ΠΡΟΣΟΧΗ!
Είναι σηµαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.
Λανθασµένη εγκατάσταση ή λανθασµένη χρήση του προϊόντος θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό.

1.

∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε να
εγκαταστήσετε το προϊόν.
2. Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικά κλπ) σε
µέρος προσβάσιµο από παιδιά καθώς µπορεί να είναι
πιθανές πηγές κινδύνου για αυτά.
3. Φυλάξτε τα εγχειρίδια του προϊόντος για τυχόν
µελλοντική αναφορά.
4. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
αποκλειστικά για τη χρήση που αναφέρει ρητά ο
κατασκευαστής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, που
δεν αναφέρεται ρητά από τον κατασκευαστή, µπορεί
να διακυβεύσει την καλή κατάσταση και καλή
λειτουργία του προϊόντος και/ή να αποτελέσει πιθανή
πηγή κινδύνου.
5. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης που
προκαλείται από ακατάλληλη χρήση ή χρήση άλλη από
εκείνη για την οποία προορίζεται αυτό το
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα.
6. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε εκρηκτική
ατµόσφαιρα: η παρουσία εύφλεκτων αερίων ή καπνών
αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια.
7. Τα µηχανικά µέρη πρέπει να συµµορφώνονται µε τις
διατάξεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 12604
"Industrial, commercial and garage doors and gates Mechanical aspects - Requirements" και EN 12605
"Industrial, commercial and garage doors and gates Mechanical aspects - Test methods".
8. Για τις εκτός ΕΕ χώρες, για να επιτευχθεί ένα επαρκές
επίπεδο ασφάλειας, πρέπει επίσης να τηρούνται τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αναφέρονται ανωτέρω,
επιπλέον της αντίστοιχης εθνικής νοµοθεσίας.
9. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για την µη
τήρηση των όρων καλής κατασκευής των προς
µηχανοκίνηση στοιχείων ή για τυχόν παραµορφώσεις
που µπορεί να εµφανισθούν κατά τη διάρκεια της
χρήσης του προϊόντος.
10. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 12453 "Industrial,
commercial and garage doors and gates - Safety in
use of power operated doors - Requirements" και EN
12445 "Industrial, commercial and garage doors and
gates - Safety in use of power operated doors - Test
methods". Το επίπεδο ασφάλειας του
αυτοµατοποιηµένου συστήµατος πρέπει να είναι C+D.
11. Πριν από οποιαδήποτε εργασία επί του προϊόντος,
διακόψτε την τροφοδοσία µε ηλεκτρικό ρεύµα από το
δίκτυο.
12. Η γραµµή τροφοδοσίας του αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος µε ρεύµα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε
διακόπτη που να αποµονώνει όλους τους αγωγούς
ρεύµατος (all-pole switch - αποµονώνει και φάσεις και
ουδέτερο) και να διαθέτει επαφή µε διάκενο
µεγαλύτερο των 3 mm. Συνιστάται η εγκατάσταση
θερµικής ασφάλειας 6A που να διακόπτει φάση και
ουδέτερο.

13. Βεβαιωθείτε ότι η γραµµή τροφοδοσίας µε ρεύµα
προστατεύεται από ∆ιαφορικό ∆ιακόπτη Εντάσεως µε
όριο ενεργοποίησης 0.03 Α ή µικρότερο.
14. Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα γείωσης είναι άψογα
κατασκευασµένο και συνδέστε σωστά τα µεταλλικά µέρη
του προϊόντος µε αυτό.
15. Το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα διαθέτει ενσωµατωµένη
διάταξη ασφάλειας αντισύνθλιψης που ρυθµίζει την
µέγιστη ροπή του µηχανισµού. Ωστόσο, το όριο
ενεργοποίησης της συγκεκριµένης διάταξης πρέπει να
ελέγχεται, όπως ορίζεται στα πρότυπα που αναφέρονται
στο σηµείο 10.
16. Οι διατάξεις ασφαλείας (Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12978
"Industrial, commercial and garage doors and gates Safety devices for power operated doors and gates Requirements and test methods") προστατεύουν τις
περιοχές που εκτίθενται σε πιθανούς κινδύνους λόγω
µηχανικής κίνησης, όπως η σύνθλιψη (crushing),
σύρσιµο (dragging) και διάτµηση (shearing).
17. Συνιστάται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον φανού
ειδοποίησης λειτουργίας για κάθε σύστηµα, καθώς και
ενός προειδοποιητικού σήµατος, επαρκώς στερεωµένου
στο κέλυφος του µηχανισµού, επιπλέον των συσκευών
που αναφέρονται στο σηµείο 16.
18. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη όσον αφορά
την ασφάλεια και την αποτελεσµατική λειτουργία του
αυτόµατου συστήµατος εάν αυτό περιλαµβάνει
εξαρτήµατα από άλλους κατασκευαστές.
19. Για τη συντήρηση, χρησιµοποιήστε αυστηρά
ανταλλακτικά του ίδιου κατασκευαστή.
20. Μην τροποποιείτε, µε κανένα τρόπο, τα εξαρτήµατα του
αυτόµατου συστήµατος.
21. Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη
για τον τρόπο χειροκίνητης λειτουργίας του συστήµατος
σε περίπτωση ανάγκης και να παραδώσει στο χρήστη το
εγχειρίδιο µε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που
συνοδεύει το προϊόν.
22. Μην αφήνετε παιδιά ή ενήλικες να παραµένουν κοντά
στο προϊόν, ενώ αυτό λειτουργεί.
23. Κρατήστε τα τηλεχειριστήρια και τις λοιπές συσκευές
ενεργοποίησης µακριά από τα παιδιά για την πρόληψη
της ακούσιας ενεργοποίησης του αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος.
24. Η διέλευση µέσω του ανοίγµατος επιτρέπεται µόνο όταν
η θύρα είναι εντελώς ανοικτή.
25. Ο χρήστης δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να
προσπαθήσει να επισκευάσει το προϊόν ή να λάβει
διορθωτικά µέτρα. Ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει
αποκλειστικώς µε ειδικευµένο προσωπικό ή κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτηµένο από τον κατασκευαστή.
26. Ότι δεν περιγράφεται ρητά στις οδηγίες του
κατασκευαστή, δεν επιτρέπεται.

Εγκατάσταση µηχανισµού συρόµενων θυρών EcoMotors SL600
Περιγραφή
Ο µηχανισµός είναι κατάλληλος για την κίνηση οικιακών συρόµενων πορτών µε
βάρος έως 600kg και µέτρια συχνότητα λειτουργίας (έως 15 ανοιγοκλεισίµατα ανά
ηµέρα).
Το µεταλλικό µέρος του αποτελείται από χυτό αλουµίνιο, ενώ το καπάκι είναι από
πλαστικό τύπου ABS. Στο εσωτερικό µέρος του µηχανισµού εδράζεται ένας
ηλεκτροµηχανικός κινητήρας, το σύστηµα µετάδοσης και ο πίνακας ελέγχου. Το
σύστηµα µείωσης είναι κλειστό και περιέχει λιπαντικό οπότε δεν χρειάζεται
περαιτέρω λίπανση. Ο πίνακας ελέγχου παρέχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει µε
αρκετούς διαφορετικούς τρόπους προγραµµατισµού και να επιτευχθούν οι
επιθυµητές ρυθµίσεις στις συσκευές ασφαλείας.

[ ∆ιαστάσεις σε mm ]
Σχηµατικά, µία τυπική εγκατάσταση του αυτοµατισµού είναι η παρακάτω:

Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστο βάρος πόρτας:

600

kg

Τάση λειτουργίας:

230

V

Μέγιστη ισχύς:

250

W

Χωρητικότητα πυκνωτή:

12,5

Ταχύτητα:

10

Τύπος γραναζιού:
Στροφές κινητήρα:

µF
m/min

M4-Z12
1400

Βάρος µηχανισµού:

9

Ρεύµα λειτουργίας:

1,5

rpm
kg
A

Προκαταρκτικοί έλεγχοι
Η πόρτα πρέπει να λειτουργεί άψογα ως χειροκίνητη. Εάν παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα ως
χειροκίνητη, η µετατροπή της σε αυτόµατη όχι µόνο δεν θα το λύσει αλλά θα το
χειροτερέψει µε κίνδυνο να προκληθεί ζηµιά και στον αυτοµατισµό.
Καµία εγκατάσταση αυτοµατισµού δεν πρέπει να πραγµατοποιείται σε πόρτα που
δεν δουλεύει ήδη άψογα ως χειροκίνητη.
Οι ελάχιστοι έλεγχοι που κάνουµε για το πόσο καλά λειτουργεί η πόρτα είναι:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Η ράγα κύλισης στο δάπεδο πρέπει να είναι απόλυτα οριζόντια και ευθεία. Ελέγχουµε ότι δεν έχει στρεβλώσεις, βαθουλώµατα ή
εξογκώµατα, ότι στηρίζεται καλά στο δάπεδο και ότι σε κανένα σηµείο δεν υποχωρεί όταν οι τροχοί της πόρτας πατάνε πάνω της.
Οι τροχοί της πόρτας πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να ταιριάζουν µε το βάρος της πόρτας και να έχουν προφίλ συµβατό µε
το προφίλ της ράγας (πχ δεν έχουµε ροδάκια µε κυκλικό προφίλ σε ράγα µε γωνιακό προφίλ).
Η επιφάνεια του θυρόφυλλου πρέπει να είναι εντελώς επίπεδη (να µην “κάνει κοιλιές”).
Το θυρόφυλλο πρέπει να κινείται οµαλά, σε όλη τη διαδροµή (και στο άνοιγµα και στο κλείσιµο), χωρίς να αλλάζει η αντίστασή του
στην κίνηση. Καθαρίζουµε την ράγα από τυχόν σκουπίδια (πχ χαλίκια, χώµα, φύλλα). Κινούµε µε το χέρι την πόρτα από άκρη σε
άκρη, µε αργή σταθερή ταχύτητα. Η ταχύτητα πρέπει να είναι περίπου όση και του µηχανισµού. Εάν σε κάποια σηµεία η αντίσταση
του θυρόφυλλου µεγαλώνει απότοµα, σταµατάµε και ψάχνουµε να βρούµε τον λόγο. Πιθανές αιτίες είναι:
o Υπήρχε κάποιο σκουπίδι που δεν καθαρίσαµε.
o Προεξέχει κάποιο κοµµάτι κόλλησης σε µία από τις ενώσεις της ράγας.
o Κάποιος τροχός της πόρτας σφηνώνει.
o Το θυρόφυλλο σφηνώνει στα ράουλα στήριξης.
Το θυρόφυλλο πρέπει να κινείται χωρίς τραντάγµατα και µετακινήσεις πέρα-δώθε. Τα ράουλα στήριξης πρέπει να συνεργάζονται
καλά µε το θυρόφυλλο. Πρέπει να το αγκαλιάζουν σταθερά και χωρίς µεγάλο κενό, ώστε να µην µπορεί να “παίξει” πέρα-δώθε.
Επίσης, πρέπει να το διατηρούν εντελώς κατακόρυφο. Αυτά πρέπει να ισχύουν καθ’ όλη τη διαδροµή του θυρόφυλλου.
Εάν σε κάποια σηµεία παρουσιάζονται τέτοια προβλήµατα, σταµατάµε και ψάχνουµε να βρούµε τον λόγο. Πιθανές αιτίες είναι:
o Η επιφάνεια του θυρόφυλλου στην οποία πατάνε τα ράουλα στήριξης δεν είναι λεία και επίπεδη.
o Τα ράουλα στήριξης δεν περιστρέφονται οµαλά, δεν είναι σταθερά στηριγµένα ή έχουν φθαρεί υπερβολικά.
Ελέγχουµε ιδιαίτερα το πόσο µετακινείται πέρα-δώθε το θυρόφυλλο όταν η πόρτα είναι σχεδόν κλειστή (όσο το θυρόφυλλο είναι
πολύ κοντά αλλά δεν έχει ακόµη “πατήσει” στην απέναντι πλευρά), ειδικά µάλιστα εάν το θυρόφυλλο έχει µεγάλο µήκος και ύψος.
Προσέχουµε ιδιαίτερα εάν η µετακίνηση είναι τέτοια που µπορεί να κάνει το θυρόφυλλο να συγκρουστεί µε τα χείλη της υποδοχής
(“χούφτα” - τερµατικό στοπ κλειστής θέσης) που πιθανόν διαθέτει το άνοιγµα στην µεριά που κλείνει η πόρτα. Για τον λόγο αυτό,
ταλαντώνουµε το θυρόφυλλο µε το χέρι. Εάν το θυρόφυλλο µετακινείται υπερβολικά πέρα-δώθε, σταµατάµε και ψάχνουµε να
βρούµε τον λόγο. Πιθανές αιτίες είναι:
o Τα ράουλα στήριξης δεν συνεργάζονται καλά µε το θυρόφυλλο, οπότε αυτό µπορεί να “παίξει” υπερβολικά.
o Το θυρόφυλλο δεν είναι αρκετά άκαµπτο και στρεβλώνει εύκολα.
o Το σηµείο που στηρίζονται τα ράουλα στήριξης και άρα το θυρόφυλλο (πχ κάποια µεταλλική κολόνα) δεν είναι αρκετά
άκαµπτο και στρεβλώνει εύκολα.
Το θυρόφυλλο πρέπει να κινείται χωρίς σκαµπανεβάσµατα και τραντάγµατα πάνω-κάτω.
Εάν σε κάποια σηµεία παρουσιάζονται τέτοια προβλήµατα, σταµατάµε και ψάχνουµε να βρούµε τον λόγο. Πιθανές αιτίες είναι:
o Υπήρχε κάποιο σκουπίδι που δεν καθαρίσαµε.
o Υπάρχει κάποιο κενό σε µία από τις ενώσεις της ράγας.
o Κάποιος τροχός της πόρτας δεν έχει εντελώς κυκλική περιφέρεια ή έχει φθαρεί υπερβολικά.
o Η ράγα κάνει κοιλιές αντί να είναι εντελώς οριζόντια παντού.
Όταν η πόρτα είναι κλειστή, το θυρόφυλλο πρέπει να ασφαλίζει στην υποδοχή της απέναντι θέσης (“χούφτα” ή τερµατικό στοπ
κλειστής θέσης, εάν φυσικά υπάρχει τέτοια υποδοχή) αφήνοντας όµως τουλάχιστον 2 εκατοστά ελεύθερο χώρο. Στη θέση αυτή,
καλό είναι το θυρόφυλλο να ασφαλίζεται µε τρόπο που να µην επιτρέπει ούτε το ανασήκωµά του µε λοστό (προσφιλής µέθοδος
παραβίασης σε µικρές αυτόµατες πόρτες).
Η πόρτα πρέπει να διαθέτει µηχανικά στοπ στην ανοιχτή και την κλειστή θέση του θυρόφυλλου.

Την ποιότητα κύλισης την ελέγχουµε κινώντας την πόρτα χειροκίνητα µε χαµηλή, σταθερή ταχύτητα, όχι µεγαλύτερη από αυτή του
µηχανισµού (δηλαδή, όχι πάνω από 10 µε 12 µέτρα ανά λεπτό). Τον έλεγχο τον κάνουµε τόσο στο άνοιγµα όσο και στο κλείσιµο.

Εγκατάσταση

Ο µηχανισµός ανοίγει προς τα ∆ΕΞΙΑ

Ο µηχανισµός ανοίγει προς τα ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Οι φορές ‘∆εξιά’ και ‘Αριστερά’ αναφέρονται στο προς ποιά κατεύθυνση ανοίγει η αυλόπορτα κάθε µηχανισµού καθώς κοιτάµε σε πρώτο επίπεδο τον
µηχανισµό και πίσω του την αυλόπορτα.

Οι 2 µεγάλες τετράγωνες τρύπες πρέπει να είναι πάντα από την αριστερή πλευρά της βάσης (όπως κοιτάµε πρώτα την βάση και πίσω της την πόρτα).
∆ιαστάσεις σε mm

Εικόνα 2

∆ιαστάσεις σε mm

Εικόνα 3

Όταν ο µηχανισµός εγκαθίσταται πάνω στην βάση και
συνδυάζεται µε την τυπική µεταλλική κρεµαγιέρα τα
βασικά ύψη είναι αυτά του διπλανού σχήµατος.
Επειδή οι τρύπες για τους αποστάτες είναι οβάλ, οι
διαστάσεις αυτές µπορούν να αυξοµειωθούν κατά
περίπου 5 mm συνολικά.
Εάν, στο ύψος που σηµειώνεται το κέντρο των
αποστατών, η πόρτα µας δεν διαθέτει κάποιο δοµικό
στοιχείο αρκετά σταθερό ώστε να συγκολλήσουµε την
κρεµαγιέρα, τότε πρέπει:
o
o

είτε να εγκαταστήσουµε όλον τον µηχανισµό
ψηλότερα
είτε να προσθέσουµε κάποιο τέτοιο στοιχείο
στην πόρτα (πχ έναν οριζόντιο κοιλοδοκό ή µία
χοντρή λάµα).

∆ιαστάσεις σε mm

Εικόνα 4

∆ιαστάσεις σε mm

Εικόνα 5
1.

Εικόνα 6

Επιλέγουµε την θέση της βάσης του µοτέρ, ώστε να είναι εντός των ορίων που υποδεικνύουν τα παραπάνω σχήµατα σε σχέση και
µε την πλευρά προς την οποία ανοίγει η πόρτα (Εικόνα 2 έως και 6).
o Σηµ 1: Η βάση πρέπει να στηριχθεί είτε σε υπάρχον δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα, πάχους τουλάχιστον 10 cm, είτε σε
θεµελίωση που θα κατασκευαστεί ειδικά για αυτό τον σκοπό (µε µήκος και πλάτος τουλάχιστον όσο της βάσης και βάθος
τουλάχιστον 20 cm).
o Σηµ 2: Στο σηµείο αυτό δεν πρέπει να λιµνάζουν ή να διέρχονται νερά. Αν συµβαίνει αυτό θα πρέπει να εγκαταστήσουµε τον
µηχανισµό σε υπερυψωµένη θέση.
o Σηµ 3: Με βάση τις παραπάνω διαστάσεις, για να µπορεί η αυλόπορτα ανοίγοντας να αφήνει ελεύθερο όλο το πλάτος του
ανοίγµατος, το θυρόφυλλο πρέπει να είναι τουλάχιστον 420 mm µακρύτερο από το πλάτος του ανοίγµατος. Εάν αυτό δεν
συµβαίνει τότε:
o είτε επιµηκύνουµε το θυρόφυλλο (ή, τουλάχιστον, προσθέτουµε µία προέκταση για να στηρίξουµε την κρεµαγιέρα
στην πλευρά που η πόρτα ανοίγει)
o είτε αφήνουµε το θυρόφυλλο ως έχει και συµβιβαζόµαστε µε το µειωµένο ελέυθερο πλάτος διέλευσης

Τα 4 τετράγωνα παξιµάδια που περιέχει η
συσκευασία, φέρουν κλιπς µε τα οποία ασφαλίζουν
στην κάτω επιφάνεια της βάσης στήριξης του
µηχανισµού, όπως στο διπλανό σχήµα.

Εικόνα 7
2.
3.
4.

Προετοιµάζουµε την βάση για εγκατάσταση, ασφαλίζοντας στο κάτω µέρος της τα 4 τετράγωνα παξιµάδια (Εικόνα 7).
Επιλέγουµε τις θέσεις των περιφερειακών συσκευών (φωτοκύτταρα, φάρος, µπουτόν κλπ).
Τοποθετούµε τα καλώδια παροχής και τα καλώδια των περιφερειακών συσκευών
o Σηµ 1: Η σύνδεση του µοτέρ µε το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο.
o Σηµ 2: Όλα τα καλώδια πρέπει να τοποθετηθούν µέσα σε κατάλληλους προστατευτικούς σωλήνες.
Ελέγχουµε µε αλφάδι ότι η βάση είναι οριζόντια,
τόσο στην κατεύθυνση την παράλληλη µε την
πόρτα όσο και, κυρίως, στην κατεύθυνση την
κάθετη προς την πόρτα.
Η βάση πρέπει να είναι απόλυτα παράλληλη µε την
πόρτα.
Εάν υπάρχουν καλώδια που βγαίνουν από το
δάπεδο κάτω από τον µηχανισµό (πχ τροφοδοσίας
µε ρεύµα, σύνδεσης φωτοκυττάρων ασφαλείας
κλπ), τα περνάµε µέσα από τις µεγάλες
τετράγωνες τρύπες στο πάνω µέρος της βάσης.
Ο τρόπος στήριξης της βάσης εξαρτάται από το
είδος του δαπέδου. Μπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε βίδες µε µεταλλικά ούπατ, εάν
υπάρχει ήδη ανθεκτικό δάπεδο, ή να
δηµιουργήσουµε θεµελίωση από οπλισµένο
σκυρόδεµα στην οποία θα αγκυρώσουµε την
βάση.

Εικόνα 8
5.

Στηρίζουµε την βάση στο δάπεδο µε τρόπο ώστε να είναι απόλυτα οριζόντια και παράλληλη µε την πόρτα. Η βάση πρέπει να
στηριχθεί πολύ καλά στο δάπεδο (Εικόνα 8).

Εικόνα 9

Εικόνα 10

Εικόνα 11

6.
7.

Βγάζουµε το καπάκι του µηχανισµού. Για να το πετύχουµε αυτό, ξεβιδώνουµε τη βίδα που υπάρχει στην πλευρά της απασφάλισης
(Εικόνα 11) και τραβάµε το καπάκι προς τα πάνω.
Αφαιρούµε (ξεκουµπώνουµε) τις κλέµες από τον πίνακα ελέγχου πριν κάνουµε οποιαδήποτε ηλεκτροσυγκόλληση.
Ο µηχανισµός στερεώνεται
στην βάση στήριξης µε βίδες
που βιδώνουν στα παραπάνω
τετράγωνα παξιµάδια (στις
θέσεις A, B, C & D).
Στην διπλανή εικόνα, έχει
αφαιρεθεί το καπάκι του
µηχανισµού και ο ηλεκτρονικός
πίνακας ελέγχου του
µηχανισµού (συρταρώνει,
κατακόρυφα, στον κορµό του
µοτέρ - για να τον αποσπάσετε,
τον τραβάτε προσεχτικά προς
τα πάνω).

Εικόνα 12
Στην διπλανή εικόνα φαίνεται,
σε τοµή κατά µήκος των
σηµείων Α και Β, ο τρόπος
στήριξης του µοτέρ στην βάση.
Το µοτέρ έχει την δυνατότητα
να µετακινηθεί ως προς την
βάση , κάθετα προς το
θυρόφυλλο, ώστε να
κεντράρουµε το γρανάζι µε τον
άξονα της κρεµαγιέρας.

Εικόνα 13
8.

Τοποθετούµε το µηχανισµό στην βάση και τον βιδώνουµε σε αυτήν (Εικόνες 12 & 13).

Εικόνα 14
9.

Εικόνα 15

Εικόνα 16

Απασφαλίζουµε τον µηχανισµό:
o Τοποθετούµε το κλειδί στην κλειδαριά και το γυρίζουµε δεξιόστροφα (Εικόνες 14 και 15)
o Ανοίγουµε το πορτάκι ώστε να είναι απόλυτα κάθετο. Σε αυτή τη θέση ο µηχανισµός έχει απασφαλιστεί, δηλαδή το γρανάζι
του µπορεί να περιστραφεί χειροκίνητα (Εικόνα 16). Ο µηχανισµός θα µείνει σε αυτή την κατάσταση (απασφαλισµένος) µέχρι
να ολοκληρώσετε την τοποθέτηση της κρεµαγιέρας.

Εάν εγκαθιστάτε την τυπική µεταλλική κρεµαγιέρα, τότε
σηµειώστε τα εξής:
Η κρεµαγιέρα αποτελείται από κοµµάτια του 1 m.
Κάθε κοµµάτι διαθέτει 3 οβάλ τρύπες. Σε κάθε τρύπα,
βιδώνουµε από έναν αποστάτη, όπως στο διπλανό σχήµα.
Αρχικά βιδώνουµε κάθε αποστάτη στο κέντρο περίπου της οβάλ
τρύπας (ώστε να µπορούµε µετά, εάν βέβαια χρειαστεί, να
κάνουµε µια ρύθµιση επάνω ή κάτω). Τους αποστάτες τους
βιδώνουµε τόσο σφιχτά όσο χρειάζεται για να µην παίζουν. Το
τελικό σφίξιµο θα γίνει αφού τοποθετηθεί και ελεγχθεί η
κρεµαγιέρα.

Εικόνα 17
Επάνω στην πόρτα θα συγκολλήσουµε το πλατύ µέρος
(πατούρα) του αποστάτη.

Εικόνα 18
Όταν εγκαθιστούµε έναν µηχανισµό συρόµενων θυρών
προσέχουµε ώστε η κρεµαγιέρα να µην πατάει επάνω στο
γρανάζι αλλά να απέχει λίγο από αυτό δηµιουργώντας ένα
µικρό διάκενο.
Εάν δεν δηµιουργήσουµε το σωστό διάκενο ή, ακόµη χειρότερα,
εάν η πόρτα ακουµπά επάνω στο γρανάζι, δεν θα έχουµε σωστή
συνεργασία κρεµαγιέρας και γραναζιού και, αργά ή γρήγορα, θα
αντιµετωπίσουµε πρόβληµα στη λειτουργία του µηχανισµού
και/η της πόρτας (τριγµοί, θόρυβοι, σπάσιµο γραναζιού,
ξεθεµελίωση µηχανισµού κλπ κλπ).
Το συνιστώµενο διάκενο, για τον µηχανισµό SL600 είναι

1.5 mm
Εικόνα 19
Ποτέ δεν λιπαίνουµε την κρεµαγιέρα ή το γρανάζι. Κάτι τέτοιο δεν προσφέρει τίποτε στην καλή λειτουργία του αυτοµατισµού.
Αντιθέτως, εάν το κάνουµε, το γράσο ή το λάδι θα µαζεύει την σκόνη, την άµµο, το χώµα και τα σκουπιδάκια, δηµιουργώντας ένα
µίγµα που φθείρει τον αυτοµατισµό.

Εικόνα 20
Όταν περνάµε από το ένα τµήµα κρεµαγιέρας στο επόµενο, πρέπει
να διατηρείται το βήµα της κρεµαγιέρας και όχι απλά να
ακουµπά το ένα τµήµα µε το άλλο.

Εικόνα 21
Τα τµήµατα της κρεµαγιέρας δεν πρέπει, σε καµία περίπτωση, να
συγκολληθούν µεταξύ τους, ούτε να συγκολληθούν µε τους
αποστάτες.

Για να το εξασφαλίσουµε αυτό, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε σαν
οδηγό ένα τρίτο κοµµάτι κρεµαγιέρα και δύο σφιγκτήρες.

Ένας εύκολος και αποτελεσµατικός τρόπος να
δηµιουργήσουµε το διάκενο είναι ο εξής:
Αρχικά, τοποθετούµε ροδέλες πάχους 1.5 mm στις
βίδες που στερεώνουν το µοτέρ στην βάση (τις
τοποθετούµε ανάµεσα στην βάση και το µοτέρ,
όπως στο διπλανό σχήµα, ώστε το µοτέρ να
ανυψωθεί αντίστοιχα). Βιδώνουµε τις βίδες και
τοποθετούµε την κρεµαγιέρα φροντίζοντας, σε όλο
το µήκος της, να πατάει στο γρανάζι (να µην αφήνει
καθόλου διάκενο). Όταν τελειώσουµε, ξεβιδώνουµε
τις βίδες που συγκρατούν το µοτέρ, αφαιρούµε τις
ροδέλες και ξαναβιδώνουµε το µοτέρ στην βάση
του, όπως στην Εικόνα 13. Με τον τρόπο αυτό,
δηµιουργούµε το επιθυµητό διάκενο εύκολα και
οµοιόµορφα σε όλο το µήκος της κρεµαγιέρας

Εικόνα 22
10. Ανοίγουµε πλήρως την πόρτα και τοποθετούµε το πρώτο κοµµάτι της κρεµαγιέρας. Βεβαιωνόµαστε ότι αφήνουµε το απαραίτητο
διάκενο ύψους 1.5 mm ανάµεσα στην κρεµαγιέρα και το γρανάζι. Συνεχίζουµε µε τα υπόλοιπα κοµµάτια κρεµαγιέρας, φροντίζοντας
να είναι οµοιόµορφο το διάκενο αλλά και να διατηρείται το βήµα από κοµµάτι σε κοµµάτι (Εικόνες 17 έως και 21).
o Σηµ: Η κρεµαγιέρα πρέπει σε όλη την διαδροµή της πόρτας να συµπλέκεται, σε όλο το πλάτος της, µε το γρανάζι (και στο
µέσο του πλάτους του, εάν είναι δυνατόν). Εάν χρειαστεί, ο µηχανισµός µπορεί να αλλάξει απόσταση σε σχέση µε το
θυρόφυλλο: Χαλαρώνουµε τις βίδες που συνδέουν τον µηχανισµό µε την βάση στήριξης και τον µετακινούµε κάθετα στο
θυρόφυλλο.
11. Όταν εγκαταστήσουµε την κρεµαγιέρα, ελέγχουµε την σωστή τοποθέτησή της, κλείνοντας και ανοίγοντας χειροκίνητα την πόρτα
µε σταθερή χαµηλή ταχύτητα. Πρέπει η κίνηση να είναι παντού οµαλή χωρίς µεταβολές στην αντίσταση και χωρίς να τραντάζεται
το µοτέρ. Εάν παρατηρήσουµε κάποιο πρόβληµα, χαλαρώνουµε ελαφρά τις βίδες στους αποστάτες του αντίστοιχου τµήµατος
κρεµαγιέρας (ώστε να µπορεί να µετακινηθεί ελαφρά επάνω και κάτω) και την ρυθµίζουµε πάλι.
12. Αφού επιβεβαιώσουµε την σωστή τοποθέτηση της κρεµαγιέρας, σφίγγουµε τις βίδες στους αποστάτες.
13. Στη συνέχεια προχωράµε σε ρυθµίσεις και σύνδεση του ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου, των φωτοκυττάρων ασφαλείας και των
υπόλοιπων περιφερειακών συσκευών, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες οδηγίες (βλέπε ξεχωριστό φυλλάδιο).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού συνδέσουµε τον µηχανισµό µε το ρεύµα, δεν τον λειτουργούµε αυτόµατα µέχρι να
επιβεβαιώσουµε την σωστή φορά ανοίγµατος και να εγκαταστήσουµε τα τερµατικά.
Μέχρι τότε, αφήνουµε τον µηχανισµό αποσυµπλεγµένο (σε χειροκίνητη λειτουργία).

Τα τερµατικά είναι οι δύο λάµες µε
κεκλιµένες πλευρές και εγκαθίστανται,
πάνω στην κρεµαγιέρα, όπως στο
διπλανό σχήµα.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιούµε
αυτοσχέδια τερµατικά, ούτε να
στραβώνουµε ή τροποποιούµε τα
τερµατικά του µηχανισµού. Η κακή
συνεργασία τερµατικών και
τερµατικών διακοπτών προκαλεί
προβλήµατα στην λειτουργία του
αυτοµατισµού.
∆εν συγκολλούµε τα τερµατικά στην
κρεµαγιέρα διότι έτσι χάνεται η
δυνατότητα για ρυθµίσεις.

Εικόνα 23

Εικόνα 24
14. Τοποθετούµε τα τερµατικά στις δύο άκρες της κρεµαγιέρας (Εικόνες 23 και 24) ώστε να ενεργοποιούν τους τερµατικούς διακόπτες
του µοτέρ. Οι τερµατικοί διακόπτες ανοιχτής και κλειστής θέσης ενεργοποιούνται καθώς το ελατηριωτό στέλεχος που προεξέχει
επάνω από το γρανάζι, παρασύρεται από τα τερµατικά, προς την µία ή την άλλη κατεύθυνση.
o Σηµ 1: Τα τερµατικά πρέπει να ρυθµιστούν ώστε η πόρτα να σταµατάει τουλάχιστον 2 cm πριν ακουµπήσει στα µηχανικά
στοπ στην ανοιχτή και την κλειστή θέση του θυρόφυλλου. Η πόρτα δεν πρέπει να χτυπάει πουθενά όταν έρχεται στην
εντελώς κλειστή ή εντελώς ανοιχτή θέση.
o Σηµ 2: Ο ενδεδειγµένος τρόπος για να εντοπίσουµε την σωστή θέση των τερµατικών είναι να δούµε πότε ο πίνακας
αντιλαµβάνεται ότι ενεργοποιείται καθένας από τους δύο τερµατικούς διακόπτες (µέσω των αντίστοιχων ενδεικτικών LEDs).
Αυτό προφανώς απαιτεί την σύνδεση του µηχανισµού µε το ρεύµα. Η διαδικασία έχει ως εξής:
•
Βεβαιωνόµαστε ότι έχουµε κάνει την σωστή συνδεσµολογία του πίνακα ελέγχου σε σχέση µε την φορά ανοίγµατος
του µηχανισµού (το εάν ανοίγει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά). Η συνδεσµολογία πρέπει οπωσδήποτε να είναι
σωστή πριν προχωρήσουµε σε ρυθµίσεις.
•
Μετακινούµε (χειροκίνητα) την πόρτα προς την ανοιχτή θέση και παρατηρούµε πότε σβήνει το ενδεικτικό LED του
τερµατικού διακόπτη ανοιχτής θέσης. ∆ιορθώνουµε την θέση του τερµατικού ώστε να υπάρχει απόσταση ασφαλείας
τουλάχιστον 2 cm από το µηχανικό στοπ ανοιχτής θέσης.
•
Μετακινούµε (χειροκίνητα) την πόρτα προς την κλειστή θέση και παρατηρούµε πότε σβήνει το ενδεικτικό LED του
τερµατικού διακόπτη κλειστής θέσης. ∆ιορθώνουµε την θέση του τερµατικού ώστε να υπάρχει απόσταση ασφαλείας
τουλάχιστον 2 cm από το µηχανικό στοπ κλειστής θέσης (ή την κολόνα).
15. Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθµίσεις των τερµατικών, επιβεβαιώνουµε την συνολική καλή λειτουργία του αυτοµατισµού. Για τον
σκοπό αυτό, συµπλέκουµε τον µηχανισµό (κλείνοντας το πορτάκι της αποσύµπλεξης) και, µέσω τηλεχειριστηρίου ή µπουτόν,
ανοιγοκλείσουµε την πόρτα µερικές φορές. Ελέγχουµε ιδιαίτερα την σωστή λειτουργία των τερµατικών διακοπτών (τα σηµεία όπου
σταµατάει η πόρτα), των φωτοκυττάρων ασφαλείας (εµποδίζουν το κλείσιµο εάν κοπεί η δέσµη τους) και την λειτουργία
σταµατήµατος της πόρτας όταν βρει εµπόδιο. Εαν χρειάζεται, κάνουµε νέες ρυθµίσεις. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να
επαναλαµβάνεται τουλάχιστον µία φορά κάθε εξάµηνο.
16. Ενηµερώνουµε όλους τους χρήστες για τον τρόπο λειτουργίας του µηχανισµού, την σωστή χρήση του και τους πιθανούς κινδύνους
που µπορεί ακόµα να υφίστανται κατά τη λειτουργία του.

