ELETTRONIC DIVISION

Felhasználói Kézikönyv

UTILE
70 KG CHAIN 3M

GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT

FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet!
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CSOMAG TARTALMA

1- Vezérlő egység

2- Rögzítéshez használt alkatrészek

3- Vezetősín előszerelt lánccal
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A RENDSZER TARTALMA ÉS ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

A

B

D

C

F

E

G
H

I

A = Fényjelző
B = Ajtókeret
C = Vezetősín
D = Rögzítő konzolok
E = Vezérlő egység
F = Kézi nyitó
G = Ajtó
H = Infrasorompó
I = Gumis szegély
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150 mm

MÉRETEK

330 m
m
230 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maximum magasság billenős ajtóhoz

3000mm
2700mm
3000mm
230VAC
24VDC
220

Maximum magaság szekcionált ajtóhoz
Maximum ajtószélesség
Tápfeszültség
Motor tápfeszültség
Motor Fordulatszám (RPM)
Vészkioldási lehetőség

Mechanikus belső/külső

Működési hőmérséklet

-20°C~55°C
4 Kg
IP 30
22 mp
700 N
0,7 A

Tömeg
IP védelem
Nyitási idő
Nyomaték
Motor áramfelvétel

TELEPÍTÉSI TANÁCSOK
Ÿ A telepítést és beüzemelést kizárólag szakképzett személy végezheti, a rendszer
helyes és biztonságos működésének biztosítása érdekében.
Ÿ A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen telepítés, helytelen és/vagy
hanyag felhasználás okozta károkért.
Ÿ Az ajtónyitó rendszer telepítése előtt ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően működjön
és legyen kiegyensúlyozva.
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TELEPÍTÉS
MEGJEGYZÉS: Billenő garászkapus
telepítésekhez használjon ívelt
fogantyút (opcionális).

Vezetősín telepítése
Rögzítse az elsülső támaszt az
ajtószegélyre vagy a falra, a
méretek figyelembe vételével.

Helyezze be és csavarozza rá az
előszerelt vezetőt az elülső támaszra.

Feszítse meg a konzolokat az
A méret alapján. Ez a méret az
vezetősín és a plafon közötti
távolság.
Rögzítse a konzolokat a vezetősín
támaszon és a motor támaszon.

Plafon

Konzolok

A

Vezetősín

Konzolok
Vezetősín
támasz

Motor
támasz

Konzolok
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Húzó konzol telepítése

Lemezcsavarok

Rögzítse az ajtópanel
tetejére a húzókonzolt
lemezcsavarok
segítségével.
Húzó konzol

Anyacsavar

A kart függessze fel a
konzolra és rögzítse
anyacsavarral és 8x25
méretű szegeccsel.

Szegecs

Vezérlő egység burkolat eltávoltása

Kioldó gomb

1. Nyomja meg a motoron
található kioldó gombot.

2. Csavarozza ki a rögzítő
csavarokat és távolítsa el
az burkolatot.
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Csavarok

Burkolat

Vezérlő telepítés

Váltóülék

Helyezze a motor tengelyt a
váltóülékbe (Lásd az ábrát).

Motor Tengely

Rögzítse a motort három lemezcsavarral.

Csavar

Csavar

Csavar
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Végálláskapcsoló
beállítás

Vezérmű

Mikrokapcsoló

A műanyag vezérmű
mozgatásával és a
csavar enyhe
kilazításával beállítható
a végálláskapcsoló a
kívánt állásba.

Csavar

Kioldó zsinór szerelése
Kössön egy csomót a
nylon zsinórra és húzza át
a kioldó karon található
lyukon, majd húzza
keresztül a zsinór átvezető
csövön.

Kocsi

A zsinór egyik végére
szereljen egy kioldó lemezt.

Kioldó kar

Kioldó lemez
Nylon Zsinór
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Zsinór átvezető cső

Lánc feszesség
A lánc feszesség
növeléséhez vagy
csökkentéséhez
szabályozza az M8
méretű anyacsavart.

Anyacsavar

ŸNöveléshez szorítsa
rá a csavart.
ŸCsökkentéshez
lazítsa ki a csavart.

KÉZI VÉSZKIOLDÁS
Vészhelyzet esetén
a kioldólemez
meghúzásával
kézzel is kinyithatja
a kaput.
Kioldó lemez
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HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA

A kapu nem nyílik vagy a
motor nem indul a
távkapcsolóval vagy
kulcsos kapcsolóval
történő utasítások után.

LEHETSÉGES OK

MEGOLDÁS

Nincs tápfeszültség
csatlakoztatva.

Ellenőrizze a tápellátást.

Vész leállító aktív

Ellenőrizze a kapcsolókat
a vezérlő egységen.

A biztosíték kicsapódott

Cserélje ki egy
megegyező értékűre.

A motor tápkábele nincs
vagy hibásan van
csatlakoztatva.

Csatlakoztassa a
tápkábelt megfelelően
vagy cserélje ki.

Az infrasorompó nem
működik vagy a sugarat
akadályozzák

Ellenőrizze a csatlakozót
vagy távolítsa el az
akadályokat.

Távkapcsolóval történő
utasításra a kapu nem
nyílik, de a kulcsos
kapcsolóval működik.

A távkapcsoló nincs
feltanítva vagy az
akkumulátor lemerült.

Végezze el a
távkapcsoló feltanítását
a vevőn vagy cserélje
ki az akkumulátort.

Az ajtó elindul, de utána
azonnal megáll.

A motor(ok) erőssége
nem elegendő.

Módostísa a motor
erősségét a vezérlő
egységen.

Utasításra a motor elindul,
de a kapu nem mozdul.

A szárnyak előtt akadály
található, a zsanérok
gátolva vannak vagy a
motor rögzítő konzol(ok)
kilazult(ak).

Távolítsa el a szárnyak
előtti akadályt,
állítsa helyre, cserélje ki
vagy kenje meg a
zsanérokat. Erősítse meg
a motor konzolt.

Megjegyzés: Ha a fenti problémák bármelyike továbbra is fennál, lépjen
kapcsolatba a forgalmazóval vagy a legközelebbi szerviz központtal.
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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Ezek a figyelmeztetések a telepítésre, használatra és karbantartásra vonatkozó fontos
információkat tartalmaznak, ezért felhasználás előtt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el őket.
Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet minden esetben és adja tovább a rendszer későbbi
felhasználóinak is. A rendszer szakszerűtlen telepítése vagy helytelen használata veszélyes!
TELEPÍTÉSI TANÁCSOK
•
•
•
•
•
•
•
•

A telepítést csak képzett szakember végezheti és feleljen meg a helyi, állami, nemzeti és
európai törvényeknek.
Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a készülék kifogásatalan állapotú legyen.
A kábelek elhelyezését, elektromos csatlakozását és beállítását szakszerűen végezze el.
A mellékelt csomagoló anyagok (kartonpapír, műanyag, polisztirén, stb.) környezetre ártalmas
anyagokat tartalmazhatnak, ezért ne hagyja gyermekek közelében és ügyeljen a tárolásukra,
ill. kidobásukra.
Ne telepítse a rendszert robbanásveszélyes, gyúlékony gázokat vagy füstöt tartalmazó
környezetben, illetve elektromágnses mező közelében, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a
rendszer és környezet biztonságát.
Szereljen fel a rendszer mellé egy szabványoknak megfelelő túlfeszültség, szétcsatlakozás
elleni eszközt és/vagy differenciál kapcsolót.
A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen telepítés és helytelen felhasználás során
keletkezett hibákért.
Javításhoz és cseréhez csak az eredetivel megegyező tulajdonságú alkatrészek használhatóak.

FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉSEK
•
•
•

Az utasításokat és a mellékelt dokumentumokat figyelmesen olvassa el.
A terméket csak a kézikönyvben leírtaknak megfelelően szabad használni. Bármely más
típusú felhasználás veszélyes lehet. A kézikönyvben leírt információk és a mellékelt
dokumentumok csak tájékoztató jellegűek és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
A termék alkatrészeket és dokumentumait tartsa távol gyermekektől. Karbantartás, tisztítás,
áramszünet vagy meghibásodás esetén ne kösse tápfeszültségre a rendszert és ne próbálja
bekapcsolni. A termék tisztítását vagy karbantartását csak képzett szakember végezheti. A
fenti figyelmeztetések be nem tartása veszélyes lehet.

1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.kaputnyitunk.hu
A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.
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