το ξεκίνημα του ελιγμού.
Ελέγξετε εάν υπάρχει κάποιο εμπόδιο.
Αυτό είναι φυσιολογικό όταν υπάρχει
κάποιο εμπόδιο ανάμεσα στα
φωτοκύτταρα.

2 φλας
1
δευτερόλεπτο
πάυση
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2 φλας
3 φλας
1
δευτερόλεπτο
παύσης

Ενεργοποίηση
του ορίου της
«δύναμης του
μοτέρ»

Κατά την κίνηση, η πόρτα δέχεται
εξαιρετική τριβή. Εντοπίστε την αιτία.

Ενεργοποίηση
της εισόδου
«Στοπ»

Ενεργοποιήθηκε η είσοδος «Στοπ» στο
ξεκίνημα ή κατά τη διάρκεια του
ελιγμού. Εντοπίστε την αιτία.

Λάθος στις
εσωτερικές
παραμέτρους
του πίνακα
ελέγχου

Περιμένετε τουλάχιστον για 30
δευτερόλεπτα και μετά ξαναδοκιμάστε
να δώσετε την εντολή. Αν δε συμβεί
τίποτα μπορεί να υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα και ίσως χρειαστεί να
αλλάξετε την ηλεκτρονική κάρτα.

Ο μέγιστος
χρόνος/όριο του
ελιγμού έχει
ξεπεραστεί

Περιμένετε μερικά λεπτά έτσι ώστε να
επανέλθουν τα όρια ελιγμού.

Υπάρχει λάθος
στους
εσωτερικούς
ηλεκτρικούς
κύκλους

Αποσυνδέστε όλους τους ηλεκτρικούς
κύκλους για μερικά λεπτά και μετά
προσπαθήστε να δώσετε ξανά την
εντολή. Αν δε συμβεί τίποτα μπορεί να
υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην
ηλεκτρονική κάρτα ή στη καλωδίωση
του μοτέρ. Εκτελέστε ένα έλεγχο ή τις
πιθανές αλλαγές.

3 φλας
4 φλας
1
δευτερόλεπτο
παύσης
4 φλας
5 φλας
1
δευτερόλεπτο
παύσης
5 φλας
6 φλας
1
δευτερόλεπτο
παύσης
6 φλας
7 φλας
1
δευτερόλεπτο
παύσης
7 φλας
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6.7.2) Σήματα στο πίνακα ελέγχου
Στον πίνακα ελέγχου του Road υπάρχει μια σειρά από Led, τα οποία
μπορούν να δώσουν οδηγίες κατά τη καλή ή όχι λειτουργία του.

Πίνακας 21: Τα Led στα τερματικά του πίνακα ελέγχου
Led ΟΚ

Off

On

Αιτία

Ενέργεια

Δυσλειτουργία

Σιγουρευτείτε ότι ο πίνακας
τροφοδοτείται από ηλεκτρικό ρεύμα.
Ελέγξετε αν έχουν καεί οι ασφάλειες. Αν
χρειαστεί, εντοπίστε την αιτία της
δυσλειτουργίες και αλλάξετε τις
ασφάλειες με καινούριες ιδίων
χαρακτηριστικών.

Σοβαρή
δυσλειτουργία

Υπάρχει κάποια σοβαρή δυσλειτουργία.
Δοκιμάστε να σβήστε τον πίνακα για
μερικά δευτερόλεπτα. Αν η κατάσταση
παραμένει ίδια, υπάρχει σοβαρή
δυσλειτουργία και πρέπει να αλλάξετε
τον πίνακα ελέγχου.

1 φλας κάθε
Κανονική
δευτερόλεπτο λειτουργία

Φυσιολογική λειτουργία του πίνακα
ελέγχου.

2 γρήγορα

Αυτό είναι φυσιολογικό όταν αλλάζει των

Έχει αλλάξει
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φλας

η κατάσταση
των εισόδων

εισόδων: Βήμα-βήμα, Στοπ, όταν
ενεργοποιούνται τα φωτοκύτταρα ή όταν
χρησιμοποιείται το χειριστήριο.

Μια σειρά
από φλας που
χωρίζονται
Διάφορα
από μια
παύση 1
δευτερόλεπτο

Αντιστοιχεί στα σήματα φλας του φάρου.
Βλέπε Πίνακα 20.

Led OK

Αιτία

Ενέργεια

Off

Ενεργοποίηση
της εισόδου
Στοπ

Ελέγξετε τις συσκευές που συνδέονται
στην είσοδο Στοπ.

On

Κανονική
λειτουργία

Είναι ενεργεί η είσοδος Στοπ.

Πίνακας 22: Τα Led στα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου
L1 Led

Περιγραφή

Off

Σωστό κατά τη κανονική λειτουργία.

On

Όταν παραμένει ανοιχτό για 10 δευτερόλεπτα σημαίνει
ότι γίνεται η αποθήκευση του χειριστηρίου.

Αναβοσβήνει

•

Εκτελείτε λειτουργία προγραμματισμού.

•

Ακύρωση ασύρματου χειριστηρίου ή διαγνωστικά.

L2 Led

Περιγραφή

Off

Δείχνει χαμηλή «ταχύτητα του μοτέρ» κατά τη κανονική
λειτουργία.

On

Δείχνει υψηλή «ταχύτητα του μοτέρ» κατά τη κανονική
λειτουργία.

Αναβοσβήνει

•

Εκτελείτε λειτουργία προγραμματισμού.
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•

Αν αναβοσβήνει μαζί με το L3, σημαίνει ότι ο χρήστης
πρέπει να εκτελέσει τη φάση αναγνώρισης των ορίων
ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας.

L3 Led

Περιγραφή

Off

Δείχνει ότι είναι ενεργό το «Κανονικά Κλειστό» κατά τη
κανονική λειτουργία.

On

Κατά τη κανονική λειτουργία, δείχνει ότι δεν είναι
ενεργό το «Κανονικά Κλειστό».

Αναβοσβήνει

•

Εκτελείτε λειτουργία προγραμματισμού.

•

Αν αναβοσβήνει μαζί με το L2, σημαίνει ότι ο χρήστης
πρέπει να εκτελέσει τη φάση αναγνώρισης των ορίων
ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας.

6.8) Εξαρτήματα
Για πληροφορίες ολόκληρης της γκάμας, αναφερθείτε στο κατάλογο
προϊόντων της Nice S.p.a.
8. TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνικά χαρακτηριστικά Road200

Nice

Τεχνικά χαρακτηριστικά Road400:
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Τεχνικά χαρακτηριστικά του δέκτη

Nice
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