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אמצעי זהירות

  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.   

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.  

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.    

אמצעי זהירות

  הוראות בטיחות
יש להזין מנגנונים חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר.

אפשר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו.
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 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.   

1. אמצעי זהירות
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1   פרמטרים טכניים

טווח מתאים

גבולות טווח

220V ± 10% :מתח

W50 :צריכת חשמל

זמן פתיחה: 3 ~ 7 שניות/90°

משך פתיחה: 1 ~ 3 שניות

עומק מרבי של מסגרת הדלת: 450 מ”מ

זווית פתיחה מרבית: 120°

+50°C ~ -20°C :טמפרטורה חיצונית

IP12D :דרגת מגן

משקל פריט: 6.5 ק”ג

ממדים: אורך x 515 גובה x 95 רוחב 90 מ”מ
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2   רכיבים

נקב עבור חוטי חשמל נקב עבור חיישן

לוח תחתון

מהדק חוטים מנוע
בקר מיקרו-מחשב

מפעיל ציר הספק שנאי

מכסה

זרוע משיכה )חלופי(

זרוע משיכה )חלופי(
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3   התקנה

דוגמת התקנה  3.1

בחר זרוע משיכה: הדלת נפתחת פנימה )מפעיל בפנים(

בחר זרוע דחיפה: הדלת נפתחת החוצה )מפעיל בפנים(
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3   התקנה

התקנת לוח תחתון   3.2

זרוע משיכה  

 o שורת חוטי חשמל

o שורת חיישנים

מימין לדלת

משמאל לדלת

כפי שמוצג באיור, התקן את הלוח התחתון על 
המסגרת באמצעות 8 בורגי עץ שקועים )אם 

המסגרת עשויה מפלדה, השתמש בברגים בעלי 
)M6*15 ראש משושה שקוע

כפי שמוצג באיור, התקן את הלוח התחתון על 
המסגרת באמצעות 8 בורגי עץ שקועים )אם 

המסגרת עשויה מפלדה, השתמש בברגים בעלי 
)M6*15 ראש משושה שקוע

 ø שורת חוטי חשמל

o שורת חיישנים
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3   התקנה

3.2 התקנת לוח תחתון

זרוע דחיפה

o שורת נקבים עבור חיווט

ø שורת נקבים עבור חיווט

ø שורת נקבים עבור חיישנים

ø שורת נקבים עבור חיישנים

מימין לדלת

משמאל לדלת

כפי שמראה המתונה, התקן את הלוח התחתון על המסגרת 
באמצעות 8 בורגי עץ שקועים )אם המסגרת עשויה מפלדה, 

)M6*15 השתמש בברגים בעלי ראש משושה שקוע

כפי שמראה המתונה, התקן את הלוח התחתון על המסגרת 
באמצעות 8 בורגי עץ שקועים )אם המסגרת עשויה מפלדה, 

)M6*15 השתמש בברגים בעלי ראש משושה שקוע
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3   התקנה

3.3  זרוע משיכה

חבר את הלוח התחתון אל 
כנף הדלת )כפי שמוצג באיור( 

באמצעות שלושה בורגי עץ בעלי 
ראש עגול )אם כנף הדלת עשויה 

מפלדה, השתמש בבורגי צלב 
)M6*15

כוונן את זווית הפתיחה באמצעות 
הזזת המעצור )המעצור נמצא 

משמאל(

מימין לדלת
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3   התקנה

3.4  זרוע דחיפה

חבר את הלוח התחתון אל כנף הדלת )כפי שמוצג באיור( באמצעות שני 
בורגי עץ בעלי ראש עגול )אם כנף הדלת עשויה מפלדה, השתמש בבורגי 

)M6*15 צלב

)L1( כוונן את אורכה של זרוע הדחיפה בהתאם לעומק הדלת

L2 = 350mm a = 90° התקן L1> 100mm

L2 a 350mm a = 90° על זרוע הדחיפה להיות קצרה ביותר, התקן L1< 100mm

מימין לדלת
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3   התקנה

3.5 מערכת הפעלה

חבר את מערכת ההפעלה על לוח התחתון הגמור )כפי שמופיע באיור(, קבע אותה באמצעות שמונה ברגים משושים.

3.6 מכסה

פתיחת המכסה
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3   התקנה

3.7 חבר את המנוע ואת זרוע המשיכה

3.8 חבר את המנוע עם זרוע הדחיפה

הארכה של ציר המנוע
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4  חיבור חשמלי

חיווט חשמל

מנוע, שנאי

3A נתיך

220V  אספקת חשמל

18V שנאי

כבל מנוע בעל 8 ליבות

הגדרות מפעל, כבל שנאי בעל ליבה כפולה, כבל 
מנוע בעל 8 ליבות ובקר מחובר

בקר

בקר

 נעילה חשמלית
 אל-פסק+
 אפס

 נעילה פנימית )נכנסת(
 אפס
 נעילה פנימית )יוצאת(
 סנכרון )נכנס(
 אפס
סנכרון )יוצא(

1 מהירות פתיחה
2 זווית הפתיחה האיטית

3 מהירות סגירה
4 זווית הסגירה האיטית

5 משך פתיחה

K1 כיוון פתיחה
K2 זרוע דלת ראשית

K3 זרוע לסגירה 
חזקה

K4 בורר למשקל דלת

אספקת חשמל לחיישן

אספקת חשמל לחיישן

אות החיישן

אות החיישן

+12
GND
COM

מונע היצמדות )פתיחה(

מונע היצמדות )סגירה(

אות של בקרת גישה

בקרת גישה + נעילה חשמלית

נעילה

חשמלית

נעילה חשמלית + 
אל-פסק + 
אפס

היצמדות )פנימית(
אפס
היצמדות )חיצונית(

V +12
הארקה

אפס
מונע היצמדות )פתיחה(
מונע היצמדות )סגירה(

אות של בקרת גישה

חשמל לבקרת גישה +
חשמל לבקרת גישה –

אות של בקרת גישה

אות של בקרת גישה

היצמדות
היצמדות )פנימה(
אפס

היצמדות )החוצה(

היצמדות )פנימה(
אפס

היצמדות )החוצה(

A בקר דלת

A בקר דלת

B בקר דלת

B בקר דלת

הערה: לשתי הדלתות חיישן אחד משותף או מקור אות זהה. שתי הדלתות ייפתחו ביחד.

אם תחליף בין שני חוטי האות של החיישן המחוברים לאותו בקר, תהיה ההפעלה רגילה. 

סנכרון דלת כפולה

)in( סנכרון
אפס

)out( סנכרון

)in( סנכרון
אפס
)out( סנכרון

* בעת פתיחה כפולה את הדלת הראשית יש לפתוח ראשונה ולסגור אחרונה ואת הדלת המשנית יש לסגור ראשונה ולפתוח אחרונה. 
דלת ראשית מסתובבת K2 למטה ואילו הדלת המשנית מסתובבת K2 למעלה. 

* חיישנים ומערכת בקרת גישה מחוברים לבקר הדלת הראשית. 
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4  חיבור חשמלי

חיישן

חשמל החיישן
חשמל החיישן

אות החיישן
אות החיישן

מונע היצמדות )פתיחה(

מונע היצמדות )פתיחה(
מונע היצמדות )סגירה(

אות בקרת הגישה

מונע היצמדות )פתיחה(
מונע היצמדות )סגירה(

אות בקרת הגישה

מונע היצמדות )פתיחה(
מונע היצמדות )סגירה(

אות בקרת הגישה

מונע היצמדות )סגירה(

קורא כרטיסים מקודדים

תר
ויו

מ' 
 1

תר
ויו

מ' 
 1

15 ס"מ ויותר 15 ס"מ ויותר 15 ס"מ ויותר 15 ס"מ ויותר

תר
ויו

מ' 
 1

תר
ויו

מ' 
 1

טווח הזיהוי של 
החיישן

טווח הזיהוי של 
החיישן

12 ס"מ 
ויותר

12 ס"מ 
ויותר

12 ס"מ 
ויותר

12 ס"מ 
ויותר

דלת

קטן יותר מעובר אורח

טווח הזיהוי של 
החיישן

טווח הזיהוי של 
החיישן

מסמן את טווח הזיהוי 
של המעבר בדלת.
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 נעילה חשמלית
 אל-פסק+
 אפס

 נעילה פנימית )נכנסת(
 אפס
 נעילה פנימית )יוצאת(
 סנכרון )נכנס(
 אפס
סנכרון )יוצא(

1 מהירות פתיחה
2 זווית הפתיחה האיטית

3 מהירות סגירה
4 זווית הסגירה האיטית

5 משך פתיחה

K1 כיוון פתיחה
K2 זרוע דלת ראשית

K3 זרוע לסגירה 
חזקה

K4 בורר למשקל דלת

אספקת חשמל לחיישן

אספקת חשמל לחיישן

אות החיישן

אות החיישן

+12
GND
COM

מונע היצמדות )פתיחה(

מונע היצמדות )סגירה(

אות של בקרת גישה

להגברת מהירות סובב בכיוון השעון 1. מהירות פתיחה  

להגדלת זווית סובב בכיוון השעון 2. זווית פתיחה איטית 

להגברת מהירות סובב בכיוון השעון 3. מהירות סגירה  

להגדלת זווית סובב בכיוון השעון 4. זווית סגירה איטית 

להארכת משך הפתיחה סובב בכיוון השעון 5. משך פתיחה  

1/4:7S   1/2:14S   3/4:21S

הגדר את המתג )K(: לאחר הגדרות, כבה, אתחל

K1: מופעל, הדלת נסגרת נכון. אם לא, שנה את מיקום המתג.

)ON( סנכרון, דלת ראשית: סובב למטה, דלת משנית: סובב למעלה :K2

)ON( דחיפה/משיכה ידנית: סובב למטה, סגירה מאולצת: סובב למעלה :K3

)ON( סובב למעלה :)דלתות כלליות: סובב למטה. דלתות כבדות יותר )100-80 ק”ג :K4

אופציונלי: שלט רחוק

4  כוונון פרמטרים

* מספר השלט הרחוק מופיע על הבקר. 

סגירה פתיחה

אתחול אוטומטי


