
מדריך התקנה

                                                                                                  דלת אוטומטית מסדרה 125 

מומלץ כי ההתקנה של הדלת האוטומטית תבוצע על ידי המפיץ או על ידי צוות מקצועי, כיוון שאנשים   #
לא מקצועיים עשויים להיפצע.

על אנשי המקצוע לבצע את ההתקנה בהתאם לתקנות הרלוונטיות להתקנה חשמלית. 	#

יש לשמור מדריך זה לצורך תחזוקה נאותה של המוצר.  	#
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1. אמצעי זהירות

עליך לציית לתוכן ולתיאורים המוצגים בסמלים גרפיים הבאים.   #

הפעלה לא נכונה עלולה לגרום פציעות או מוות למפעיל. אזהרה   

הפעלה לא נכונה עלולה לגרום פציעות למפעיל. זהירות   

סמל לתכנים אסורים.                                             סמל לתכנים חיוניים.  

  אזהרה

את ההתקנה ואת הכוונון יש לבצע בהתאם למדריך ההתקנה. רשלנות בעת התקנה או בעת     
כוונון עשויה לגרום לשריפה, התחשמלות או נפילה.   

במהלך ההתקנה אל תאפשר לעוברי אורח לחלוף על פני הדלת האוטומטית או להתקרב אל     
מקום העבודה. הם עשויים להיפצע מכלים או מחלקים שנופלים במהלך ההתקנה.   

אל תעצב את החלקים מחדש כדי למנוע שריפה, התחשמלות או נפילה.    

אל תשתמש במתח חשמלי גבוה מהנקוב, כדי למנוע שריפה או התחשמלות.    

יש לקבע את החיישן ולכוונן אותו כדי שכל אזור הפתיחה של הדלת יהיה בטווח החישה של     
החיישן ללא שטחים מתים. אם טווח החישה קטן מדי או אם שטח מת נמצא משמאל, עובר    

אורח שעובר בדלת עשוי להתנגש בדלת סגורה או להימחץ בידי גוף הדלת ולהיפצע.   

התקן חיישן בטיחות נוסף כדי לתחום את טווח החישה של אזור המעבר של גוף הדלת כדי     
שהעוברים בדלת לא יתנגשו, ימחצו או ייפצעו בידי גוף הדלת.   

אם לא ניתן לתחום את טווח החישה המוזכר כדי להבטיח מעבר בטוח בדלת, נא הגבל את     
המעבר בדלת באמצעות עציצים תוך מתן הסברים לבעלי המקום.  

בעקבות רשלנות עוברי אורח עשויים להתנגש, להימחץ או להיפצע.    

תר
ויו
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1. אמצעי זהירות

 זהירות

אל תשתמש בכנף של דלת במקומות המועדים ללחות, לרטט או לגז מאכל; אחרת - ייתכנו תאונות כגון     
שריפה, התחשמלות או נפילה.   

וודא כי ישנו מקום פנוי שגודלו עולה על 30 מ"מ אחרי פתיחת הדלת; אם לא - האצבעות של המשתמש     
עשויות להימחץ בידי גוף הדלת ובידי עמוד אנכי ולהוא עלול להיפצע.   

אל תנתק חשמל בעוד שהדלת פעילה; אחרת - עוברי אורח עשויים להיפצע.    

נא הדבק מדבקה על גוף הדלת. אם לא - עוברי אורח שלא הבחינו בגוף הדלת עשויים להיפצע.    

אל תחבר התקן חשמלי שהקיבולת שלו עולה על DC24V 300 mA לתקע הבקר; אחרת - עלולה להתלקח     
שריפה.   

אמצעי זהירות נוספים
אל תשתמש בגוף דלת שחורג מעל המשקל המפורט, כדי למנוע תקלות עתידיות.  	 	#

אם אתה בוחר את סוללת הגיבוי, 	 	#

- נא טען אותה במשך 24 שעות לפני כן.   

.0-40°C אורך חיי השירות של הסוללה הוא 3-5 שנים בטמפרטורה חיצונית -   

     טמפרטורה מחוץ לטווח זה מקצרת את חיי השירות של הסוללה. 

- אם לאחר טעינה של 24 שעות הסוללה לא פועלת בעקבות הפסקת החשמל, הסתיימו חיי השירות של     
    הסוללה. 

    החלף את הסוללה מיד. 

- בדוק את הסוללה מדי חצי שנה.    

אם אתה בוחר את המנעול האלקטרומגנטי, אל תשתמש בו בחוץ בטמפרטורה בטווח 0-40°C, כדי למנוע   	 	#
תקלות.   

איורים גרפיים ומפרטים במדריך זה ניתנים להמחשה בלבד. עליך להסתמך על החלקים בפועל. מוצרים   	 	#
כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.   
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2. מיקום הרכיבים במסילה

שמות הרכיבים 	#

M
od

el
 1

25
-A

M
od

el
 1

25
-B

ת
גל

גל

ת
גל

גל

ה
ור

חג ה
ור

חג

ל(
א

מ
ש

( 
ה

ור
חג

ר 
וג

ס

ל(
א

מ
ש

( 
ה

ור
חג

ר 
וג

ס

ן(
מי

 )י
ה

ור
חג

ר 
וג

ס

ן(
מי

 )י
ה

ור
חג

ר 
וג

ס

קר
ב

קר
ב

בר
ח

מ

בר
ח

מ

ע
נו

מ ע
נו

מ

תג
מ תג

מ

ה
תל

מ
ה

תל
מ

ה
תל

מ
ה

תל
מ

ור
עצ

מ

ה
תל

מ
ה

תל
מ

ה
תל

מ
ה

תל
מ

ור
עצ

מ



4

3. מבט צד על המסילה ועל המתלה

מבט צד 	#

הערה: קנה המידה אינו 1:1.  

עד לאמצע 
של כנף הדלת 

התלויה )-22
32 ניתן לכוונן(
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4.1 מאפייני מוצר

מאפיינים של סדרה 125

טכנולוגיית בקרה באמצעות מיקרו מעבד וייצור מכני מתקדם 	#

כוונון אוטומטי של פעולת כנף הדלת וכוונון ידני בעת הצורך. 	#

פתיחה וסגירה חלקה ושקטה. 	#

מנוע ללא מברשות המאופיין בחיי שירות ארוכים. 	#

נעילה בין שתי דלתות ותפקוד נעילה חשמלית עם מערכות בקרה לכניסות מרובות. 	#

ייעוד כפול של כנפי דלתות קלות וכבדות היכולות לעמוד בעומס רב. 	#

התקנה פשוטה.  	#

4.2 מפרטים טכניים

סדרה 125דגם

גוף כפולגוף בודדכנף הדלת

עד 2x120 ק"געד 150 ק"גמשקל כנף הדלת

650-1250 מ"מ750-1600 מ"מרוחב כנף הדלת

5000-2500 מ"מ3100-1450 מ"מרוחב פתח הדלת

התקנה על פני שטחשיטת התקנה

AC 220V 1 0%, 50-60Hzמתח של אספקת חשמל

60-150 מ"מ/שנייה )ניתן לכוון(מהירות פתיחה

60-130 מ"מ/שנייה )ניתן לכוון(מהירות סגירה

8-0 שניות )ניתן לכוון(משך הפתיחה של הדלת

>40N<50Nכוח לפתיחה/סגירה ידנית

)לא מברשות DC 24 V, 60~70W )DC מנוע

20°C ~ 50°C-טמפרטורה חיצונית להפעלה
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5. רשימת רכיבים

תרשיםתיאור
כמות

גוף כפולגוף בודד

)A 11מנוע )דגם

)B 11מנוע )דגם

11בקר

11גלגלת

11מפסק

24מתלה

1סורג חגורה )שמאל(

11סורג חגורה )ימין(

2 )ימני ושמאלי(2 )ימני ושמאלי(מעצור

11חגורה משוננת

מהדקים
סט 1סט 1

מדבקה
זוג 1זוג 1

מדריך התקנה תעודת מוצר 
כרטיס אחריות

סט 1סט 1
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הכנה

עבודת בסיס

עבודה עיקרית

חיווט

מכלול קדמי )מסגרת( והתקנה

התקנת הרכיבים במסילה

תלייה של כנף הדלת

חיבור חיווט החשמל

בדיקה לאחר התקנה

כוונון פעולה

בדיקה לאחר כוונון פעולה

תיאור פעולה ומסירה לשימוש

6. התקנה

התקנה של דלת אוטומטית
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מסילה

 L: אורך מסילה

מרחק בין עמודי שער 

עמוד שערעמוד שער

7. חיתוך של מסילה והתקנתה

חיתוך 	#

האורך הסטנדרטי של המסילה הוא 
2.1 מ' * 2/4.2 מ', 2.4 מ', 3 מ' * 2/6 מ' ומידות 

אחרות יש להתאים במקום.

חתוך את המסילה לאורך הבא 
,L=W-10mm

W- מרחק בין שני עמודי תמיכה

התקנה 	#

התקן את המסילה בגובה DH+25mm מהקרקע
)מדוד מתחתית המסילה(.

)1( קדח חורים על מבנה פלדה )או פני השטח שח הקיר( כדי 
להתקין את המסילה.

)2( מדוד ששני הקצוות של המסילה מיושרים.

)3( כל קצה המסילה מחובר אל מבנה הפלדה )או אל הקיר( 
באופן זמני באמצעות בורג מתברג.

)4( לאחר בדיקת יישור שנייה, חבר את המסילה אל מבנה 
הפלדה )או אל הקיר( באמצעות ברגים מתברגים )או 

.)M8 באמצעות אומים מתרחבים

* המסילה חייבת להיות ישרה.
. DHהגובה של גוף דלת ההחלקה הוא *

* גובה המרווח מעל המסילה חייב להיות מעל50  מ"מ.
* ראש הבורג/האום חייב להיות מוכנס לגמרי כדי למנוע תקלות.

מבנה 
פלדה

O
H:

ת 
דל

ה
ה 

וב
ג

הערות:

 * רוחב הכנפיים מוסיף 20 מ"מ לחפיפה לכל כנף.
* גובה למסגרת האלומיניום- מפחיתים מפתח האור 25 מ"מ

* גובה לסיכורית - מפחיתים מפתח האור 27 מ"מ.
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8. התקנת המנוע

החזק את כבל המנוע לפני המנוע עצמו.  .1

הכנס את הקצה העליון של סורג המנוע לתוך החריץ העליון של המסילה.   .2

לאחר מכן הכנס את הקצה התחתון של סורג המנוע לתוך החריץ התחתון   .3
של המסילה.

הזז את המנוע לקצה הימני של המסילה.   .4

הדק את בורגי החיבור.  .5

העבר את כבל המנוע דרך הקצה העליון של המנוע, כדי שייצא מצד   .6
שמאל. 

זהירות: פעולות לא נכונות בשלב 2, 3, 5 עשויות לגרום לנפילה. 

9. התקנת הבקר

הכנס בחוזקה את הקצה העליון של הבקר לחריץ העליון של המסילה.  .1

הכנס בחוזקה את הקצה התחתון של הבקר לחריץ התחתון של   .2
המסילה. 

הזז את הבקר למקום המתאים לחיבור אל כבל המנוע ואל כבל   .3
המפסק.

הדק את בורגי החיבור.  .4

הערה: פעולות לא נכונות בשלב 1 ו-2 עשויות לגרום לנפילה. 

10. התקנת הגלגלת 

הכנס את הקצה העליון של הגלגלת בחוזקה לתוך החריץ העליון של   .1
המסילה.

לאחר מכן הכנס בחוזקה את הקצה התחתון של הגלגלת לתוך החריץ   .2
התחתון.

קבע זמנית את הגלגלת באמצעות בורג קיבוע. וודא כי ניתן להזיז את   .3
הגלגלת בקלות. 



10

11. התקנת מעצור

12. התקנת מתלה

שחרר את בורג הקיבוע של המעצור בעזרת מברג משושה.  .1

הכנס את המעצור לתוך החלק התחתון השטוח של המסילה.  .2

קבע את מיקום המעצור באמצעות יישורו עם דלת פתוחה ודלת סגורה.   .3

הערה: בעת קיבוע המיקום של המעצור, יש לעצור את המתלה אם הוא   
בא במגע גומי המעצור. 

הדק בחוזקה את בורג הקיבוע באמצעות המפתח.   .4

שחרר אום A של המתלה ונתק את המחזיק מהמתלה.  .1

 .)M8*20( חבר שני מתלים בקצה העליון של כל דלת הזזה במיקום הנכון באמצעות ברגים  .2

תלה את דלת ההזזה בקצה השטוח התחתון של המסילה.   .3

.A הכנס שוב את המחזיק לתוך המתלה, אך אל תהדק אום  .4

הערה: בעת התקנה של שני המתלים וודא ששניהם מיושרים אחד עם השני ושהקצה העליון של דלת ההזזה מקביל 
לגלגלים הלבנים של המתלה. 

בורג כוונון הגובה

A אום

מחזיק מתלה

דלת הזזה
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12. התקנת מתלה )המשך(

#				קיבוע מתלה )ראה את התרשים למטה(

)גוף כפול( דלת ממוסגרת )גוף בודד( דלת ממוסגרת

)גוף כפול( דלת ללא ממוסגרת )גוף בודד( דלת ללא ממוסגרת

A מתלה

A מתלה

B מתלה

B מתלה

A,B מתלה

A,B מתלה

.L = 300 ,אם גודל הכנף של דלת הזזה שווה בערך לגודל הכנף של דלת קבועה   *125A הערה: דגם

.125B נא בחר דגם ,L = 300 אם המקום לא גדול דיו כדי למלא את הדרישה של   

אם כנף של דלת הזזה צרה יותר מזו של דלת קבועה, L = 190 או יותר.   

L = 190  *125B דגם           

הערה:

במהלך התקנה, מרכזו של גלגל המתלה חייב להיות מקביל לכנף הדלת. אחרת - יתקצרו חיי השירות של הגלגל.    .1

מנע התנגשות בין המסילה לרכיבים שנמצאים בה; אחרת- ייתכן נזק לרכיבים, קיצור של חיי השירות של הגלגל ורעש      .2
במהלך הפעלתה של הדלת.   
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13. התקנה של כנף הדלת וכוונונה

כפי שמצוין באיור השמאלי, אם לא ניתן להתקין את כנף הדלת באופן 
אופקי, ניתן לכווננה בעת ההתקנה. 

שחרר את אום הקיבוע כדי להתקין את המתלה.   .1

כוונון את הגובה של בורג הכוונון.   .2

סובב בכיוון השעון, והדלת תעלה.

סובב נגד כיוון השעון, והדלת תרד.

הדק את אום הקיבוע.   .3

וודא שהרווח בין תחתית המסילה לבין מחזיק המתלה הוא כ-0.5    .4
 A מ"מ )ראה איור(. קבע את מחזיק המתלה באמצעות הידוק אום

)ראה עמוד 10(. 

בדוק את החיכוך בעת ההפעלה.   .5

אם קשה להזיז ידנית את כנף הדלת, נא בדוק את הפריטים הבאים:

המתלה הותקן אנכית על כנף הדלת.   .1

אם קיים חיכוך בין מסילת הרצפה לקצה התחתון של הכנף.   .2

אם קיים חיכוך בין מסגרת של כנף הדלת לבין עמוד השער.   .3

אם קיים חיכוך בין מחזיק המתלה לבין המסילה.    .4

גוף בודד
A מתלה  B מתלה

מרווח

A מתלה  B מתלה

מרווח

בורג כוונון הגובה

עלייה

בורג קיבוע Aמחזיק מתלה

ירידה
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14.1 התקנת חגורה של דלת חד-כנפית

1. הסר את הבורג A והוצא את שקע החגורה מתוך סורג החגורה. 

2. חתוך את החגורה תוך התייחסות לטבלת החיתוך של החגורה.

הערה: חתוך את החגורה בין שתי שתי החגורה. 

3. הכנס את שני הקצוות של החגורה החתוכה לתוך שקע החגורה והפגש 
בין הקצוות באמצע השקע. 

הערה: אסור שהחגורה תהיה מפותלת במכלול. 

4. החזר את שקע החגורה לתוך סוגר החגורה.

שים לב: לכיוון של סוגר החגורה.

5. תלה את החגורה על גלגל המנוע ועל גלגל הגלגלת.

 )M6*12( באמצעות בורג A 6. התקן בחוזקה את סוגר החגורה על מתלה
ודסקית לאחר הכוונון של מיקום כנף הדלת. 

הערה: אל תהדק את הברגים בחוזקה. 

14.2 מיקום של סוגר חגורה )דלת חד-כנפית(

להלן דגם A כדוגמה:

גלגלת חגורה בקר מנוע

A מתלה B מתלה מעצור

A דגם
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15.1 התקנת חגורה של דלת דו-כנפית

.A מתוך סוגר החגורה A והוצא את שקע החגורה A הסר בורג   .1

חתוך את החגורה תוך התייחסות לטבלת החיתוך של החגורה.   .2

הערה: חתוך את החגורה בין שתי שיני החגורה. 

הכנס את שני הקצוות של החגורה החתוכה לתוך שקע החגורה והפגש בין    .3

הקצוות באמצע השקע. 

הערה: אסור שהחגורה תהיה מפותלת במכלול. 

החזר את שקע החגורה לתוך סוגר החגורה.   .4

שים לב: לכיוון של סוגר החגורה.

תלה את החגורה על גלגל המנוע ועל גלגל הגלגלת.   .5

 )M6*12( באמצעות בורג A התקן בחוזקה את סוגר החגורה על מתלה   .6

ודסקית לאחר הכוונון של מיקום הדלת. 

הערה: אל תהדק את הברגים בחוזקה. 

כוון את מתח החגורה )עיין בהוראות בעמוד 16(.   .7

החזק את שני חלקי הדלת סגורים.   .8

.B מתוך סוגר החגורה B והוצא את שקע החגורה B הסר בורג   .9

10. הכנס את החגורה לתוך שקע החגורה B במיקום הנכון. 

.B לתוך סוגר החגורה B 11. החזר את שקע החגורה

.B שים לב: לכיוון של סוגר החגורה

12. קשר את סוגר החגורה B עם מתלה B באמצעות בורג )M6*12( ודסקית.  

 .B כוון את מיקום כנף הדלת ולאחר מכן הדק בורג

הערה: הדק בורג B לאחר כוונון. 

A בורג

B בורג

B בורג

B סוגר החגורה

בורג חיבור של 
סוגר החגורה

בורג חיבור של 
סוגר החגורה
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15.2 מיקום של סוגר חגורה )דלת דו-כנפית(

להלן דגם A כדוגמה

גלגלת חגורה
בקר מנוע

A מתלה B מתלה B מתלהA מתלה מעצור

16.1 טבלה של אורכי חגורה

אורך מינימלי )לייחוס(

אורך חגורהרוחב דלת

6504200-4100

7004500-4400

7504800-4700

8005100-5000

8505400-5300

9005700-5600

9506000-5900

10006300-6200

10506640
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17. כוונון של מתח החגורה

18. התקנה של מסילת רצפה

הזז את הגלגלת לקצה השמאלי של המסילה כדי לשמור על החגורה מתוחה. הדק את ארבעת הברגים של לוח הלחץ.   .1

שחרר את ארבעת בורגי ההידוק.   .2

סובב את בורג כוונון הלחץ נגד כיוון השעון, כדי שלוח המתח יזוז שמאלה וכדי שיגדל מתח החגורה בהדרגה. כוונן את    .3
מתח החגורה עד למצב הרצוי, ולאחר מכן הדק את ארבעת בורגי ההידוק. 

לאחר זמן מה החגורה עשויה להשתחרר מעט. במקרה זה יש לכוונן את המתח שלה באמצעות שלבים 1 עד 3. 

בורג הידוק

בורג לוחית הלחץ

לוחית לחץבורג לכוונון מתח

לוחית מתח

ישנם שני סוגי מסילות כפי שמתואר באיור הבא:

מתאים לדלת ממוסגרתמתאים לדלת לא מסגרת

יש להתקין את מסילות הרצפה באמצע דלת ההזזה בעוד שמרכז הציר שלה מקביל לקו האמצע של עומק כנף  	#
הדלת. 

המרחק המרכזי בין שתי מסילות הרצפה חייב להיות קטן יותר מעומקן הכולל של שתי הכנפיים של דלתות ההזזה  	#
 .)2DW(
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19. התקנת חיישן

יש להתקין את החיישן למעלה במרכז מעל כנף דלת ההזזה בגובה הנכון בהתאם לחיישן שנבחר. בדרך כלל, הגובה )H( הוא 
 3.0~2.2 מ'. 

בדרך כלל, מותקנים שני חיישנים: אחד בתוך החדר והשני מחוצה לה. 

לחיווט, נא עיין בתרשים החיווט ובהוראות התקנה מפורטות של יצרן החיישן. 

זהירות: כיוון שמתח החיווט שונה בחיישנים השונים, אל תחליף את החיישן בחיישן אחר מבלי לבדוק את הנושא!

חיישן
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20. חיבור חשמלי

חיבור של בקר, מנוע ומפסק

זהירות: את כל החיבורים יש לבצע לאחר ניתוק החשמל.  

125A  דגם

125B  דגם

ספק כוח 
AC220V

ספק כוח 
AC220V

הספק החיישן

אות החיישן

הספק החיישן

אות החיישן
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21. תיאור של בקר ושל מפסק

A: מתג שמאלי/ימני
B: אות / סגירה אוטומטית

D: כוונון של מהירות הפתיחה
E: כוונון מרחק של פתיחה איטית

F: כוונון של מהירות סגירה
G: כוונון מרחק של סגירה איטית

H: כוונון מהירות של פתיחה/סגירה איטית

DRP: נורית אספקת חשמלI: זמן פתיחה
TEST: לחצן בדיקה

1. כניסה של קרן בטיחות
2. כניסת אות גישה

3. כניסה של סגירה פנימית
CAOM 4. בקרת גישה וקרן בטיחות

5. הספק נעילה פנימית
COM .6 של נעילה פנימית

GND .7
8. הספק 12 וולט

GND .9
10. סוללת גיבוי 24 וולט

11. נעילה חשמלית + הספק 12 וולט
12-16: ממשק קליטה של השלט 

הרחוק

22. חיבור חיישן )אופציונלי(

חיישן תנועה

הספק החיישן

הספק החיישן

אות החיישן

אות החיישן

אספקת חשמל 
AC220V
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23. חיבור של קורא כרטיסים )אופציונלי(

1. את כל חיבורי החיווט יש לבצע לאחר ניתוק החשמל. 

2. יש לזהות קוטב חיובי או שלילי בעוד שקורא הכרטיסים מחובר.

3. קורא הכרטיסים חייב להיות עם הספק פסיבי. אם לקורא הכרטיסים הספק אקטיבי, יש לשנותו לפסיבי.

קורא כרטיסים

זהירות: אם צריכה החשמל של בקרת הגישה )קורא הכרטיסים( עולה על 2.4 וואט, יש לספק 12V DC באופן חיצוני. אל תזין 
חשמל 12 וולט מבקר הדלת האוטומטית, כיוון שעומס היתר ישרוף את הבקר. 

24. חיבור של נעילה פנימית בין שתי דלתות

תרשים חיבור
A בקר B בקר
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25. חיבור של קרן בטיחות )אופציונלי(

זהירות: לפני ביצוע החיבורים, יש לנתק תחילה את החשמל.

26. חיבור של סוללת הגיבוי ושל המנעול החשמלי )אופציונלי(

לפני ביצוע החיבורים, יש לנתק תחילה את החשמל. זהירות:  

זרם העבודה של נעילה חשמלית הוא פחות מ- 220 מיליאמפר וזר ההתחלה פחות מ-800 מיליאמפר.  

שים לב כי הקוטב החיובי והשלילי בסוללת הגיבוי והפעלתם המפורטת מופיעים בתרשים הבא:  

נעילה חשמלית

סוללת גיבוי 24 וולט

אם הנעילה 
החשמלית 

מחוברת, אך 
השלט הרחוק 

לא מחובר עדיין, 
נא חבר 12 

ו-15 כדי לנעול 
את הדלת. 
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27. חיבור של השלט הרחוק )אופציונלי(

1. הכנס את השלט הרחוק לתוך הממשקים 16~12 של הבקר 
הראשי כפי שמוצג באיור.

2. שים לב לכיוון התקע.

שים לב: חיבור רופף עשוי להסתכם בתקלה.

זהירות: את כל החיבורים יש לבצע לאחר ניתוק החשמלי.

A. נעילה  B. שמור פתוחה  C. פתוחה למחצה

D. אוטומטי

חיבור רופף עלול לגרום לתקלות.

בקר
מקלט של שלט רחוק

שדר השלט הרחוק

28. תיאור הפעלה

1. לאחר התקנה, פתח ידנית את הדלת במלואה, אספקת החשמל מתחילה לפעול, המערכת מתחילה את התכנית 
הראשונה שלה. הדלת תיסגר במהירות נמוכה עד שהמעצור יעצור את המתלה במסילה; פעולת סגירה זו מאשרת את נתיב 

ההזזה. מיקרו-מעבד המובנה בבקר הראשי יזכור את הנתיב הזה. 

2. להלן מחזור הפעולה הרגיל של הדלת:

הערה: אם נבחרה נעילה חשמלית, אנו ממליצים למשתמש לרכוש את השלט הרחוק הרב-תפקודי המתואר למעלה 
)אופציונלי(. 

7777 עצירה לאחר פתיחה מלאהפתיחה איטיתבלימהפתיחה מהירהפעולת חיישן

7777 החיישן מפסיק 
זיהוי 

7בלימהסגירה מהירהזמן פתיחה עצירה לאחר סגירה איטית
סגירת הדלת
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29. כוונון פרמטרים לפתיחה ולסגירה

#		שם ותפקוד של כל לחצן בבקר

TEST: לחיצה אחת מסיימת פתיחה. ניתן להשתמש בלחצן זה כדי לכוון כל משתנה במכלול

DRP: הנורית תמיד דולקת לאחר חיבור למקור אנרגיה.

A: דלת חד-כנפית: לחץ שמאלה כדי לפתוח לשמאל, וימינה כדי לפתוח לימין.

     דלת דו-כנפית: לחץ ימינה )השפעה לאחר ניתוק חשמל ואתחול(

B: שמאל: בעת השימוש בנעילה חשמלית וודא שהדלת משוחררת מנעילה לפני פתיחתה.

     ימין: מצב רגיל )לאחר ניתוק חשמל ואתחול(

D: סיבוב נגד כיוון השעון יפחית את מהירות הפתיחה בעוד שסיבוב בכיוון השעון יגביר אותה.

E: סיבוב נגד כיוון השעון יקצר מרחק של פתיחה איטית בעוד שסיבוב בכיוון השעון יגדיל אותו.

F: סיבוב נגד כיוון השעון יפחית את מהירות הסגירה בעוד שסיבוב בכיוון השעון יגביר אותה. 

G: סיבוב נגד כיוון השעון יקצר מרחק של סגירה איטית בעוד שסיבוב בכיוון השעון יגדיל אותו.

H: סיבוב נגד כיוון השעון יפחית את המהירות של פתיחה/סגירה איטית בעוד שסיבוב בכיוון השעון יגדיל אותה.

I: סיבוב נגד כיוון השעון יקצר את זמן הפתיחה של הדלת בעוד שסיבוב בכיוון השעון יגדיל אותו.

#		שלבי כוונון

)פתח וסגור את הדלת באופן ידני כמה פעמים כדי לוודא שניתן לעשות זאת בחופשיות(.

)A )1: הגדר מתג ימין/שמאל:

במבט מבפנים )ראה את האיור למעלה(, ימין ושמאל מוגדרים לפי כיוון הפתיחה.

בדלת דו-כנפית המפסק נמצא בצד ימין. 

מתג נדנד )ימין/שמאל(

פתוח לימין
ימין    שמאל

כניסה ויציאה

כנף דלת 
הזזה בפנים מנוע

A: מתג שמאלי/ימני
B: אות / סגירה אוטומטית

D: כוונון של מהירות הפתיחה
E: כוונון מרחק של פתיחה איטית

F: כוונון של מהירות סגירה
G: כוונון מרחק של סגירה איטית

H: כוונון מהירות של פתיחה/סגירה איטית

DRP: נורית אספקת חשמלI: זמן פתיחה
TEST: לחצן בדיקה
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29. כוונון פרמטרים לפתיחה ולסגירה )המשך(

)B )2: הגדר אות סגירה/סגירה אוטומטית. בצד שמאל: הדלת לא תיסגר בעצמה לאחר הפתיחה. יש לתת אות סגירה. בצד 
שמאל, הדלת תיסגר אוטומטית לאחר פתיחה. 

זהירות: אם נעילה חשמלית מחוברת, יש ללחוץ על לחצן הבדיקה רק לאחר שחרור הדלת מנעילה.

)3( דחוף את הדלת למצבה הסגור והגדר תחילה:

מומלץ לכוון את מהירות הבלימה )סגירה/פתיחה איטית(, את מהירות הפתיחה ואת מהירות הסגירה במצבי ביניים, ואת 
מרחקי הפתיחה והסגירה האיטית ארוכים יותר. אחרת, הדלתות עשויות להתנגש אחת בשנייה. 

)4( לאחר הפעלתה, הדלת נסגרת לאט ועוצרת בהגיעה למעצור.

לחץ על לחצן הבדיקה של הבקר וכוון את מהירות הבלימה בעוד שהדלת נייחת. 

זהירות: אם נעילה חשמלית הופעלה, יש ללחוץ על לחצן הבדיקה לאחר ביטול 
הנעילה החשמלית. 

זהירות: לאחר כוונון הדלת צריכה להיפתח ולהיסגר בקלות.

זהירות: הכוונון הראשן של מרחק פתיחה/סגירה איטית הוא 8-10 ס"מ. 

זהירות: זמן הכיבוי צריך להיות ארוך מ-10 שניות.

)5( ניתן לכוון מהירות סגירה ומרחק סגירה איטית לפי הצורך

זהירות: אם נעילה חשמלית הופעלה, יש ללחות על לחצן הבדיקה לאחר ביטול הנעילה החשמלית.

זהירות: לפני הכוונון וודא שאין הולכי רגל בקרבת הדלת; אם כן - קיימת סכנת פציעות.

הגברת מהירות

מהירות 
בלימה

האטת 
מהירות

1. כוון את מרחק הסגירה האיטית לכ-10 ס"מ. 

בצע את הכוון לאט, מכיוון שסיבוב מהיר עשוי לפצוע אנשים או לגרום   זהירות:  
נזק לדלת.   

2. כוון את מהירות הסגירה.

3. כוון את מרחק הסגירה האיטית שוב אם צריך

בצע את הכוון לאט, מכיוון שסיבוב מהיר עשוי לפצוע אנשים או לגרום   זהירות:  
נזק לדלת.   

מרחק סגירה איטית חייב להיות ארוך מ-5 ס"מ; אחרת - אנשים עלולים   זהירות:  
להיפצע או עשוי להיגרם נזק לדלת.  

)6( כוון את מהירות הפתיחה ואת מרחק הפתיחה האיטית.

כוון את מהירות הפתיחה ואת מרחק הפתיחה האיטית לפי הצורך.

זהירות: אם נעילה חשמלית הופעלה, יש ללחות על לחצן הבדיקה לאחר ביטול הנעילה החשמלית.

זהירות: לפני הכוונון וודא שאין עוברי אורח בקרבת הדלת; אחרת - קיימת סכנת פציעות.

זהירות: מרחק סגירה איטית חייב להיות ארוך מ-5 ס"מ; אם לא – אנשים עלולים להיפצע או עשוי להיגרם נזק לדלת.

סגירת דלת

מהירותמרחק הפרדה

להאטלקצרלהאריך למהר

ה
יר

סג
ת 

רו
הי

מ

נתיב

מרחק 
הפרדה

מצב סגירהמצב פתיחה
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29. כוונון פרמטרים לפתיחה ולסגירה )המשך(

1. כוון את מרחק הפתיחה האיטית לכ-10 ס"מ.

זהירות: בצע את הכוון לאט, מכיוון שסיבוב מהיר עשוי לפצוע אנשים או 
לגרום נזק לדלת. 

2. כוון את מהירות הפתיחה.

3. כוון את מרחק הפתיחה האיטית שוב, אם צריך.

זהירות: אין לבצע כוונון זה במהלך פתיחתה של הדלת או במהלך 
סגירתה. 

זהירות: בצע את הכוון לאט, כיוון שסיבוב מהיר עשוי לפצוע אנשים או 
לגרום נזק לדלת. 

כוון את זמן הפתיחה של הדלת לאחר פתיחתה.)7( כוון זמן הפתיחה

זהירות: אם נעילה חשמלית הופעלה, יש ללחוץ על לחצן הבדיקה לאחר 
ביטול הנעילה החשמלית.

סגירת דלת

מהירותמרחק הפרדה

להאטלקצרלהאריך למהר

ה
ח

תי
פ

ת 
רו

הי
מ

נתיב

מרחק 
הפרדה

מצב סגירהמצב פתיחה

זמן פתיחה

קיצורהארכה

30. איתור תקלות

1( חיישן לא מאושר עקב הפעלה שגויה
2( ייתכן כי ישנה תקלה או קצר בחיווט 

החיישן. 

1. כבה את המערכת

2. פתח את הדלת וסגור אותה ידנית

1. הדלק את המערכת
2. הסר חיווט של חיישן

3. קצר את מסוף הזיהוי

וודא שמתח החשמל הנכנס נכון

מגעים רופפים בין המפסק לבקר ראשי ולמנוע

בדוק את הפריטים הבאים:

1( את המרווח בין קצוות המסגרת

2( אם קיים לכלוך במסילת רצפה או בשלדה

3( את המרווח בין המתלה למעצור למסילה.

4( דלת מפותלת או לא. מה מצב הנעילה.

5( אם המגעים עם מכסה מסילה ואם המבנה.

6( את הקו המרכזי של הגלגלת מקביל לדלת או לא.

התקלה נובעת ממתח לא נכון

תקלה בחיישן

לא ניתן להזיז את הדלת 
בקלות

מסגרת הדלת ומצב תליה

ניתן להזיז את 
הדלת בקלות

מתח נכון

הדלת לא זזה 
באופן חלק

המתח לא נכון

הדלת זזה בקלות
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איתור תקלות )המשך(

פתרונותבדיקותסיבותתסמינים

פתיחה וסגירה לא חלקה

#	מהירות פתיחה/סגירה 

איטית

#	מרחק התנועה האיטית 

ארוך מדי ומהירות בו איטית 
מדי באופן חזותי

#	מישהו נוגע בכנף הדלת 

בעת סגירתה ובכך גורם 
למצב הפעלה חריג

#	התנגדות גדולה מדי

בדוק את מהירות הפתיחה 
והסגירה

מרחק התנועה האיטית קצר 
מדי

הפסק את אספקת החשמל 
ופתח את הדלת ידנית

בדור האם קיים לכלוך 
במסילה

אם ישנו נזק או שחרור 
במסילת רצפה, צור מגע בין 
כנף הדלת למסילת הרצפה 

ונעל את הדלת.

בדוק אם דבר מה חוסם את 
תנועת הדלת.

אפס את מהירות הפתיחה/
הסגירה

אפס את מרחק התנועה 
האיטית

הפעל את החיישן בעת כניסה 
ויציאה של אנשים כדי לסגור 

זמנית את הדלת.

הסר לכלוך

תקן את המנעול.

התקן כהלכה את מסילת 
הרצפה

הסר את העצם החוסם 
מהמסילה

כנף הדלת מתוחה מדי

#	מהירות התנועה האיטית 

גבוהה מדי

#	מרחק התנועה האיטית 

קצר מדי

הפחת את מהירות התנועה 
האיטית

הגדל את מרחק התנועה 
האיטית

דלת לא פועלת

#	אין אספקת חשמל

#	דלת נעולה

#	קיים לכלוך במסילה

#	החיבור החשמלי לא נכון

#	נעילה פנימית בין שתי 

דלתות

#	דלת אוטומטית מוגנת בגלל 

התנגדות גדולה

#	מהירות התנועה האיטית 

היא איטית מדי

בדוק את מתג החשמל ואת 
המנוע

בדוק שהדלת נעולה

הפסק את אספקת החשמל 
כדי לבדוק שניתן להזיז את 

הדלת ידנית בקלות

החיבור לא נכון בין המנוע, 
הבקר והמתג

הפעל את אספקת החשמל

בטל נעילה

נקה לכלוך

בדוק חיבורים

המתן לסגירתה של הדלת 

השנייה

בדוק את התנגדות הדלת 
לאחר כיבוי החשמל

סובב את הלחצן H לאט בכיוון 
השעון, כי הפעלה מהירה 

תגרום להתנגשות

דלת לא נפתחת במלואה

בדוק מצב הפעלה פתיחה #	במצב פתיחה חלקית
מלאה או פתיחה חלקית 

)שלט רחוק(

עבור למצב פתיחה מלאה 

השתמש בשלט הרחוק
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איתור תקלות )המשך(

פתרונותבדיקותסיבותתסמינים

דלת לא נסגרת

#	חיישן ממשיך לפעול

#	קרן בטיחות ממשיכה לפעול

#	קצר בחיווט החיישן

בדוק אם אזור הזיהוי ישנו 
חפץ שגורם להפעלה שגויה

וודא כי באזור זיהוי אין חפץ 
שגורם להפעלה שגויה

בדוק שעינית קרן הבטיחות 
נקייה

בדוק אם הציר האופטי מוסט

בדוק שהדלת נסגרת לאחר 
הסרת חיווט האות המחובר 

למפסק

הזז את החפץ הנע

החלף חיישן

נקה לכלוך מעינית הקרן

כוון את הציר האופטי

החלף חיווט

הדלת נפתחת/נסגרת ללא 
הפסקה

#	חפצים נעים באזור זיהוי

#	גל חשמלי חזק נפלט 

בקרבת הדלת

#	שיתוף של אזור זיהוי עם 

חיישנים אחרים

#	נורת פלואורסנט באזור 

הזיהוי

#	חיישן לא מאושר

בדוק

בדוק 

בדוק

בדוק

חיישן קופץ

הוצא את החפץ הנע מאזור 
הזיהוי

הזז את המכשיר שפולט את 
הגל החזק

החלף את מפסק האי-

התערבות

הסר נורת פלואורסנט מאזור 

הזיהוי

החלף חיישן

דלת מתנגשת בעוצמה רבה

#	האטת מהירות ניכרת, אך 

התנגשות בעוצמה רבה

#	חגורה משוחררת

#	אין האטת מהירות בפתיחת 

הדלת

#	אין האטת מהירות בסגירת 

הדלת

סובב לחצן E לאט נגד כיוון 
השעון

מתח את החגורה

סובב לחצן B לאט בכיוון 
השעון

סובב לחצן D לאט בכיוון 
השעון




