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TREK 1.0
ultrasonic version

Universal BUS door controller

User’s Guide

Universal κάρτα οδήγησης αναδιπλούµενης πόρτας θαλάµου ανελκυστήρων τύπου BUS. Είναι
σχεδιασµένη για πόρτες που λειτουργούν µε DC µοτέρ και έχουν επαφές τέλους διαδροµής
(stop). Λειτουργεί σε συχνότητες υπερήχων (ultrasonic control) για αθόρυβη λειτουργία χωρίς το
χαρακτηριστικό «σφύριγµα» στο θάλαµο κατά την κίνηση της πόρτας. Εκτελεί έλεγχο ροπής και
διαδικασία απεγκλωβισµού για προστασία προσώπων κατά τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας.
Γνωρίζει την θέση της πόρτας διαβάζοντας το ίδιο το µοτέρ, χωρίς αισθητήρα θέσης (encoder)
που είναι ευαίσθητος και συχνά βγάζει βλάβες.
Η κάρτα αυτή είναι σχεδιασµένη για χρήση σε επαγγελµατικούς χώρους όπως ξενοδοχεία και
γραφεία όπου η αίσθηση της κινούµενης πόρτας είναι σηµαντική και παρουσιάζεται υψηλός
φόρτος λειτουργίας. Μπορεί επίσης να αντικαταστήσει παλαιού τύπου κάρτες οδήγησης
αναβαθµίζοντας µια παλιά πόρτα BUS σε προοδευτική, αθόρυβη και ασφαλή µοντέρνα πόρτα
θαλάµου.
Ο controller διαθέτει διαδικασία αυτο-προγραµµατισµού κατά την οποία «διαβάζει» τα
χαρακτηριστικά του µηχανισµού (βάρος, διαδροµή πόρτας), τα χαρακτηριστικά του µοτέρ και
του µετασχηµατιστή τροφοδοσίας. Έτσι καταφέρνει να προσαρµόζεται σε διάφορους τύπους
πόρτας, µοτέρ και τάσεις τροφοδοσίας.
∆ιαθέτει ρύθµιση ταχύτητας, προοδευτικότητα κίνησης, σηµείο «φρεναρίσµατος» και
οµαλότητας κίνησης. Έτσι µπορεί να πετύχει κίνηση της πόρτας µε µεγάλη ακρίβεια ακόµα και σε
πολύ παλαιούς µηχανισµούς µε πολλά µπόσικα, που δεν υποστηρίζονται πλέον από
ανταλλακτικά.

Τάση µετασχηµατιστή:

14 – 30 Volt (AC)

Τάση εντολής (µαγνήτης):

24 – 220 Volt (AC,DC)
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

.

Εντολή από πινάκα

Αισθητήρας Ορόφου

Επαφή stop
ανοίγµατος

Επαφή stop
κλεισίµατος

Μοτέρ

Μπαταρία

Μετασχηµατιστής
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Συνδέστε την κάρτα όπως φαίνεται στο προηγούµενο σχήµα. Τα σηµεία που θέλουν προσοχή
συνοπτικά είναι:
•
•
•
•

Σωστή επιλογή τάσης εντολής (µαγνήτης) από το jumper.
Οι επαφές stop πρέπει να είναι NORMAL ON.
Η πολικότητα του µοτέρ.
Η πολικότητα της µπαταριάς.

Είναι όµως καλύτερα να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα από την αρχή µε τις αναλυτικές
οδηγίες για να γίνουν όλα σωστά χωρίς αµφιβολία:

1) Επιλογή τάσης εντολής
(Μαγνήτης)
Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να τοποθετηθεί κατάλληλα το Jumper επιλογής τάσης της
εντολής ανοίγµατος της πόρτας από τον πίνακα (µαγνήτης). Αν πχ η τάση του είναι 110Volt το
jumper πρέπει να µπει στην θέση 60V – 220V.

2) Μετασχηµατιστής (AVC)
Συνδέστε την έξοδο χαµηλής τάσης του µετασχηµατιστή στην θέση ACV.
Η τάση του µπορεί να είναι µέχρι 30 Volt (AC), η πολικότητα σύνδεσης
στην κλέµα δεν έχει σηµασία.
Test: Ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF της κάρτας Θα πρέπει να ανάψει το κόκκινο led δίπλα του
και να αναβοσβήνει ένα µπλε led. Ξαναγυρίστε τον διακόπτη στο OFF.
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3) Επαφές stop ανοίγµατος – κλεισίµατος (OP, CL)
Οι επαφές αυτές πατιούνται στο τέλος της διαδροµής της πόρτας, µια
στο άνοιγµα και µια στο κλείσιµο. Πρέπει να είναι NORMAL ON. Θα πρέπει δηλαδή όταν δεν είναι
πατηµένες να περνά ρεύµα από µέσα τους και αφού πατηθούν να το διακόπτουν. Συνδέστε την
επαφή ανοίγµατος στην θέση OP (open) και την επαφή κλεισίµατος στην θέση CL (close).
Η πολικότητα δεν έχει σηµασία.
Test: Ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF της κάρτας. Αν οι επαφές έχουν συνδεθεί σωστά και καµία
δεν είναι πατηµένη, θα πρέπει τα δύο κίτρινα led δίπλα στην κλέµα και κοντά στο µεγάλο κόκκινο
led, να είναι αναµµένα. Όταν κάποια επαφή πατηθεί πρέπει το αντίστοιχο led να σβήσει. Η κάρτα
δίνει ρεύµα στις επαφές και αυτό γυρνά πίσω ανάβοντας το αντίστοιχο led. Όταν το led σβήσει
έχουµε εντολή τέλους διαδροµής. Ξαναγυρίστε τον διακόπτη στο OFF.

4) Μοτέρ (MOT)
Η κάρτα µπορεί να οδηγήσει διαφορετικούς τύπους και µεγέθη DC µοτέρ
γιατί προσαρµόζεται αυτόµατα σε αυτό. Παρόλα αυτά το µοτέρ πρέπει να
είναι αρκετά δυνατό, ώστε να µπορεί να κινεί την πόρτα εύκολα µε την
µπαταρία. Επίσης οι στροφές λειτουργίας του θα πρέπει να είναι κοντά σε
αυτές που απαιτεί ο µηχανισµός της πόρτας. ∆εν θα πρέπει π.χ. να είναι
πολύστροφο αν η πόρτα χρειάζεται 1-2 στροφές για να κλείσει.
Αν το µοτέρ δίνει στα χαρακτηριστικά του Duty Cycle (π.χ. Duty
Cycle=10%) τότε το µοτέρ αυτό είναι ταχογεννήτρια και ο controller δεν
είναι σχεδιασµένος για να το οδηγήσει. Παρόλα αυτά κάντε την ρύθµιση
«ΚΟΦΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ» πριν τον προγραµµατίστε. Αν το αποτέλεσµα
είναι ικανοποιητικό τότε δεν υπάρχει πρόβληµα.
Συνδέστε το µοτέρ στην θέση MOT, η πολικότητα σύνδεσης του µοτέρ είναι σηµαντική. Για να
βρεθεί η σωστή πολικότητα ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF της κάρτας, το µπλε led θα
αναβοσβήσει γρήγορα και µετά αργά. Πατήστε το κουµπί MANUAL CLOSE ή OPEN. Αν το
µοτέρ κινηθεί προς την σωστή κατεύθυνση τότε η πολικότητα είναι σωστή, αλλιώς αντιστρέψτε
τα καλώδια του µοτέρ στην κλέµα. Για να γίνει αυτή η διαδικασία εύκολα πρέπει να µην είναι
συνδεδεµένοι ο αισθητήρας ορόφου (FS) και η εντολή ανοίγµατος (LIR).
Test: Ανάψτε την κάρτα χωρίς να είναι συνδεδεµένοι ο αισθητήρας ορόφου (FS) και η εντολή
ανοίγµατος (LIR). Αν το µοτέρ είναι σωστά συνδεδεµένο, το µεγάλο κόκκινο led (MOTOR)
πρέπει να είναι σβηστό. Κουνήστε τα καλώδια του µοτέρ στην κλέµα, αν το led αναβοσβήσει
δεν γίνεται καλή επαφή. Αν το led παραµένει ελαφρώς αναµµένο τότε δεν γίνεται κύκλωµα µέσα
από το µοτέρ, το πηνίο του ή κάποιο καλώδιο είναι κοµµένο.

5

5) Αισθητήρας Ορόφου (FS)
Θα πρέπει να είναι µια µαγνητική επαφή (πουράκι) NORMAL OFF. Όταν δεν
είναι κοντά σε µαγνήτη θα πρέπει να µην περνά ρεύµα από µέσα του.
Συνδέστε τον στην θέση FS. Η πολικότητα δεν έχει σηµασία.
Η κάρτα µπορεί να δουλέψει και χωρίς αυτόν βραχυκυκλώνοντας τις επαφές
FS µε ένα καλώδιο. Με αυτόν τον τρόπο όµως, αν γίνει διακοπή ρεύµατος, η
πόρτα θα ανοίξει µε την µπαταρία πριν ο θάλαµος φτάσει σε όροφο.
Test: Ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF της κάρτας. Πλησιάζοντας τον µαγνήτη
κοντά στον αισθητήρα θα πρέπει το τρίτο κίτρινο led (FLOOR) να ανάψει.
Προσοχή! Στην φάση αυτή ο controller θα προσπαθήσει να ανοίξει την
πόρτα. Εάν δεν θέλετε να κινηθεί ο µηχανισµός της πόρτας αυτό το test
µπορείτε να µην το κάνετε.

6) Μπαταρία (+ B -)
Προσοχή στην πολικότητα σύνδεσης της µπαταριάς!!!
Η κάρτα διαθέτει ενσωµατωµένο φορτιστή µπαταριάς, εάν αυτή συνδεθεί
ανάποδα το κύκλωµα θα καταστραφεί. Συνδέστε µια µπαταρία µολύβδου
12Volt µε την πολικότητα που αναγράφεται πάνω από την κλέµα.
Η µπαταρία χρησιµοποιείται µόνο στην περίπτωση διακοπής ρεύµατος για απεγκλωβισµό και
πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Εάν δεν συνδεθεί µπαταρία, σε διακοπή ρεύµατος η πόρτα
δεν θα ανοίξει. Όταν επιστρέψει το ρεύµα η κάρτα θα λειτουργήσει κανονικά.
Test: ελέγξτε την τάση της µπαταριάς µε ένα πολύµετρo. Η τάση της πρέπει σιγά σιγά να
ανεβαίνει µέχρι τα 13.7 Volt.

7) Εντολή κλεισίµατος πόρτας από τον πινάκα (LIR)
(Μαγνήτης)
Ελέγξτε ξανά την τάση εντολής LIR και τοποθετήστε σωστά το Jumper
επιλογής τάσης. Με το Jumper αυτό δεν επιλεγούµε µόνο την τάση του LIR
αλλά και το επίπεδο ανοχής σε ηλεκτροµαγνητικό θόρυβο.
Προσοχή! Αν το Jumper είναι στην θέση 24V-60V και η τάση του LIR είναι
πολύ πάνω από 60Volt το κύκλωµα αναγνώρισης εντολής θα καταστραφεί από
την υπέρταση.
Συνδέστε τα καλώδια εντολής κλεισίµατος πόρτας στην θέση LIR (µαγνήτης), η πολικότητα δεν
έχει σηµασία.
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.ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ:

.

Αφού έχουν γίνει οι συνδέσεις τις κάρτας, το πρώτο που πρέπει να κάνουµε είναι να βάλουµε τον
controller να διαβάσει τον µηχανισµό της πόρτας. Στη φάση αυτή ο controller θα αναβοσβήνει το
µπλε led συνέχεια καθώς θα διαβάζει το µοτέρ, τον µετασχηµατιστή και θα ελέγξει τις επαφές
stop και την πολικότητα του µοτέρ. Τέλος το µπλε led θα µείνει αναµµένο και ο controller θα
ανοιγοκλείνει την πόρτα περιµένοντας από µας να ρυθµίσουµε την ταχύτητα έκτακτης ανάγκης.
Η ταχύτητα αυτή χρησιµοποιείται όταν ο πόρτα βρει εµπόδιο για να ξανανοίξει και στον
αυτόµατο απεγκλωβισµό. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εκτελείται προοδευτική κίνηση αλλά αργή
σταθερή ταχύτητα.

1. Κρατήστε πατηµένο το κουµπί
PROGRAM:

Ανοίξτε την κάρτα από τον διακόπτη
ON/OFF:

Αφήστε στο κουµπί PROGRAM.
Το µπλε led θα αναβοσβήνει συνέχεια.

2. Περιµένετε λίγο ώσπου το µπλε led να µείνει αναµµένο και αρχίσει η
πόρτα να ανοιγοκλείνει για να ρυθµίσετε την ταχύτητα έκτακτης
ανάγκης. Η πόρτα µε την ταχύτητα αυτή πρέπει να κινείται αργά και
να µην χτυπάει πολύ.

3. Πατήστε πάλι το κουµπί PROGRAM.

Αν στο τέλος, το µπλε led αναβοσβήνει αργά και τίποτε άλλο δεν γίνεται τότε ο controller έχει
βρει σφάλµα στις επαφές ή στην πολικότητα του µοτέρ. Θυµίζουµε πως αν οι επαφές stop είναι
σωστά συνδεδεµένες και καµία δεν είναι πατηµένη τότε θα πρέπει τα αντίστοιχα κίτρινα led να
είναι ανάµενα. Επίσης το µοτέρ είναι µε την σωστή πολικότητα συνδεδεµένο αν πατώντας ένα
από τα κουµπιά MANUAL CLOSE ή OPEN η πόρτα να κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.
Αν κάτι είναι λάθος συνδεδεµένο διορθώστε και επαναλάβετε την διαδικασία. Αν όλα είναι σωστά
τα δεδοµένα σώζονται στην µνήµη και η διαδικασία τελειώνει. Όλες οι προηγούµενες ρυθµίσεις
κίνησης (εάν υπάρχουν) θα σβηστούν και θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τους τιµές.
Η ανάγνωση του µηχανισµού χρειάζεται να γίνει µόνο την πρώτη φορά που τοποθετούµε την
κάρτα στον µηχανισµό.

7

.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ:

.

Η πόρτα στην αρχή κινείται γρήγορα, µετά φρενάρει και µετά πάει πολύ αργά, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήµα. Οι τρεις φάσεις αυτές (γρήγορα, φρενάρισµα, αργά) ρυθµίζονται ξεχωριστά για
να πετύχουµε την καλύτερη κίνηση της πόρτας.
.SPEED.

.BRAKE.
.POINT.

.BRAKE.

.SLOW .
.SPEED.

Από τα trimmer της κάρτας µπορούµε να ρυθµίσουµε:
Την ταχύτητα της πόρτας (SPEED)
Το σηµείο φρεναρίσµατος (BRAKE POINT)
Το πόσο απότοµα φρενάρει (BREAK)
Την αργή ταχύτητα (SLOW SPEED)

Όταν η κάρτα µπει σε φάση προγραµµατισµού ανοιγοκλείνει συνέχεια την πόρτα για να
βλέπουµε το αποτέλεσµα των ρυθµίσεων. Ο controller παίρνει τις ρυθµίσεις πριν από κάθε
κίνηση και εκτελεί το άνοιγµα ή κλείσιµο σύµφωνα µε αυτές. Όταν είµαστε ικανοποιηµένοι µε το
αποτέλεσµα βγαίνουµε από τον προγραµµατισµό και οι ρυθµίσεις σώζονται στην µνήµη.
Το άνοιγµα και το κλείσιµο της πόρτας ρυθµίζονται ξεχωριστά γιατί συχνά ζητείται διαφορετική
ταχύτητα σε αυτές. Η αργή ταχύτητα είναι κρίσιµη στο άνοιγµα για να µη χτυπάει η πόρτα στο
πλαίσιο. Στο κλείσιµο δεν είναι τόσο κρίσιµη αλλά προστατεύει τους επιβάτες διότι σε αυτήν
εκτελείται έλεγχος ροπής στο µοτέρ και δίνει πολύ ωραία αίσθηση.

Κλείσιµο:
Για να ρυθµίσουµε το κλείσιµο πατάµε το
κουµπί PROGRAM και το MANUAL CLOSE
µαζί και τα κρατάµε πατηµένα ώσπου να
ανάψει το µπλε led.

PROGRAM

MANUAL CLOSE

Άνοιγµα:
Αντίστοιχα για το άνοιγµα πατάµε το κουµπί
PROGRAM και το MANUAL OPEN µαζί και
ισχύουν τα ίδια.

PROGRAM

MANUAL OPEN

Προγραµµατίστε το άνοιγµα και το κλείσιµο της πόρτας όπως φαίνεται παρακάτω. Ποια κίνηση
θα προγραµµατιστεί πρώτα και ποια µετά δεν έχει σηµασία:
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1. Πατήστε το κουµπί PROGRAM και το MANUAL CLOSE για το κλείσιµο
ή το MANUAL OPEN για το άνοιγµα
Η κάρτα µπαίνει σε προγραµµατισµό. Η πόρτα θα κλείσει και θα
ανοίξει τελείως µια φορά µε αργή ταχύτητα και µετά η
ρυθµιζόµενη κίνηση γίνεται συµφώνα µε τις ρυθµίσεις και η
επιστροφή µε σταθερή αργή ταχύτητα. Η πόρτα θα ανοιγοκλείνει
συνέχεια για να βλέπουµε τις ρυθµίσεις που κάνουµε.

2.

SPEED

Ρυθµίστε την ταχύτητα της πόρτας µε το
trimmer SPEED.

3.

BRAKE POINT

Ρυθµίστε το σηµείο φρεναρίσµατος µε το
trimmer BRAKE POINT. Στρέφοντας προς το
(+) η πόρτα φρενάρει πιο πριν.

4.

BRAKE

Με το trimmer BRAKE ρυθµίζουµε το πόσο
απότοµα φρενάρει η πόρτα.

5.

SLOW SPEED

Ρυθµίστε την αργή ταχύτητα στο τέλος της
κίνησης µε το trimmer αυτό.
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6.

Πατήστε ξανά το κουµπί PROGRAM
Η κάρτα βγαίνει από τον προγραµµατισµό και οι ρυθµίσεις σώζονται στην µνήµη
και δεν χάνονται ακόµα και αν βγει από την τάση.

Προγραµµατίστε και το άνοιγµα και το κλείσιµο της πόρτας µε την ιδία διαδικασία. Η κάρτα είναι
έτοιµη.

Σηµείωση: Αν πατώντας το κουµπί MANUAL CLOSE ή OPEN η πόρτα κινείται πολύ γρήγορα
τότε πρέπει να µειώσουµε την δύναµη του µοτέρ. Κανονικά πατώντας τα κουµπιά αυτά πρέπει η
πόρτα να κινείται πολύ αργά. Επίσης αν όσο και να µικρύνουµε την ταχύτητα της πόρτας στον
προγραµµατισµό αυτή δεν µικραίνει αρκετά, τότε πάλι αυτό σηµαίνει πως πρέπει να µειώσουµε
την δύναµη του µοτέρ. Κάντε την ρύθµιση «ΚΟΦΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ» που ακολουθεί.

.Ο ΚΟΦΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ:

.

Πατώντας το κουµπί MANUAL CLOSE ή OPEN o controller δίνει στο µοτέρ το 15% της ισχύος
που µπορεί να του δώσει. Αν το µοτέρ είναι σωστά ταιριασµένο µε την πόρτα, η ισχύς αυτή είναι
όση χρειάζεται για να υπερνικήσει τις τριβές του µηχανισµού και να κινήσει τα φύλα πολύ αργά.
Αν όµως πατώντας ένα από τα κουµπιά αυτά η πόρτα κινείται πολύ γρήγορα, τότε πρέπει να
µειώσουµε την δύναµη του µοτέρ.
Μερικές πόρτες δεν έχουν σωστά ταιριασµένα µοτέρ µε τον µηχανισµό τους. Μπορεί να έχουν
πολύ µεγαλύτερα ή πιο γρήγορα (πολύστροφα) από όσο χρειάζεται. Αυτό µπορεί να γίνεται για
διαφόρους λόγους από τον κατασκευαστή τους. Για να δουλέψουν σωστά οι πόρτες αυτές
χρειάζονται «κόφτη» στο µοτέρ τους. ∆ιαφορετικά όσο και να µικρύνουµε την ταχύτητα στον
προγραµµατισµό αυτή δεν θα µικραίνει αρκετά.
Πατήστε τα κουµπιά MANUAL CLOSE και
MANUAL OPEN και τα δύο µαζί. Ο
controller θα αρχίσει να δίνει λίγο δύναµη
στο µοτέρ.

Κρατώντας τα δύο κουµπιά πατηµένα
ρυθµίστε το trimmer SPEED έτσι ώστε η
λίγη δύναµη που έχει το µοτέρ να κινεί
την πόρτα πολύ αργά.

Με αυτόν τον τρόπο ρυθµίζουµε τον controller να µην δουλεύει το µοτέρ στο full της ισχύος
αλλά µε µικρότερη. Ξανακάντε τον προγραµµατισµό κίνησης της πόρτας από την αρχή αν
χρειάζεται.
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.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

.

Οι επόµενες ρυθµίσεις υπολογίζονται αυτόµατα από τον controller και σπάνια χρειάζεται να
γίνουν. Παρόλα αυτά για την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων δίνεται η δυνατότητα στον
τεχνικό να επέµβει και σε αυτές, αν και αυτό γενικά δεν χρειάζεται.

Στις επιπλέον ρυθµίσεις µπαίνουµε αν πατήσουµε το κουµπί
PROGRAM και πριν το αφήσουµε πατήσουµε τα κουµπιά
MANUAL CLOSE και OPEN.

Η πόρτα θα αρχίσει να ανοιγοκλείνει σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις που έχουν γίνει στον προγραµµατισµό
κίνησης και τώρα µπορούν να γίνουν και οι επιπλέον
ρυθµίσεις που ακλουθούν. Καλό είναι να βάλουµε όλα
τα trimmer στην µέση γιατί εκεί είναι οι προεπιλεγµένες
εργοστασιακές τιµές των ρυθµίσεων και να αλλάξουµε
µόνο το trimmer που µας ενδιαφέρει. Στο τέλος,
πατώντας πάλι το κουµπί PROGRAM βγαίνουµε από τις
επιπλέον ρυθµίσεις.

Ρύθµιση Block Time:
Εάν κατά το κλείσιµο της πόρτας ο controller δει πως αυτή σταµάτησε πριν κλείσει
τελείως, τότε θεώρει πως έχει µπλοκάρει από κάποιο εµπόδιο. Πριν όµως
αποφασίσει να την ξανανοίξει, θα συνεχίσει να την σπρώχνει για λίγο χρόνο µήπως
και το εµπόδιο είναι κάποιο σκουπίδι στις ράγες ή κάποιο κόµπιασµα του
µηχανισµού και ξεπεραστεί.
Στρέφοντας το trimmer Block Time προς το (+) µεγαλώνουµε τον χρόνο που ο
controller σπρώχνει την πόρτα πριν αποφασίσει πως υπάρχει εµπόδιο, κάνοντας την έτσι πιο
δύσκολο να µπλοκάρει. Ας σηµειωθεί πως στην αργή ταχύτητα κατά το κλείσιµο της πόρτας, ο
controller κάνει έλεγχο ροπής (torque control) και αν βρει εµπόδιο δεν θα την σπρώξει µε πολύ
µεγαλύτερη δύναµη απ’ ότι συνήθως. Η εργοστασιακή τιµή του Block Time είναι αυτή µε το
trimmer στη µέση.

Ρύθµιση No Gap:
Μερικές φόρες, εάν ρυθµίσουµε την πόρτα µε απότοµο φρενάριζα από την γρήγορη ταχύτητα
στην αργή, τα φύλλα της πόρτας µπορεί να σταµατάνε στιγµιαία και µετά να ξανακινούνται µε
την αργή ταχύτητα. Αυτό οφείλεται στον τζόγο που έχει ο µηχανισµός και συµβαίνει παρόλο που
το µοτέρ δεν σταµατά να γυρνά. Με την ρύθµιση No Gap το στιγµιαίο σταµάτηµα των φύλλων
µπορεί να εξαλείφει αν και είναι καλύτερα να ρυθµίσουµε µικρότερο ΒΡΑΚΕ στον
προγραµµατισµό κίνησης.
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Ρύθµιση Smooth:
Μερικές πόρτες, κυρίως λόγο παλαιότητας ή γιατί έχουν µείνει σε ακινησία για
αρκετό καιρό, δεν λειτουργούν οµαλά µε αποτέλεσµα η πόρτα να κάνει
«κοµπιάσµατα». Βάλτε λίγο λάδι στα κινούµενα µέρη του µηχανισµού. Αν το
πρόβληµα δεν λυθεί ο controller µπορεί να βελτιώσει την κατάσταση µε το trimmer
SMOOTH. Στρέψτε το trimmer προς το (+) για να γίνει η κίνηση πιο οµαλή.
Επίσης αν αντικαταστήσατε το µοτέρ µε ένα πολύστροφο ενώ η πόρτα χρειάζεται
αργόστροφο, στρέφοντας το SMOOTH προς το (-) το µοτέρ γίνεται πιο
«απότοµο» βελτιώνοντας κάπως την κίνηση.
Το trimmer αυτό σπάνια χρησιµοποιείται και γενικά µπορείτε να το αφήσετε στην
µέση και να µην ασχοληθείτε.

Πόρτες µε µεγάλα µπόσικα:
Κάποιες πόρτες έχουν µεγάλα µπόσικα στον µηχανισµό τους µε αποτέλεσµα ενώ το µοτέρ
σταµατάει, τα φύλα συνεχίζουν να κινούνται και χτυπάνε στο πλαίσιο καθώς ανοίγουν.
Ρυθµίζοντας µικρότερο BRAKE κατά τον προγραµµατισµό κίνησης µπορούµε να πετύχουµε το
µοτέρ να σταµατάει σιγά σιγά ώστε να µη έχουν φόρα τα φύλα της πόρτας στο τέλος για να
κινηθούν µόνα τους από τα µπόσικα που έχουν.
Με την ρύθµιση αυτή ο controller µπορεί να δουλέψει την πόρτα άψογα χωρίς να χρειαστεί να
επισκευάσουµε τον µηχανισµό για να σταθεροποιήσουµε τα φύλα.
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