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פרק 1 סקירה

������1.1אופן�השימוש�במדריך

�לפני�התקנת�המוצר�חובה�לקרוא�את�המדריך�ולציית�להוראות�הבטיחות�הרלוונטיות.�• ��

המדריך�מספק�למתקין�תיאור�מפורט�של�התקנת�המוצר,�כוונונו�ותחזוקתו.�• ��

הוראות�התקנה�לתצורה�סטנדרטית�ועבור�אביזרים�אופציונליים.�• ��

יחידת�המידה�בכל�מקום�שלא�מצוין�היא�מ"מ.�• ��

היצרן�שומר�לעצמו�את�הזכות�לשנות�את�המוצר�בכל�עת�ללא�הודעה�מראש.�• ��

����אזהרות�בטיחות �1.2
הנחיות�• ��

הקפדה�על�ביצוע�הוראות�הבטיחות�ימנע�התחשמלות,�שריפה,�פציעה�ותאונות�חמורות�אחרות.

הקפדה�על�ביצוע�הוראות�הבטיחות�תבטיח�חיי�שירות�ארוכים�של�המוצר,�את�הבטיחות�בשימוש�
במוצר,�ואת�הפעולה�התקינה�של�החלקים�הנעים.

היצרן�לא�יהיה�אחראי�לשום�בעיה�או�נזק�שנגרמה�מהפעלה�לא�נכונה�או�שימוש�לא�בטוח�במוצר.

אזהרה�• �

יש�לחבר�לחשמל�במתח�ובתדר�הנכונים,�אחרת�קיימת�סכנת�להתחשמלות�או�לשריפה.

אין�להשתמש�במחברי�חשמל�רופפים�או�לא�תקינים,�אחרת�קיימת�סכנת�להתחשמלות�או�
לשריפה.

יש�לחבר�להארקה�הולמת,�אחרת�קיימת�סכנה�של�התחשמלות�או�נזק�למוצר.

אין�לשנות�את�החלקים,�אחרת�קיימת�סכנת�להתחשמלות�או�לנזק�למוצר.

בעת�שימוש�בחיישנים,�טווח�הגילוי�לא�יהיה�קטן�מדי�ויבטיח�כיסוי�מלא,�כדי�למנוע�מהדלת�לחבוט�
או�למחוץ�את�הנכנסים�ולגרום�לפציעה.

הקפד�להשתמש�בחיישן�בטיחות�אינפרה-אדום,�אחרת�הדלת�עלולה�לחבוט�או�למחוץ�את�
הנכנסים�ולגרום�לפציעה.

הדבק�את�סימן�»דלת�אוטומטית«�על�כנפי�הדלת,�אחרת�הנכנסים�עלולים�להיתקל�בדלת�בחוסר�
זהירות�ולהיפצע.

הסימנים�הבאים�המופיעים�במדריך�מסמלים�סכנות�והוראות�חשובות.

אזהרה: #
סכנת�מוות�וסכנה�בטיחותית.� � ��

זהירות: #

����������סכנה�של�נזק�לחלקים�או�לתקלה�בפעולת�המוצר.
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תיאור המוצר   1.3

וע
מנ

לה
ת

מ
לה

סי
מ

עה
צו

ר

חה
תי

מ
ת 

גל
גל

מין
ה י

וע
רצ

ת 
שב

תו
אל

מ
ש

ה 
וע

רצ
ת 

שב
תו

קר
ב

ור
עצ

מ

ה
לכ

הו
ה

ת�
יל

ס
מ

ל�
ע

ם�
בי

כי
�ר

ם
קו

מי



3

דלת אוטומטית

מידע�טכני � �1.4

נתוני�חשמל�•
V 230� 50 ~60Hz  2A�:אספקת�מתח �

65W�:ערך�צריכת�חשמל �

רוחב�פתיחה�מלאה:�•
דלת�כנף�כפולה�3000 - ��1000 �

דלת�כנף�בודדת�1800 - 600 �

מהירות�פתיחה�של�דלת�כנף:�•
�����מהירות�פתיחה:�50 - �20ס"מ�בשנייה�

����מהירות�סגירה:�50 - �20ס"מ�בשנייה

משקל�של�דלת�כנף:�•
דלת�כנף�כפולה�מרבי�X 120 �2ק"ג�� �

150 X 1דלת�כנף�בודדת� �

תנאי�הפעלה:�•
�-20°C  ~  50°C +�:טווח�טמפרטורה �

RH85%�  :טווח�לחות �

מבט�מהצד�על�מסילת�ההולכה

<
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פרק 2    התקנה של מסילות ורכיבים

התקנה�של�המסילה�ומעצורים ��1.2�

דרישות�מיקום�התקנה:�משטח�ההתקנה�חייב�להיות�חלק�וקשיח.�קירות�בטון�חייבים�לאפשר��•
.M8וקיבוע�קורה�פלדה�מבנית�עם�ברגי��,M8חיבור�מיתדי�

חתוך�את�המסילה�בהתאם�לתבנית�הדלת�וקבע�את�המסילות�לקיר�או�למבנה�פלדה�באמצעות��•
ברגי��M8באופן�שטוח�ויציב.

לפני�התקנת�מסילה,�יש�להתקין�את�המעצורים�על�מסילת�ההחלקה�של�מסילה,�כיוון�שאם�לא��•
יהיו�רווחים�בשני�הקצוות�של�מסילה,�לא�ניתן�יהיה�להתקין�את�המעצורים�על�מסילה.

התקנה�של�מתלים � �2.2
התקן�את�המתלים�באופן�הבא: �

שחרר�את�הברגים�מונעי�ההחלקה,�כוון�את�התקן�נגד�החלקה�לחלק�התחתון,�תלה�את�גלגלי� �
המתלים�של�כנף�הדלת�על�מסילת�ההחלקה,�לאחר�מכן�כוון�את�החלק�העליון�של�התקן�נגד�

החלקה�לחלק�העליון�וקבע�אותו.

לאחר�התקנה�יש�לנקות�את�משטח�מסילה,�כדי�למנוע�רעשים�בעת�הפעולה�של�הדלת. #

מעצורים

ברגים�מונעי�החלקה
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כוונון של כנף הדלת
כוונון�של�גובה�כנף�הדלת�והשיפוע�•

שחרר�את�בורגי�הקיבוע
סובב�את�בורגי�הכוונון�)בשני�המתלים(�לאותו�כיוון�כדי�לכוונון�ואת�גובה�כנף�הדלת,�עד�שהמרווח�בין�כנף�

הדלת�לקרקע�עומד�במידה�הנדרשת.
סובב�את�בורגי�הכוונון�)בשני�המתלים(�לכיוון�הנגדי�לכוונון�הזווית�עד�שהמסגרת�האמצעית�של�שתי�הכנפיים�

מקבילה.
הדק�את�בורגי�הקיבוע.

כוונון�המרווח�בין�כנף�הדלת�הפעילה�לבין�כנף�הדלת�הקבועה.��•

שחרר�את�בורגי�כנף�הדלת.
כוונן�את�כנף�הדלת�הפעילה�עד�שהמרווחים�בינה�לבין�הכנף�הקבועה�זהים.�הדק�את�בורגי�כנף�הדלת.

�

התקנה של מנוע ובקר ��2.3

הברג�את��הברגים�למסילה�כפי�שמתואר�בשירטוט�הבא,�והתקן�את�המנוע�והבקר�על�מסילת�
ההולכה.

בורג�כוונון

בורגי�כנף�הדלת
בורגי�קיבוע

הברגים�עם�הראש�המיוחד�ומסילה�צריכים�להיות�מקבילים ��.1
הברג�את�הברגים�המיוחדים�כמתואר�למטה,�עד�שהראש�שלהם� ��.2

יהיה�אנכי�למסילת�ההולכה
הדק�את�אומי�האחיזה. ��.3

בקר�דלת�אוטומטית�
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התקנה של גלגלת מתיחה  2.4
התקן�את�הברגים�של�גלגלת�המתיחה�למסילה,�הברג�את�הברגים�כמתואר�בהמשך,�ותלה�את� �

גלגלת�המתיחה�על�מסילה.�הקיבוע�הסופי�יתבצע�לאחר�התקנת�הרצועה.

התקנה של רצועה �2.5
התקנה�של�תושבות�הרצועה�•

בהתאם�לגודל�הנחוץ�של�הרצועה,�הכנס�את�הרצועה�לשתי�תושבות�הרצועה,�תושבת�אחת� �
של�הרצועה�תחבר�את�שני�הקצוות�של�הרצועה�ותיצור�לולאה,��הכנס�את�הרצועה�לגלגלת�

של�המנוע�ולגלגלת�המתיחה,�הזז�את�גלגלת�המתיחה�לקצה�הקרוב�יותר�למסילה,�יישר�את�
הרצועה,�והדק�את�הברגים�של�גלגלת�המתיחה.

כוונון�מתח�הרצועה�•
השתמש�במפתח�לכוונון�הברגים�עד�שמושג�מתח�הידוק�הבורג�הנכון�)הוא�נכון�כאשר�משקל� �

של��500גרם�גורם�לרצועה�לרדת��20�-�10מ"מ(,�והדק�את�בורגי�הקיבוע.

� �

מיקומי�ההתקנה�של�תושבות�הרצועה�הם�שמאל�למעלה�וימין�למטה�)דלת�עם�כנף�אחת�נפתחת�
קבע�את�התושבת�התחתונה(,�אחרת�הדלת�תישאר�פתוחה.

כנף�שמאלכנף�ימין
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פרק 3     חיבורי חשמל

חיבור�המנוע�אספקת�המתח�והבקר � �3.1

חיבור�המתח�חייב�להיות�מוארק�כראוי. #
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2.3     חיבור חיישן

�

בקר

חיישן�מבוקר

מתח

אות

מתח

אות

אדום

לבן

מתח

אות

חיישן

כאשר�נעשה�שימוש�בתפקוד�חד�כיווני,��אות�החיישן�המבוקר�נקטע.

החיבור�צריך�להתבצע�בעת�שאספקת�המתח�מנותקת. #

אדום

לבן
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חיבור של בקרי גישה  3.3
�
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מערכות�בקרת�עזר�חיצוניות�צריכות�להיות�לא�פעילות.� #

�

וד
ק

ס�
טי

כר

ח
ת

מ

ת
או

ה
ק

ע
אז

G
N

D
ח

תו
פ

1�
ת

דל



10

דלת אוטומטית

חיבור של גלאי בטיחות, נעילה חשמלית וגיבוי מתח�   3.4

קר
ב

ח
ת

מ
ת

או

ה
וד

אנ
ה

וד
ט

ק

ה
וד

אנ
ה

וד
ט

ק

לי
מ

ש
ח

ל�
עו

מנ

ת
חו

טי
�ב

אי
גל

ח
ת

מ
וי�

יב
ג

החיבור�לחשמל�חייב�להתבצע�בהתאם�לתרשים�חיבורי�חשמל�והוראות�התקנת�אביזרים. #
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חיבור של שתי דלתות משתלבות    3.5

חיבור�של�מתג�עצירת�חירום � �3.6
במצב�חירום,�לחץ�על�מתג�עצירת�חירום,�הדלת�תיעצר�מיד,�כנף�הדלת�ניתנת�לפתיחה��•

בקלות�ביד�ותיעצר�במיקום�הנדרש.

ללא�מתג�עצירת�חירום,�יהיה�צורך�לקצר�את�המעגל�החשמלי.�•

שני�ממשקי�"8"�•

בקר�2

בקר�1

מוצא
מבוא

מוצא
מבוא

בקר�

מערכת�חיצונית�

מערכת�חיצונית�

מערכת�חיצונית�

פתוחה�

סגורה�

פתוח�

סגור

פתוח�

סגור

לחצן�עצירת�חירום�
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חיבור של מתגי הפעלה ושלט רחוק   3.7
מתג�חמישה�מצבים�•

מתג�חמישה�מצבים�•

שלט רחוק שלט רחוק ובקר
1.�מרווח:�לחץ�לחיצה�ארוכה�על�לחצן�"18"�עד�שאור�נורית�הלד�

ישתנה�מצהוב�לירוק�או�עד�שלא�יישמע�צפצוף�ושחרר�את�
הלחצן.

2.�התאמה:�לחץ�על�לחצן�"18"�האור�בנורית�הלד�ישתנה�מירוק�
לצהוב�ויישמע�צפצוף.�לאחר�מכן�לחץ�על�לחצן�כלשהו�על�השלט�

רחוק,�הצפצוף�ייפסק.�אור�נורית�הלד�ישתנה�מצהוב�לירוק,�כדי�
לציין�שתהליך�ההתאמה�הסתיים�בהצלחה.

3.�זהירות:�בעת�שימוש�בשלט�הרחוק,�נורית�הלד�מהבהבת�
ונשמעים�שני�צפצופים�לציון�שהליך�ההתאמה�נכשל.�חזור�על�

שלב�2.

בקר�אחד�יכול�להתחבר�לאות�קליטה�אחד�של�שלט�רחוק.

לכל�היותר�ניתן�לקבל�אות�מעד��10שלטים�רחוקים.

 �Cפתוח למחצה�
�Dאוטומטי

 A סגור 
B פתוח

סגור

רגיל

חד�כיווני

פתוח�למחצה

פתוח

מתג�חמישה�מצבים

בקר

פתוח
פתוח�למחצה
חד�כיווני
סגור

לחץ�עליו�לקוד�התאמה�
תואם�לשלט�הרחוק�והבקר
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פרק 4    הגדרות תפקוד וכוונון פרמטרים

הוראות התקנה של מתג DIP ארבעה מצבים בבקר  4.1

k1  מצב ON: פתיחה כנף ימין או פתיחה כפולה, מצב OFF: פתיחת כנף שמאל.
k2  מצב ON: לאחר שהדלת נפתחת, היא תיסגר אוטומטית, מצב OFF: קבלת אות  

תסגור את הדלת.  
K3 אספקת זרם גיבוי מצב ON: הדלת תעבוד באופן רגיל, מצב OFF: הדלת תישאר    

פתוחה.  
K4 שימוש בנעילה חשמלית, מצב ON: לחיצה על לחצן A )סגירה( בשלט הרחוק או    

על לחצן  של מתג חמישה מצבים לנעילת הדלת, מצב OFF: הדלת תינעל    
לאחר סגירתה.  

ON הגדרת המפעל היא מצב   .1
לאחר כוונון של התג הרב מצבי, יש לאתחל את הבקר כדי שההגדרה תיושם.   .2

פתוח ימין או שמאל
הפעלה/נטרול סגירה אוטומטית
רגיל או נשאר פתוח )גיבוי מתח(
אות נעילה או נעילה אוטומטית 

)נעילה חשמלית(

לחצן בדיקה

ברק

ברק

הוראות התקנה של בקרי פוטנציומטר סיבוביים בבקר  4.2

מינימוםמקסימום

סיבוב הלחצנים בכיוון השעון יגביר את המהירות/המרחק 
כאשר סיבוב נגד כיוון השעון יפחית את המהירות/המרחק

מרחק תנועה איטית

זמן פתיחה

מהירות תנועה איטית

מהירות סגירה

מהירות פתיחה
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פרק 5   תחזוקה ופתרון בעיות

�שמירה�על�בטיחות �5.2
תחזוקה�ובדיקה�לפחות�אחת�לשנה�חיונית�לשמירה�על�התפקוד�הבטיחותי�והתקין�של�הדלת. �

התחזוקה�צריכה�להתבצע�באמצעות�איש�מקצוע�מיומן. �

אם�לא�בוצעה�תחזוקה�או�שהתחזוקה�בוצעה�על�ידי�אדם�שאינו�מורשה�ונגרמו�נזקים�או� �
התפקוד�התקין�הורע,�לא�יישא�היצרן�בשום�אחריות�או�חבות�לתיקון�המצב.�כל�פעולות�או�

שינויים�המבוצעים�בדלת�האוטומטית�חייבים�להתבצע�על�ידי�איש�מקצוע�מוסמך.��

אזהרה: #

יש�לבצע�את�כל�פעולות�התחזוקה�כאשר�אספקת�המתח�מנותקת. � ��

תחזוקה �5.2
תחזוקה�ובדיקה�שגרתיות�יתבצעו�על�ידי�אנשי�מקצוע�מוסמכים.�רכיבים�לתחזוקה:�מבנה�הדלת,�

מנוע,�בקר,�משדר�אות,�אמצעי�בטיחות.�סוגי�תחזוקה:�בדיקה,�ניקוי,�כוונון,�החלפה.

פעולת�התחזוקה חלקים מועד

בדוק�את�ניקיון�המסילה�ונקה�אם�
דרוש.�כאשר�משטח�המסילה�שחוק�

במידה�ניכרת,�יש�להחליף�את�
מסילת�ההולכה.

מסילה

כל�שישה�חודשים

בדוק�את�ניקיון�הגלגלים,�את�הפעולה�
התקינה,�ואת�מצב�השחיקה�או�

קיומו�של�נזק.�אם�דרוש�נקה�אותם.�
אם�הם�שחוקים�החלף�אותם.

גלגלים

בדוק�את�מצב�הרצועה�לאיתור�
שחיקה�או�סימני�הזדקנות,�אם�

נדרש�החלף�אותה.�בדוק�שהרצועה�
מתוחה,�אם�נדרש�כוון�שוב�את�

המתח.

רצועה

בדוק�את�הפעולה�התקינה�של�
הבקר.�בדוק�אם�הוא�פועל�באופן�

יציב,�ובעת�הצורך�כוונן�אותו. בקר

בדוק�שהכבל�מקובע�היטב,�אם�
נדרש�חזק�את�הקיבוע�שלו.�בדוק�נזק�

בכבל,�החלף�אותו�אם�דרוש. כבל
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כל�פעולת�שירות�ותחזוקה�צריכה�להירשם�בספר�הבדיקה.

תיקונים/פתרונות סיבות בדיקה תופעה

מופעל
שחרר�את�מתג�עצירת�חירום

חבר�את�מגע�עצירת�חירום�
»8«

מופסק
לחץ�על�עצירת�הדלת�במצב�
»חירום«��מגע�עצירת�חירום�

»8«�אינו�מקוצר.

�מתג�הפעלה�
מתג�עצירת�חירום

�מגעי�עצירת�חירום�
)פעילים�או�מופסקים(

הדלת�אינה�פועלת

העבר�למצב�»אוטומטי«
שנה�את�תיל�האות�חבר�

באופן�נכון�או�החלף

ההגדרה�היא�במצב�»פתוח«
חיל�האות�מקוצר.�שגיאת�

חיבור�או�תפקוד�לקוי.

מתג�תפקוד�או�שלט�רחוק
אתר�את�תיל�האות�גלאי�

בטיחות
הדלת�אינה�סגורה.

מופעל
חבר�שוב

העבר�למצב�»אוטומטי«
המתן�עד�שהדלת�השנייה�

תיסגר.

מופסק
חיבור�חשמלי�לקוי�ההגדרה�

היא�במצב�»סגור«
התנגדות�גדולה

מתג�הפעלה�חיבור�חשמלי�
מתג�תפקוד�או�שלט�רחוק
הפסקת�פעולה�של�שתי�

דלתות�משתלבות,�בדוק�את�
התנגדות�הדלת

הדלת�אינה�
נפתחת.

החלף
הסר�את�העצמ)ים(�מאזור�

הגילוי.�כבה�את�התאורה�
הפלורסנטית�הרחק�את�מקור�

האות�או�הפסק�את�פעולתו.

הגבר�את�מהירות�התנועה�
האיטית.

הפחת�את�מרחק�התנועה�
האיטית.

החיישן�אינו�פועל
יש�עצמים�נעים�באזור�הגילוי

ישנה�תאורת�פלורסנטית�מעל�
אזור�הגילוי

ישנו�אות�שידור�חזק�באזור�
הגילוי

התנגדות�גדולה

חיישן
בדוק�את�אזור�הגילוי.�

אופן�התנועה�של�הדלת

הדלתות�ממשיכות�
להיפתח�ולהיסגר�

ללא�הפסקה.

הפחת�את�מהירות�התנועה�
האיטית.

הגדל�את�מרחק�התנועה�
האיטית�בפתיחה.�הגדל�את�

מרחק�התנועה�האיטית�
בסגירה.�כוון�את�מתח�החגורה

הפחתה�ניכרת�במהירות,�אבל�
ללא��סגירה�בעוצמה�רבה.�

אין�הפחתה�במהירות�שהדלת�
נפתחת.�אין�הפחתה�במהירות�

שהדלת�נסגרת.�הרצועה�
משוחררת.

אופן�התנועה�של�הדלת הדלתות�נסגרות�
בעוצמה�רבה.

�5.3פתרון�בעיות
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הנפתחת לעולם ומלואו


