FOTOSELLİ KAPI KULLANIM KLAVUZU
GREDA LCD 200 SERİSİ
MENÜ : Menü tuşuna uzunca basarak programlama seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
Toplam 16 menü bulunur ve her menü P1…..P16 olarak adlandırılır.
Aşağıda her parametrenin detaylı açıklaması bulunmaktadır.
Programlama yapılmadığı takdirde kapı fabrika ayarlarında çalışır.
P 01 - KAPI AÇMA HIZI : Kapının açılma hızının ayarlanabileceği seçenektir. Kapının genişlik ve
yüksekliğine göre uygun olan değeri belirleyiniz . ( 80 – 250 Devir ) Çıkmak için menü - esc – auto
tuşlayınız.
P 02 - KAPI AÇMA YAVAŞLAMA MESAFESİ : Kapının açık durma bölgesine yaklaşma mesafesinin ayarıdır.
Yüzdesel olarak ayarlanan bu parametre ile kapı kanatlarının durma bölgesine yanaşması rahatlıkla
ayarlanabilir. Yapılacak yüzdesel ayar, kapının ilk öğrenme modunda saydığı encoder değerine göre
değişkenlik gösterir. (% 10-50) Çıkmak için menü - esc – auto tuşlayınız.
P 03 - KAPI AÇMA YAVAŞLAMA HIZI : Kapının açma hızından sonraki ikinci hızıdır. Kapı açma yavaşlama
mesafesinde verilmiş yüzdesel değerin olduğu bölgedeki hızı ayarlar. Yavaş hız ayarıdır. Kapı stoperlerine
yanaşma hızıdır.(10-50 Devir) ) Çıkmak için menü - esc – auto tuşlayınız.
P 04 - KAPI KAPATMA HIZI : Açık pozisyondaki kapının kapanma yönündeki hızını ayarlar. Yaya trafiğinin
yoğun olduğu kullanımlarda bu hız düşük verilebilir. ( 80 – 250 Devir ) Çıkmak için menü - esc – auto
tuşlayınız
P 05 - KAPI KAPATMA YAVAŞLAMA MESAFESİ : Kapı kanatlarının kapanma bölgesine yaklaşma
mesafesinin ayarıdır. Yüzdesel olarak ayarlanan bu parametre ile kapı kanatlarının durma bölgesine
yanaşması rahatlıkla ayarlanabilir. Yapılacak yüzdesel ayar, kapının ilk öğrenme modunda saydığı encoder
değerine göre değişkenlik gösterir. (% 10-50) Çıkmak için menü - esc – auto tuşlayınız.
P 06 - KAPI KAPATMA YAVAŞLAMA HIZI : Kapının kapatma hızından sonraki ikinci hızdır. Kapı kapatma
yavaşlama mesafesinde verilmiş yüzdesel değerin olduğu bölgedeki hızı ayarlar. Yavaş hız ayarıdır. . Kapı
stoperlerine yanaşma hızıdır.(10-50 Devir) ) Çıkmak için menü - esc – auto tuşlayınız.
P 07 - KAPANMA ZAMANI : Kapının açık konumda bekleme süresidir. Yoğun geçişlerin olduğu alanlarda bu
süre uzun tutulabilir. 1-99 sn arası ayarlanabilir.
P 08 - KISMİ AÇILMA MESAFESİ : Kış modu fonksiyonu ile ilgili bir parametredir. Yüzdesel olarak kapının
ne kadar bir alana kadar kısmi açılış yapacağının ayarıdır. .Yapılacak yüzdesel ayar, kapının ilk öğrenme
modunda saydığı encoder değerine göre değişkenlik gösterir. ( örnek : 1000 pulse kaydeden kapı yüzde 40
ayarda kapıyı 40 cm açarak durur.)
P 09 - MOTOR YÖN AYARI : Kurulumu tamamlanmış bir kapının yanlış yönde çalışması durumunda bu
menü üzerinden motor yönlerini değiştirmek suretiyle ayarı sağlanabilir
P 10 - ÇARPMA HASSASİYETİ ( SADECE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMELİDİR) : Bu menüde
emniyet fotoseli ve diğer algılayıcı donanımların algılamadığı bir cisme kapının tatbik edeceği gücün
ayarlaması yapılır. Kapı hız parametrelerinden aldığı değere göre orantılıyarak çalışır. ( örnek : 150 devir
ayarlanmış bir algılamada motor 40 kg baskı uygular ise 250 devire ayarlanmış bir algılamada motor 65 kg
baskı yapar gibi )
P 11 - ÖĞRENME HIZI : Kapının ilk elektrik enerjisi verildiğinde tanıma işlemi yaparken ki uygulayacağı
hızın ayarıdır. Kapı kanatlarının ortalama ölçülerin üzerinde olması durumunda kapıyı doğru tanıması
amacı ile motor gücünü ayarlamada kullanılır.
P 12 - EMNİYET FOTOSELİ : Emniyet fotoselinin arızalı olması durumunda bu menüden seçimi değiştirerek
kapının çalışmasına devam ettirebilirsiniz. Kanatlar arasında cisim kalması durumunda çarpma algılama
özelliği ile kapıyı geri açacağından emniyet fotoselinin onarımı tavsiye edilir.
000 - dahili ve harici fotoselleri iptal eder. Kapı fotosel gözler olmadan çalışır.
001 – dahili fotosel iptal harici fotosel aktif edilir.
002 – dahili fotosel aktif harici fotosel pasif edilir.
P 13 - HASTANE MODU : Bu seçeneğin aktif edilmesi ile kapıda bağlı olan elektronik klit, kapı her
kapanışında devreye girer , kapı aç komutuyla birlikte geri açılır.
P 14 - OTOMATİK ÇALIŞMA İPTAL : Kapının normal açma ve otomatik kapanma özelliğini iptal eder. Kapı
açma ve kapatma işlemlerini radar kontağından aldığı komut ile yapar.
P 15 – AŞIRI AKIM KORUMASI ( SADECE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMELİDİR) : Kapı
motorunun fazla akım çekmesi halinde yapılacak uzman ayarıdır.

HATA KODLARI ANLAMLARI VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

MOTOR ARIZASI / motor fazla akım çekiyor. Yetkili servise bildiriniz.

AÇMA YÖNÜNDE ENGEL / kanatların açma yaptığı yönde zorlanma var. Kapı
raylarını , alt istikamet klavuzlarını , duvar boşluklarını ve varsa diğer zorlayıcı etkenleri
düzeltip kanatların rahat çalışmasını sağlayınız.

KAPATMA YÖNÜNDE ENGEL / kanatların kapanma yaptığı yönde zorlanma
var. Kapı raylarını , alt istikamet klavuzlarını , duvar boşluklarını ve varsa diğer zorlayıcı
etkenleri düzeltip kanatların rahat çalışmasını sağlayınız.

ENCODER YÖNÜ HATA / motor encoder soketinin bağlantılarını kontrol ediniz.
Teknik servisten destek isteyiniz

AŞIRI AKIM HATASI / Motor fazla akım çekiyor. Teknik servise bildiriniz.

AÇMA YÖNÜNDE KALICI ENGEL / kapı açma yönündeki engel sorunu
çözümlenmediyse kapı kendini korumaya alır ve bekler.

KAPATMA YÖNÜNDE KALICI ENGEL / kapı kapanma yönündeki engel sorunu
çözümlenmediyse kapı kendini korumaya alır ve bekler.

KAPI ÖZELLİKLERİ
1) Tam fonksiyonlu dijital ekran ayarı, size gözle görülebilir bir duygu hissettirecektir
2) Tüm parametrelerin dijital ekrandan yapılabilmesi
3) Elektronik kilidi uzaktan kumanda ile kilitleyip güvenle çıkabilirsiniz. Kapı kilitli olması durumunda
sistemde güç kaynağı yok ise ve elektrikler gitse de kapı kilitli kalır zorlamalara karşı açılmaz.
Elektriklerin gelmesi durumunda kilitli olan kapı kullanıcıdan aç komutunu bekler ve öğrenme moduna
geçerek otomatik hale döner. Elektronik kilit ile kilitlenmiş bir kapı dışarıdan kesinlikle açılmaz. (
opsiyondur , kilit tertibatı, alıcı kart ve kumanda ile birlikte satılır )
4) İmdat çıkışı olarak kapının kullanımı :
Kapı radarlarının arıza yapması
Acil çıkış butonunun takılı olmaması
Şifreli geçiş vb.. bir opsiyonun kapıya bağlantılı olması ve şifrenin bilinmemesi
Vb.. durumlarda kapının kullanımı;
Manyetik frenleme sayesinde kapalı konumda olan bir kapıya el ile zorlama olması durumunda kapı
açılmaz, fakat kapı motorunun gücünü aşacak bir güç uygulamasında kapı, yaklaşık 10 cm açmaya
kadar bir kapatma direnci uygulayıp, zorlamanın devam etmesi durumunda kapıyı otomatik olarak
açar.( Elektronik kilit , kilitli konumda kalmış ise kapı zorlama ile açılmaz ! Key pad üzerinden kilitleme
tuşuna ve Auto tuşuna basılarak kilit açılır.)
5) Radarlı geçiş, şifreli geçiş, kartlı geçiş, parmak izli geçiş, butonlu geçiş, uzaktan kumandalı geçiş, akü
gibi opsiyonlar uygulanabilir.
6) İşletmenin mevcut otomasyon sistemi üzerinden kapıyı açma özelliği ( uzaktaki bir bilgisayardan ya
da kumanda panelinden veri alımı ile kapıyı açmak)
7) Kontrol ünitesinin enerji beslemesi toroit tipi trafo ile sağlandığından SNPC entegreli regüle
devrelerinden daha sağlıklı çalışır.
8) Özel geçiş sinyalinin girişi, yangından kaçma esnasında herhangi bir kilitle kontrol edilmez. Yangın
alarmı çalıştığında, kapı normal açılır ve bu da ulusal güvenlik gereksinimleri doğrultusundadır. Acil
butonu bağlantısının yapılabilmesi ( Kapı hangi konumda olursa olsun butona basıldığı anda kapıyı
sürekli açık hale getirerek geçişleri kolaylaştırır)
9) Yakınlık koruma fonksiyonu personel güvenliğini sağlar ve dedektörün kör nokta kusurunu ortadan
kaldırır. (Radarlar ve emniyet fotoselleri ile kapı bölgesini geniş bir alana kadar tarama )
10) +24 V yardımcı güç kaynağı girişi, elektrik kesintisinden kaynaklanan anormal çalışmayı önleyebilir.
11) Bekleme esnasında çok düşük elektrik tüketimi enerji tasarrufu sağlar
12) Keypad in sökülmesi durumunda kapı çalışmaya devam edebilir. ( Keypad de yapılmış son parametre
ayarlarına göre devam eder )
13) Keypad üzerinden parametre değişimlerini kapı çalışır durumdayken bile yapabilirsiniz.
14) Mekanizma kutusu ve kapağı extrude alüminyumdan imal edilmiş olup İsteğe göre RAL renginde
elektrostatik toz boya ile boyanabilmektedir. Kapak menteşeli bir sisteme sahip olup kolay açılabilir ve
herhangi bir arıza esnasında müdahale edilebilir
15) Herhangi bir aksilik halinde (kanadın sıkışması,önüne cisim konulması v.s…) motor ve kontrol kartının
zarar görmesini engelleyecek algılama sistemi mevcuttur. Mekanizma daha sonra otomatik olarak
açılma-kapanma özelliklerini kendi belirler.
16) Elektrik kesilmesinde kapı insan gücüyle kolayca açılıp kapanabilmektedir.
17) Başka bir kapı ile bağlantı kurularak diğeri kapanmadan, açılmama (Air-Lock) fonksiyonu vardır.
18) Mekanizma gerektiğinde FM alıcı,verici sistemiyle kontrol edilebilir.istenmesi durumunda kapılar
bilgisayara bağlanabilmeli gruplara ayrılarak programlanabilmeli, merkezi bilgisayardan kapının
konumu ve arıza durumu görülebilmektedir.
19) Motor manyetik alan oluşturmayan ve bakım gerektirmeyen DC fırçasız motordur.
20) Motorda enerji tasarrufu sağlayan ve gücünü arttıran ses çıkartmayan kapalı tip redüktör
bulunmaktadır.
21) Motor, kontrol kartı ve trafo tek şaseye toplanmış olup alüminyum şaseye kolay montaj edilebilir.
22) Hareketi aktarma Anti-statik zamanlama kaliteli Alman menşeili kayışla yapılır.(Good Year 12mm)
23) Fotoselli kapı tüm hareketlerini kendisi kontrol edebilmektedir, yüksek hızdan yavaş hıza geçmesi
yumuşaktır, ani ve sert hareketlere izin vermemektedir. Her türlü kullanım hatalarından kaynaklanacak
arızalara karşı kendini koruyabilmektedir. (yüksek akım çekme , kısa devre koruması vb.)

KAYMA MODU

ÇİFT KANAT

TEK KANAT

Kurulum şekli

Yüzey montaj

Yüzey montaj

apı kanadının
ağırlığı

150 kg X 1’den az

125 kg X 2’den az
(toplam 250 kg)

Kapı kanadının
genişliği

700 – 1300 mm (kanat
genişlik)

600 – 1250 mm (kanat
genişlik)

Motor

DC 24V 90 W fırçasız motor

Açılma hızı

15 – 50 cm/s
(ayarlanabilir)

30-120 cm/s
(ayarlanabilir)

Kapama hız

15 – 50 cm/s
(ayarlanabilir)

10-43 cm/s
(ayarlanabilir)

Açık kalma süresi

0 – 99 saniye (ayarlanabilir)

Manuel itme

42 N’den az

42 N’den az

Çarpma fonksiyonu Çarpma durumunda geri çekilme
Girdi voltajı AC

AC 220 V

Girdi voltajı DC

24 V 120W toroit trafo

Çıktı DC

12 V

Bekleme süresinde
elektrik tüketimi

5 – 10 W (sensöre göre değişir)

Maksimum güç

120 W (uygun dağıtım hattı ve bağlantı noktası
gereklidir)

1A

50/60 Hz

(sensör)

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda , tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre , mala ilişkin
arızanın servis istasyonuna , servis istasyonunun olmaması durumunda , malın
satıcısı bayii , acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisine
bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilmemesi
halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar , benzer
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik ,gerekse montaj hatalarından
dolayı arızalanması halinde , işçilik masrafı ,değiştirilen parça bedeli ya da başka
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:
Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren , belirlenen garanti süresi içinde kalmak
kaydıyla,bir yıl içerisinde ; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya arızaların dörtten
fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının
fazla olması unsurlarının yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
-

Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

Firmanın servis istasyonunun , servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla
satıcısı,bayii,acentesi
temsilciliği
ithalatçısı
veya
imalatçı-üreticisinden
birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında
tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini,bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ne başvurabilir.
ÖZBOSAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ TARAFINDAN YAPILAN KAPILAR
AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR ve KAPININ
YENİDEN ÇALIŞIR DURUMA GELMESİ İÇİN FİRMAMIZIN YAPACAĞI HER TÜRLÜ
MÜDAHALE (SERVİS-İŞÇİLİK-PARÇA DEĞİŞİMİ) ÜCRETLİDİR.
1) KULLANIM HATALARINDAN DOLAYI OLUŞAN ARIZALAR
a) Araç çarpması
b) Kapının çalışma alanında bir cisim varken çalıştırılması
c) Kapı hareket ederken motora yük verecek ağırlık ilaveleri
d) Elektrik-elektronik kısımlara su kaçırılması
2) DOĞAL AFETLERDEN DOLAYI OLUŞAN ARIZALAR
(SU BASKINI , YILDIRIM , DEPREM , RÜZGAR , KAR VB..)

