
 

     

Nice 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Αυτός ο πίνακας ελέγχου για αυτοματισμό πορτών επιτρέπει τον έλεγχο για δυο μοτέρ με 
εναλλαγόμενο ρεύμα.  

Ο πίνακας διαθέτει μια σειρά από μικροδιακόπτες που επιτρέπουν  την επιλογή διαφόρων 
λειτουργιών  όπως  επίσης  και  ποτενσιόμετρα  (ρυθμιστικά)  που  χρησιμοποιούνται  για  να 
γίνουν διάφορες ρυθμίσεις. 

Η κατάσταση των εισόδων αναδεικνύεται από την ενδεικτική λυχνία που βρίσκεται δίπλα 
από  κάθε  είσοδο.  Μια  επιπλέον  ενδεικτική  λυχνία  που  βρίσκεται  δίπλα  στο 
μικροεπεξεργαστή δείχνει εάν η εσωτερική λογική λειτουργεί σωστά. 

Για  τη  διευκόλυνση  της  αναγνώρισης  των  μερών  που  αποτελούν  το  πίνακα  η  φωτ.  1 
παρακάτω δείχνει τα ποιο σημαντικά από αυτά 

 

Α  Μετασχηματιστής 

Β  Ασφάλεια χαμηλής τάσης (500 mA F) 

C  Ποτενσιόμετρο ρύθμισης δύναμης (F) 

D  Ποτενσιόμετρο ρύθμισης χρόνου παύσης (TP) 
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Ε  Ποτενσιόμετρο ρύθμισης χρόνου καθυστέρησης ανοίγματος (TRA) 

F  Ποτενσιόμετρο ρύθμισης χρόνου λειτουργίας του Μοτέρ 1 (TL1) 

G  Ποτενσιόμετρο ρύθμισης χρόνου λειτουργίας του Μοτέρ 2 (TL2) 

H  Ποτενσιόμετρο ρύθμισης χρόνου καθυστέρησης κλεισίματος (TRC) 

I  Τερματικός πίνακας για κεραία 

J   Λυχνία ΟΚ 

K  Ασύρματη σύνδεση 

L   Πλήκτρο βήμα προς βήμα (step by step) 

M  Μικροδιακόπτης επιλογής λειτουργίας 

N  Μικροεπεξεργαστής  

O  Ρελέ ηλεκτρικής κλειδαριάς  

P  Ρελέ γενικού μοτέρ 

Q  Ρελέ λάμπας  

R  Ρελέ κατεύθυνσης κίνησης ανοίγματος / κλεισίματος  

S  Ρελέ φωτοδοκιμής  

T  Μοτέρ 2 Triac 

U  Μοτέρ 1 Triac 

V  Ασφάλεια γραμμής (5Α F) 

W  Είσοδος / έξοδος τερματικού πίνακα ελέγχου 

X  Πίνακας εξόδων τερματικών του μοτέρ 

Y  Πίνακας εξόδου τερματικού λάμπας   

Z  Πίνακας τερματικών παροχής ρεύματος  

1  Λυχνία ΟΝ 

Προσοχή!:  Αν  πρέπει  να  αλλάξετε  μια  ασφάλεια  σιγουρευτείτε  ότι  θα  χρησιμοποιήστε 
μια ιδίων χαρακτηριστικών: Διαστάσεις 5Χ20, Τάση (πχ. 5Α), κτλ. 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

2.1. Τυπική διάταξη συστήματος  

 

1) Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός κίνησης 

2) Λάμπα 

3) Πίνακας ελέγχου 

4) Διακόπτης 

5) Ζευγάρι φωτοκύτταρων (PHOTO) 

6) Ζευγάρι φωτοκύτταρων (PHOTO1) 

7) Ευαίσθητες άκρες 

Ειδικά προσέξετε ότι: 

• Όλα  τα  φωτοκύτταρα  της  Nice  διαθέτουν  ένα  σύστημα  συγχρονισμού  που 
αποκλείει την παρεμβολή μεταξύ δύο ζευγαριών φωτοκύτταρων 
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• Το  ζεύγος  των φωτοκύτταρων PHOTO  δεν  έχει  κανένα αποτέλεσμα όταν  η  πόρτα 
ανοίγει ενώ αντιστρέφει τη κίνηση όταν η πόρτα κλείνει 

• Το  ζεύγος  των  φωτοκύτταρων  PHOTO1  αντιστρέφει  τον  ελιγμό  όταν  η  πόρτα 
κλείνει, ενώ θα δημιουργήσουν ένα προσωρινό σταμάτημα όταν η πόρτα ανοίγει αν 
είναι ενεργοποιημένο το «Photo1 και κατά το άνοιγμα» 

• Το  ερέθισμα  των  ευαίσθητων  άκρων  που  έχουν  συνδεθεί  στην  εισαγωγή ALT  θα 
προκαλέσει άμεσο σταμάτημα και μια μικρή αντίστροφη κίνηση 

 

2.2. Ηλεκτρικές συνδέσεις  

• Δώστε  παροχή  στο  πίνακα  ελέγχου  χρησιμοποιώντας  ένα  καλώδιο  3  Χ  1,5 mm.  Το 
διάστημα ανάμεσα στη  γείωση  και  στο πίνακα πρέπει  να  είναι  30m,  χρησιμοποιήστε 
μια επίγεια βάση κοντά στο πίνακα 

• Χρησιμοποιήστε καλώδια με διατομή 0,25mm^2 για να συνδέσετε κύκλους ασφαλείας 
χαμηλής τάσης 

• Χρησιμοποιήστε  προστατευμένα  καλώδια  εάν  η  απόσταση  ξεπερνάει  τα  30m  και 
συνδέσετε μόνο τη γείωση στο πλευρό του πίνακα 

• Μην κάνετε συνδέσεις με καλώδια σε κουτιά θαμμένα ακόμα και όταν είναι αδιάβροχα 

• Αν οι επαφές «Κανονικά Κλειστά» (NC) δε χρησιμοποιούνται πρέπει να γίνουν γέφυρα 
με το τερματικό «20 com», εκτός από την εισαγωγή φωτοκύτταρων όταν η λειτουργία 
Φωτοδοκιμή είναι ενεργοποιημένη (βλέπε παράγραφο Φωτοδοκιμή) 

• Αν υπάρχουν περισσότερες από μια επαφή «Κανονικά Κλειστά» (ΝC) σε μια εισαγωγή 
πρέπει να συνδέονται στη σειρά 

• Αν οι εισαγωγές «Κανονικά Ανοιχτά» (ΝΑ) δε χρησιμοποιούνται αφήστε τες ελεύθερες 

• Αν υπάρχουν περισσότερες από μια επαφή «Κανονικά Ανοιχτά» (ΝΑ) σε μια εισαγωγή 
πρέπει να συνδέονται παράλληλα 

• Οι  επαφές  πρέπει  να  είναι  μηχανικές  και  μέσω  ρελαί,  δεν  επιτρέπονται  συνδέσεις 
φάσεων όπως αυτές που ορίζονται ως “PNP”, “RPN”, κτλ 
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2.2.1. Ηλεκτρικό διάγραμμα 

 

2.2.2. Περιγραφή των συνδέσεων 

Ο παρακάτω πίνακας προβάλλει μια σύντομη περιγραφή των πιθανών εξόδων συνδέσεων 
του πίνακα 

Λειτουργία τερματικών               Περιγραφή 

1‐2‐3        : Παροχή ρεύματος   = Γραμμή κεντρικής παροχής ρεύματος 

4‐5            : Λάμπα φλας   = Εξαγωγή για σύνδεση λάμπας στη κεντρική τάση (Μεγ.40W) 

6‐7            : Λάμπα  = Εξαγωγή καθαρής επαφής για σύνδεση λάμπας (Μεγ.5Α) 

8‐9‐10      : Μοτέρ1  = Εξαγωγή ελέγχου μοτέρ1. Μεγ. Ισχύ μοτέρ 1/2Ηp 

11‐12‐13 : Μοτέρ2  = Εξαγωγή ελέγχου μοτέρ2. Μεγ. Ισχύ μοτέρ 1/2Ηp 

15‐16       : Ηλεκτρική κλειδαριά  = 12Vdc εξαγωγή για ενεργοποίηση ηλεκτρικής κλειδαριάς. 
Μεγ.       Ισχύ 25W 

17‐18       : 24 Vac  = Παροχή για συσκευές 24 Vac 

19            : Φωτοδοκιμή  = Εξαγωγή Φωτοδοκιμή, ΤΧ παροχή για φωτοκύτταρα. 
(Μεγ.75mA)  

20            : Γενικός  = Γενικός για όλες τις εισαγωγές (COMMON) 

21            : Λάμπα AC  = 24 Vac εξαγωγή για λυχνία ένδειξης ανοιχτής πόρτας 
(μεγ.2W) 
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22            : Stop  = Εισαγωγή με λειτουργία Στοπ (Στοπ + αντίστροφη κίνηση) 

23            : Photo  = Εισαγωγή για φωτοκύτταρα  

24            : Photo1                                   = Εισαγωγή για επιπλέον φωτοκύτταρα 

25            : Βήμα προς Βήμα (ΡΡ)   = Εισαγωγή για κυκλική κίνηση (Άνοιγμα‐στοπ‐κλείσιμο‐στοπ) 

26            : Ανοιχτό  = Εισαγωγή για λειτουργία ανοίγματος 

27            : Κλείσιμο  = Εισαγωγή για λειτουργία κλεισίματος  

          : Κεραία  = Εισαγωγή για ασύρματο δέκτη  

 

2.2.3. Φωτοδοκιμή 

Η  λειτουργία  Φωτοδοκιμή  βελτιώνει  την  αξιοπιστία  των  συσκευών  ασφαλείας 
(φωτοκύτταρων) και τοποθετεί το πίνακα και τα φωτοκύτταρα ασφαλείας στην κατηγορία 2 
σύμφωνα  με  το  στάνταρ  ΕΝ954‐1.  Κάθε  φορά  που  αρχίζει  ένα  ελιγμό,  ελέγχονται  οι 
σχετικές  συσκευές  ασφαλείας  και  ο  ελιγμός  ξεκινάει  μόνο  όταν  τα  πάντα  λειτουργούν 
σωστά. Αν η δοκιμή δεν επιτευχθεί (τα φωτοκύτταρα είναι τυφλά από το ήλιο, τα καλώδια 
έχουν κοντό κύκλωμα, κτλ), η βλάβη εντοπίζεται και ο ελιγμός δεν ξεκινάει. 

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Φωτοδοκιμή: 

• Τοποθετήστε στο ΟΝ το μικροδιακόπτη 10 

• Συνδέστε  τις  συσκευές  ασφαλείας  όπως  στη  φωτ.  4α  αν  χρησιμοποιείτε  μόνο  την 
εισαγωγή Photo ή όπως στη φωτ. 4β αν χρησιμοποιείτε και την εισαγωγή Photo1.  

Τα φωτοκύτταρα δεν ενεργοποιούνται απευθείας από την εξαγωγή της συσκευής αλλά από 
την εξαγωγή της λειτουργίας Φωτοδοκιμή.  

• Δώστε παροχή στους δέκτες απευθείας από την εξαγωγή του πίνακα (τερματικά 17‐18) 

Τα  φωτοκύτταρα  ελέγχονται  ως  εξής:  όταν  απαιτείται  κάποιο  ελιγμό,  ελέγχονται  όλοι  οι 
δέκτες που παίρνουν μέρος στον ελιγμό και η παροχή στα χειριστήρια διακόπτεται. Μετά 
ελέγχονται οι δέκτες ότι συνεχίζουν να συναινούν στον ελιγμό, επιστρέφεται η παροχή στα 
χειριστήρια και ελέγχεται για ακόμη μια φορά η συναίνεση των δεκτών. Μόνο όταν αυτή η 
ακολουθία είναι έγκυρη εκτελείτε ο ελιγμός. 

Είναι  καλή  ιδέα  να  κόβονται οι  γέφυρες  των  χειριστηρίων  έτσι ώστε  να  ενεργοποιείται  η 
λειτουργία  συγχρονισμού.  Αυτός  είναι  ο  μόνος  τρόπος  για  να  σιγουρευτείτε  ότι  δε  θα 
υπάρχουν  παρεμβολές  μεταξύ  των  φωτοκύτταρων  όταν  χρησιμοποιούνται  περισσότερο 
από ένα ζεύγος (βλέπε οδηγίες για συγχρονισμό λειτουργιών). 
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Αν μια εισαγωγή υποκείμενη στη Φωτοδοκιμή δε χρησιμοποιείται (πχ. Photo1), αλλά εσείς 
απαιτείτε  τη  λειτουργία  Φωτοδοκιμή,  συνδέσετε  με  μια  γέφυρα  την  αχρησιμοποίητη 
εισαγωγή με την εξαγωγή Φωτοδοκιμή (τερματικά 19‐24) (βλέπε φωτ. 4α). 

Αν αργότερα δεν απαιτείται η λειτουργία Φωτοδοκιμή γυρίστε  το μικροδιακόπτη 10 
στο ΟFF. 

 

 

2.2.4. Έλεγχος των συνδέσεων 

• Δώστε παροχή στο πίνακα και ελέγξετε ότι η ηλεκτρική τάση μεταξύ των τερματικών 17 
– 18 είναι περίπου 24 Vac 

• Ελέγξετε ότι η ενδεικτική λυχνία ΟΚ αναβοσβήνει γρήγορα για μερικά δευτερόλεπτα και 
ύστερα αναβοσβήνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα 

• Τώρα  ελέγξετε  ότι  οι  ενδεικτικές  λυχνίες  δίπλα  στις  επαφές  NC  (κανονικά  κλειστά) 
ανάβουν  (συσκευές  ασφαλείας  ενεργές)  και  ότι  οι  ενδεικτικές  λυχνίες  δίπλα  στις 
εισαγωγές ΝΑ  (κανονικά ανοιχτά)  δεν ανάβουν  (καμία  εντολή).  Αν αυτή η περίπτωση 
δεν  ισχύει  ελέγξετε  τις  συνδέσεις  και  τη  κατάσταση  των συσκευών. Οι  διακόπτες  της 
εισαγωγής Στοπ είναι στο OFF και το FCA και το FCC 
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• Απελευθερώσετε τα φύλλα της πόρτας, πηγαίνετέ τα στο μισό δρόμο και σταματήστε 
τα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα φύλλα θα μπορούν να κινούνται και ως προς το άνοιγμα 
και ως προς το κλείσιμο 

• Τώρα  σιγουρευτείτε  ότι  ο  ελιγμός  γίνεται  στη  σωστή  κατεύθυνση.  Πχ.  Ελέγξετε  αν  η 
κίνηση των φύλλων αντιστοιχεί στον ελιγμό που δόθηκε στον πίνακα. Αυτός ο έλεγχος 
είναι  υψίστης  σημασίας.  Αν  η  κατεύθυνση  είναι  λάθος,  σε  μερικές  περιπτώσεις  (πχ. 
Στον  ημιαυτόματο  τρόπο  λειτουργίας),  μπορεί  να  φαίνεται  ότι  ο  αυτόματος  τρόπος 
λειτουργίας ενεργείτε σωστά, στην πραγματικότητα ο κύκλος ανοίγματος είναι ίδιος με 
το  κύκλο  κλεισίματος  αλλά  με  μια  σημαντική  διαφορά:  οι  συσκευές  ασφαλείας  δεν 
ενεργοποιούνται κατά τον ελιγμό κλεισίματος, που είναι συνήθως και το πιο επικίνδυνο 
και θα ενεργοποιηθούν κατά τον ελιγμό ανοίγματος κάνοντας  τη πόρτα να κλείσει σε 
κάποιο εμπόδιο με καταστροφικά αποτελέσματα 

• Για να δείτε ότι η κατεύθυνση κίνησης είναι η σωστή δώστε μια εντολή ανοίγματος και 
σιγουρευτείτε ότι το σύστημα αυτοματισμού ανοίγει. Αν αυτή η κίνηση δεν είναι σωστή 
ακολουθείστε τα εξής: 

Σβήστε τη παροχή ρεύματος 

Αντιστρέψετε  τους  συνδετήρες  παροχής  του  λάθος  μοτέρ  (σε  περίπτωση  του  μοτέρ1 
(Μ1)  αντιστρέψετε  τις  συνδέσεις  των  τερματικών  8  –  10,  για  το  μοτέρ  2  (Μ2) 
αντιστρέψετε τις συνδέσεις των τερματικών 11 – 13)  

Μόλις γίνει αυτό ελέγξετε εάν η κατεύθυνση είναι η σωστή ακολουθώντας τη τελευταία 
διαδικασία. 

Η  ενδεικτική  λυχνία  ΟΚ  που  βρίσκεται  στο  κέντρο  του  πίνακα  δίπλα  στο 
μικροεπεξεργαστή έχει τη τάση να ελέγχει την εσωτερική λογική: κανονικά αναβοσβήνει 
κάθε 1  δευτερόλεπτο δείχνοντας ότι ο μικροεπεξεργαστής  είναι  ενεργός  και αναμένει 
οποιαδήποτε  εντολή.  Όταν  ο  μικροεπεξεργαστής  αναγνωρίζει  τη  διαφορά  της 
κατάστασης  κάποια  εισαγωγής  (είτε  είναι  μια  εντολή  είτε  είναι  κάποιος 
μικροδιακόπτης)  εκτελεί ένα γρήγορο διπλό φλας ακόμα και όταν η διαφορά δεν έχει 
κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.  Πολύ  γρήγορα φλας  για 3  δευτερόλεπτα  σημαίνουν  ότι  ο 
πίνακας ελέγχου μόλις άναψε ή ότι γίνεται εσωτερική δοκιμή. Τέλος, αντικανονικό φλας 
της λυχνίας σημαίνει ότι ο έλεγχος έγινε και δεν ήταν επιτυχής. 

 

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Οι  ρυθμίσεις  μπορούν  να  γίνουν  μέσω  των  ποτενσιόμετρων  που  ρυθμίζουν  τις  εξής 
παραμέτρους: 
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• ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤL1 TL2): 

Αυτό  ρυθμίζει  τη  μέγιστη  διάρκεια  κλεισίματος  ή  ανοίγματος  για  το  μοτέρ  1  (ΤL)  και  το 
μοτέρ 2 (ΤL2). 

Οι ρυθμίσεις που γίνονται στα ποτενσιόμετρα  (TL1   TL2)  ισχύουν τη πρώτη φορά που μια 
κλειστή  πόρτα  εκτελεί  ένα  ελιγμό  ανοίγματος  (ο  χρόνος    εργασίας  των  δυο  φύλλων 
τελείωσε). Γι’ αυτό το λόγο πάντα ρυθμίστε τα ποτενσιόμετρα όταν η πόρτα είναι κλειστή. 

Αν  χρησιμοποιείται  ηλεκτρομηχανικό  μοτέρ  με  ηλεκτρικούς  διακόπτες  ορίων,  ρυθμίστε 
αυτούς  τους  διακόπτες  για  να  μεγιστοποιείτε  την  απόσταση  ανοίγματος  και  κλεισίματος 
του φύλλου. 

Για να ρυθμίσετε τους χρόνους εργασίας TL, επιλέξετε τον ημιαυτόματο τρόπο λειτουργίας 
τοποθετώντας  το μικροδιακόπτη 1  στο ΟΝ,  μετά ρυθμίστε  τα ποτενσιόμετρα TL  στο μισό 
της απόστασης της διαδρομής τους. Αφού γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις εκτελέσετε ένα κύκλο 
ανοίγματος  και  κλεισίματος.  Αν  χρειαστεί,  επίσης,  ρυθμίσετε  τα  ποτενσιόμετρα  TL  έτσι 
ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την εκτέλεση ολόκληρου του ελιγμού και να μείνουν 
ακόμα 2 – 3 δευτερόλεπτα για την ενεργοποίηση των ηλεκτρικών στοπ.  

Για  να  ελέγξετε  πότε  τελειώνει  ο  χρόνος  εργασίας  και  για  τα  δυο  μοτέρ  ελέγξετε  αν  οι 
ενδεικτικές λυχνίες των μοτέρ έχουν σβήσει.  

• ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ  ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ  (TRA)  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (ΤRC): 

Αν  η  πόρτα  διαθέτει  δυο  φύλλα  που  μπορεί  να  μπλοκάρουν  αν  αρχίσουν  να  κινούνται 
ταυτόχρονα  ή  ότι  μπορεί  να  μην  κλείσουν  σωστά,  θα  πρέπει  να  ρυθμίσετε  τα 
ποτενσιόμετρα  των  χρόνων  καθυστέρησης  ανοίγματος  TRA  και  κλεισίματος  TRC  να 
ξεπερνούν αυτά τα προβλήματα. 

Το ποτενσιόμετρο TRA πρέπει να ρυθμιστεί για να εξασφαλιστεί ότι, το φύλλο που κινείται 
από  το μοτέρ 2  είναι  εκτός απόστασης  κίνησης  του φύλλου που  κινείται από  το μοτέρ 1 
όταν το τελευταίο αρχίζει να κινείται. 
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Το  ποτενσιόμετρο  TRC  πρέπει  να  ρυθμιστεί  για  να  εξασφαλιστεί  ότι,  κατά  τη  λειτουργία 
κλεισίματος,  το φύλλο  που  κινείται  από  το  μοτέρ  2  φτάνει  στο  τέλος  της  διαδρομής  του 
αφού το μοτέρ 1 έχει ολοκληρώσει τον ελιγμό κλεισίματος. 

• ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΥΣΗΣ (ΡΤ) 

Στον  αυτόματο  τρόπο  λειτουργίας,  αυτό  το  ποτενσιόμετρο  ρυθμίζει  το  διάστημα  χρόνου 
μεταξύ το τέλος του ελιγμού ανοίγματος και την αρχή του ελιγμού κλεισίματος. 

Για  να  ρυθμίστε  το  χρόνο  παύσης  ΡΤ,  επιλέξετε  τον  αυτόματο  τρόπο  λειτουργίας 
τοποθετώντας  το  μικροδιακόπτη 2  στο ΟΝ,  και  ύστερα  ρυθμίστε  το  ποτενσιόμετρο  όπως 
απαιτείται.  Για  να  ελέγξετε  τα  αποτελέσματα,  εκτελέστε  ένα  ελιγμό  ανοίγματος  και 
ελέγξετε το χρόνο που έχει διανυθεί πριν η πόρτα κλείσει αυτόματα. 

• ΔΥΝΑΜΗ (F) 

Δείξετε  ιδιαίτερη  προσοχή  κατά  τη  ρύθμιση  του  ποτενσιόμετρου  δύναμης  F,  διότι  αυτό 
μπορεί  να  επηρεάσει  το  επίπεδο  ασφαλείας  του  συστήματος  αυτοματισμού.  Για  να 
ρυθμίσετε  αυτή  τη  παράμετρο  απαιτείται  λάθος  δοκιμασία  μετρώντας  τη  δύναμη  που 
εφαρμόζεται στο μοτέρ και συγκρίνοντάς τη με κανονικές αξίες. 

4. ΔΟΚΙΜΗ 

Αφού  γίνουν  οι  παραπάνω  έλεγχοι  και  ρυθμίσεις,  το  σύστημα  πρέπει  να  δοκιμαστεί  ως 
εξής: 

Προσοχή!:  Οι  παρακάτω  δοκιμασίες  πρέπει  να  γίνουν  από  ειδικευμένο  προσωπικό 
λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις. 

Η  δοκιμή  είναι  η  πιο  σημαντική  διαδικασία  του  συστήματος  αυτοματισμού.  Παρακαλώ 
ακολουθείστε τις εξής διαδικασίες που περιγράφονται στις λειτουργίες για κάθε συστατικό: 

1. Επιλογή λειτουργίας 

• Τοποθετήστε το μικροδιακόπτη 1 στο ΟΝ (ημιαυτόματος τρόπος λειτουργίας) και τα 
υπόλοιπα στο ΟFF 

2. Πιέστε το πλήκτρο ανοίγματος και ελέγξετε ότι: 

• Η λάμπα ενεργοποιείται 

• Αρχίζει ο ελιγμός ανοίγματος 

• Ο ελιγμός σταματάει όταν φτάσει στο στοπ ορίου 

3. Πιέστε το πλήκτρο κλεισίματος και ελέγξετε ότι: 
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• Η λάμπα ενεργοποιείται 

• Αρχίζει ο ελιγμός κλεισίματος  

• Ο ελιγμός σταματάει όταν φτάσει στο στοπ ορίου 

4. Αρχίστε  ένα  ελιγμό ανοίγματος  και  σιγουρευτείτε  ότι  κατά  τον  ελιγμό  το  ερέθισμα  κάποιας 
συσκευής: 

• Συνδεδεμένη στην εισαγωγή Στοπ προκαλεί άμεσο σταμάτημα  του ελιγμού και μια σύντομη 
αντίστροφη κίνηση 

• Συνδεδεμένη στην εισαγωγή Photo δεν έχει κανένα αποτέλεσμα  

5. Αρχίστε  ένα  ελιγμό ανοίγματος  και  σιγουρευτείτε  ότι  κατά  τον  ελιγμό  το  ερέθισμα  κάποιας 
συσκευής: 

• Συνδεδεμένη στην εισαγωγή Στοπ προκαλεί άμεσο σταμάτημα  του ελιγμού και μια σύντομη 
αντίστροφη κίνηση 

• Συνδεδεμένη  στην  εισαγωγή  Photo  προκαλεί  σταμάτημα  και  διαδοχική  αντιστροφή  του 
ελιγμού 

• Συνδεδεμένη  στην  εισαγωγή  Photo1  προκαλεί  σταμάτημα  και  διαδοχική  αντιστροφή  του 
ελιγμού 

6. Στις συνδεδεμένες εισαγωγές, σιγουρευτείτε ότι κάθε ενεργοποίηση της εισαγωγής δημιουργεί 
ένα βήμα στις εξής ακολουθίες: 

• Εισαγωγή Βήμα προς Βήμα: Ακολουθία = Άνοιγμα – Στοπ – Κλείσιμο – Στοπ  

• Εισαγωγή Άνοιγμα:                 Ακολουθία = Άνοιγμα – Στοπ – Κλείσιμο – Στοπ 

• Εισαγωγή Κλείσιμο:                Ακολουθία = Άνοιγμα – Στοπ – Κλείσιμο – Στοπ 

7. Αν είναι ενεργεί η λειτουργία Φωτοδοκιμή, ελέγξετε την αποδοτικότητα του ελέγχου: 

• Διακόψετε το φωτοκύτταρο Photo, αρχίστε ένα ελιγμό και ελέγξετε αν ο ελιγμός δεν εκτελείτε 

• Διακόψετε  το  φωτοκύτταρο  Photo1,  αρχίστε  ένα  ελιγμό  και  ελέγξετε  αν  ο  ελιγμός  δεν 
εκτελείτε 

• Κοντύνετε την επαφή του φωτοκύτταρου Photo, αρχίστε ένα ελιγμό και ελέγξετε αν ο ελιγμός 
δεν εκτελείτε  

• Κοντύνετε την επαφή του φωτοκύτταρου Photo1, αρχίστε ένα ελιγμό και ελέγξετε αν ο ελιγμός 
δεν εκτελείτε 
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8. Εκτελέσετε τον έλεγχο για τη μέτρηση της δύναμης όπως απαιτείται από το ΕΝ 12445. 

 

5. ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στο  χειρονακτικό  τρόπο  λειτουργίας,  η  εισαγωγή  Ανοιχτό  ενεργοποιεί  ένα  ελιγμό 
ανοίγματος, ενώ η εισαγωγή Κλειστό ενεργοποιεί ένα ελιγμό κλεισίματος. Η εισαγωγή Βήμα 
προς Βήμα ενεργοποιεί ένα εναλλασσόμενο ελιγμό κλεισίματος και ανοίγματος.  

Η  κίνηση  σταματάει  όταν  η  εντολή  στην  εισαγωγή  σταματάει.  Κατά  τη  διάρκεια  ενός 
ελιγμού  ανοίγματος  ή  κλεισίματος,  η  κίνηση  επίσης  θα  σταματάει  όταν  η  εντολή  της 
εισαγωγής ή το σήμα από τη συσκευή ασφαλείας διακοπεί. Κατά τους ελιγμούς ανοίγματος 
και  κλεισίματος,  η  ενεργοποίηση  της  εντολής  Στοπ θα προκαλέσει άμεσο σταμάτημα  του 
ελιγμού. Αφού σταματήσει ένας ελιγμός, σταματήστε την εντολή στην εισαγωγή Στοπ, πριν 
δώστε εντολή για άλλο ελιγμό. 

Όταν  ένας  από  τους  αυτόματους  τρόπους  λειτουργίας  (ημιαυτόματος,  αυτόματος, 
αυτόματος  +  πάντα  κλειστό)  είναι  λειτουργικός,  μια  εντολή  στην  εισαγωγή  Ανοιχτά 
προκαλεί ένα ελιγμό ανοίγματος. Μια εντολή στην εισαγωγή Βήμα προς βήμα (ΡΡ) αρχίζει 
ένας  εναλλασσόμενος  ελιγμός  κλεισίματος  και  ανοίγματος.  Μια  δεύτερη  εντολή  στην 
εισαγωγή Βήμα προς βήμα ή στην  ίδια εισαγωγή που ξεκίνησε τον ελιγμό θα προκαλέσει 
σταμάτημα του ελιγμού.  

Και  στις  δύο  φάσεις  ανοίγματος  και  κλεισίματος,  μια  εντολή  στην  εισαγωγή  Στοπ  θα 
προκαλέσει άμεσο σταμάτημα του ελιγμού και μια σύντομη αντίστροφη κίνηση. 

Αν  στην  εισαγωγή  εντολών  δίδεται  συνεχόμενο  σήμα,  θα  επικρατήσει  μια  κατάσταση  η 
οποία θα προκαλέσει απενεργοποίηση των άλλων εντολών  (αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε 
να συνδέσετε ένα ρολόι ή ένα διακόπτη Ημέρας/Νύχτας).  

Αν επιλεχτεί ο αυτόματος τρόπος λειτουργίας, ο ελιγμός ανοίγματος θα ακολουθηθεί από 
μια  παύση  και  ένα  ελιγμό  κλεισίματος.  Αν  ερεθιστούν  τα  φωτοκύτταρα  Photo  κατά  τη 
παύση τότε το χρονόμετρο θα αλλάξει την ένδειξη του χρόνου παύσης. Αν, από την άλλη, 
δοθεί μια εντολή Στοπ κατά τη παύση, τότε ο ελιγμός κλεισίματος δε θα εκτελεστεί και το 
σύστημα θα αλλάξει σε τρόπο λειτουργίας Στοπ. 

Τα φωτοκύτταρα Photo  δε  θα  έχουν  κανένα αποτέλεσμα αν  ερεθιστούν  κατά  τον  ελιγμό 
ανοίγματος. Ωστόσο, αν  τα φωτοκύτταρα Photo  ερεθιστούν κατά  τον ελιγμό κλεισίματος, 
θα  ακολουθήσει  μια  αντίστροφη  κίνηση,  παύση  και  θα  δοκιμαστεί  ξανά  ο  ελιγμός 
κλεισίματος. 
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6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΟΥΝ 

Ο  πίνακας  διαθέτει  μια  σειρά  από  μικροδιακόπτες  που  χρησιμοποιούνται  για  τον 
προγραμματισμό διαφόρων λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν το σύστημα 
περισσότερο  κατάλληλο  στις  ανάγκες  των  χρηστών  και  πιο  ασφαλές  στις    διάφορες 
καταστάσεις λειτουργίας. 

 

Προσοχή!:  μερικές  από  τις  λειτουργίες  που  μπορούν  να  προγραμματισθούν  αφορούν 
απαιτήσεις  ασφαλείας.  Εκτιμήστε  προσεκτικά  τα  αποτελέσματα  κάθε  λειτουργίας  και 
επιλέξετε τη λειτουργία που θα σας αποφέρει το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. 

 Οι  μικροδιακόπτες  λειτουργίας  σας  επιτρέπουν  να  επιλέξετε  διάφορους  τρόπους 
λειτουργίας  και  να  ενεργοποιήστε  τις  επιθυμητές  λειτουργίες  σύμφωνα  με  το  κάτωθι 
πίνακα: 

Διακόπτες 1 – 2:  OffOff  = «Χειρονακτική» κίνηση

  Οn‐Off  = «Ημιαυτόματη» κίνηση 

  Οff‐On  = «Αυτόματη» κίνηση (π.χ. αυτόματο κλείσιμο) 

  Οn‐On  = «Αυτόματη + Πάντα Κλειστό» κίνηση 

Διακόπτης 3:  Οn  =  Συγκυρίαρχη  λειτουργία  (δεν  είναι  διαθέσιμη  στη 
χειρονακτική λειτουργία) 

Διακόπτης 4:  On  = Προ – φλας 

Διακόπτης 5:  On  =  Κλείσε  5’’  μετά  το  Photo  <στο  αυτόματο>  ή  κλείσε  μετά  το 
Photo <στο ημιαυτόματο> 

Διακόπτης 6:  On  = Ασφάλεια Photo1 και κατά τον ελιγμό ανοίγματος  

Διακόπτης 7:  On  = Ramming 

Διακόπτης 8:  On  = Επιβράδυνση 

Διακόπτης 9:  On  = Διατήρηση πίεσης 

Διακόπτης 10:  Οn  = Φωτοδοκιμή 
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Διακόπτης 11:  On  = Λάμπα στο τρόπο υποκίνησης  

Διακόπτης 12:  On  = Το Κλείσιμο γίνεται Άνοιγμα για τους Πεζούς  

6.1. Περιγραφή των λειτουργιών 

Διακόπτες 1 – 2:  OffOff  = «Χειρονακτική» κίνηση

  Οn‐Off  = «Ημιαυτόματη» κίνηση 

  Οff‐On  = «Αυτόματη» κίνηση (π.χ. αυτόματο κλείσιμο) 

  Οn‐On  = «Αυτόματη + Πάντα Κλειστό» κίνηση 

 

Στο  «χειρονακτικό»  τρόπο  λειτουργίας  η  πόρτα  θα  κλείσει  μόνο  όσο  το  πλήκτρο  του 
χειριστηρίου κρατείται πατημένο. 

Στον  «ημιαυτόματο»  τρόπο  λειτουργίας    μια  εντολή  του  χειριστηρίου  θα  εκτελέσει 
ολόκληρο τον ελιγμό μέχρι το τέλος του Χρόνου Λειτουργίας ή μέχρι να φτάσει η πόρτα στα 
στοπ. 

Στον «αυτόματο» τρόπο λειτουργίας ο ελιγμός ανοίγματος θα ακολουθηθεί από μια παύση 
και από τον ελιγμό κλεισίματος. 

Η  λειτουργία  «Πάντα  κλειστό»  ενεργοποιείται  ύστερα  από  διακοπή  ρεύματος,  αυτόματα 
ενεργοποιεί ένα ελιγμό κλεισίματος που εκτελείτε ύστερα από 5 δευτερόλεπτα από προ – 
φλας του φάρου. 

Διακόπτης  3:  On  =  Συγκυρίαρχη  λειτουργία  (δεν  είναι  διαθέσιμη  στη  χειρονακτική 
λειτουργία). 

Σ’  αυτό  τον  τρόπο  λειτουργίας,  αφού  ξεκινήσει  ένας  ελιγμός  ανοίγματος  δε  μπορεί  να 
διακοπεί από κάποια άλλη εντολή όπως Βήμα προς βήμα ή Άνοιγμα, μέχρι η πόρτα να 
ανοίξει εντελώς. 

Κατά  τον  ελιγμό  κλεισίματος,  μια  άλλη  εντολή  θα  αντιστρέψει  τη  κίνηση  έτσι  ώστε  η 
πόρτα να ανοίξει εντελώς. 

Διακόπτης 4: On = Προ – φλας  

Οποιαδήποτε εντολή ενεργοποιεί το φάρο, που ακολουθείτε από ελιγμό 5 δευτερόλεπτα 
μετά. (2 δευτερόλεπτα αργότερα στο «χειρονακτικό» τρόπο λειτουργίας. 

Διακόπτης 5: On = Κλείσε 5’’ μετά το Photo <στο αυτόματο> ή κλείσε μετά το Photo <στο 
ημιαυτόματο> 
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Αυτή η λειτουργία, στον «αυτόματο» τρόπο, επιτρέπει την πόρτα να παραμείνει ανοιχτή 
μόνο για τον απαιτούμενο χρόνο διέλευσης. Όταν τελειώσει το στάδιο Photo, ο ελιγμός 
σταματάει.  Ύστερα  από  5  δευτερόλεπτα  θα  ξεκινήσει  αυτόματα  ένας  ελιγμός 
κλεισίματος.  Αν  τα  φωτοκύτταρα  Photo  ερεθιστούν  στον  «ημιαυτόματο»  τρόπο 
λειτουργίας  κατά  τον  ελιγμό  κλεισίματος,  ενεργοποιείται  ένας  «αυτόματος»  ελιγμός 
κλεισίματος και ρυθμίζεται νέα παύση. 

Διακόπτης 6: On = Ασφάλεια Photo1 και κατά τον ελιγμό ανοίγματος 

Η  συσκευή  ασφαλείας  Photo1  είναι  κανονικά  ενεργοποιημένη  κατά  τον  ελιγμό 
κλεισίματος.  Αν  ο  μικροδιακόπτης  6  είναι  στο  ΟΝ  η  συσκευή  Photo1  θα  προκαλέσει 
σταμάτημα και κατά τον ελιγμό ανοίγματος.  

Στους  τρόπους  λειτουργίας  «αυτόματο»  ή  «ημιαυτόματο»,  ο  ελιγμός  ανοίγματος  θα 
ξεκινήσει ξανά αμέσως μετά την απενεργοποίηση των φωτοκύτταρων.  

Διακόπτης 7: On = Ramming 

Όταν  χρησιμοποιούνται  μηχανισμοί  με  αναστροφή  κίνησης,  έτσι ώστε  η  πόρτα  να  μην 
παραμείνει  κλειστή χάρη μόνο της επιβολής  του μοτέρ,  είναι χρήσιμο να εγκατασταθεί 
μια ηλεκτρική κλειδαριά. 

Η ηλεκτρική κλειδαριά μπορεί να επιφέρει μια φυσική επιβολή στη πόρτα προκαλώντας 
τα  φύλλα  να  ανοίξουν  ομαλά. Μερικές  φορές  αυτή  η  επιβολή  είναι  τόσο  δυνατή  που 
μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα στο μηχανισμό κλειδώματος. 

Με  τη  λειτουργία  αυτή  ενεργεί,  ενεργοποιείται  ένας  κύκλος  κλεισίματος  πριν  από  τον 
ελιγμό ανοίγματος της πόρτας. Ωστόσο, αυτό δε θα δημιουργήσει καμία κίνηση πριν τα 
φύλλα φτάσουν τα στοπ κλεισίματος της πόρτας. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, όταν ενεργοποιηθεί η ηλεκτρική κλειδαριά, δε θα επηρεαστεί από 
ανεπιθύμητες δυνάμεις και θα προκαλέσει αμέσως άνοιγμα. 

Διακόπτης 8: On = Επιβράδυνση 

Η  επιβράδυνση  μειώνει  τη  ταχύτητα  στο  30%  της  κανονικής  ταχύτητας  του  μοτέρ  έτσι 
ώστε να περιοριστεί η δύναμη της σύγκρουσης της πόρτας στις περιοχές ανοίγματος και 
κλεισίματος. 

  εκτός από την μείωση της ταχύτητας του μοτέρ στο 30%, η επιβράδυνση μειώνει και 
τη  δύναμη  του  μοτέρ  στο  70%.  Για  συστήματα  που  χρειάζονται  περισσότερη  σχετική 
δύναμη, αυτή η λειτουργία μπορεί να προκαλέσει σταμάτημα του μοτέρ. 

Αφού ενεργοποιηθεί η επιβράδυνση, θα πρέπει να ρυθμιστεί το ποτενσιόμετρο Χρόνου 
Εργασίας TL, αφού το ξεκίνημα της επιβράδυνσης συνδέεται με το χρόνο εργασίας που 
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εγκαθίσταται.  

Γι’ αυτό ρυθμίστε τη παράμετρο Χρόνου εργασίας έτσι ώστε η επιβράδυνση να ξεκινήσει 
50‐70 cm πριν από τα μηχανικά στοπ. 

Διακόπτης 9: On = Διατήρηση πίεσης 

Με τους υδραυλικούς μηχανισμούς κίνησης, η δύναμη που χρειάζεται για να παραμείνει 
η  πόρτα  κλειστή  δημιουργείται  από  ένα  υδραυλικό  κύκλωμα  που  βρίσκεται  υπό 
συνεχόμενη πίεση. Ωστόσο,  ο  χρόνος  και  η φθορά  τείνουν  να μειώσουν  την ασφάλεια 
του  υδραυλικού  κυκλώματος.  Συνεπώς,  ύστερα  από  μερικές  ώρες  λειτουργίας,  η 
εσωτερική πίεση μπορεί να πέσει προκαλώντας άνοιγμα των φύλλων.  

Αν η λειτουργία «Διατήρηση πίεσης» είναι ενεργή, κάθε 4 ώρες που η πόρτα παραμένει 
κλειστή, ενεργοποιείται ένας σύντομος ελιγμός κλεισίματος έτσι ώστε να αποκαθίσταται 
η πίεση του υδραυλικού κυκλώματος. 

Διακόπτης 10: On = Φωτοδοκιμή 

Αυτή η λειτουργία ελέγχει την αποδοτικότητα των φωτοκύτταρων κάθε φορά πριν από 
κάθε ελιγμό (βλέπε κεφ. Φωτοδοκιμή).  

Διακόπτης 11: On = Λάμπα στον τρόπο υποκίνησης 

Σ’ αυτή τη λειτουργία, η καθαρή επαφή της εξαγωγής της λάμπας θα παραμείνει κλειστή 
για 1 δευτερόλεπτο στο ξεκίνημα κάθε ελιγμού ανοίγματος ή κλεισίματος, επιτρέποντας 
να σταλεί μια εντολή σε κάποιο εξωτερικό χρονόμετρο. 

Διακόπτης 12: On = Το κλείσιμο γίνεται Άνοιγμα για τους Πεζούς  

Σ’ αυτή τη λειτουργία, η εισαγωγή Κλείσιμο χάνει την ισχύ της και γίνεται εισαγωγή Βήμα 
προς Βήμα για Πεζούς που επιτρέπει στο φύλλο της πόρτας που ελέγχεται από το μοτέρ 2 
να ανοίξει για είσοδο των Πεζών. 

Ο  κύκλος  ανοίγματος  των  Πεζών  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  μόνο  όταν  η  πόρτα  είναι 
κλειστή, ενώ αν η πόρτα βρίσκεται σε κίνηση ή ανοιχτή η εντολή δεν έχει καμία επιρροή. 

 

7. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΑΣΥΡΜΑΤΗ κάρτα 

Ο  πίνακας  διαθέτη  ένα  συνδετήρα  για  τη  τοποθέτηση  μιας  ασύρματης  κάρτας  SM,  που 
ενεργοποιεί της εισαγωγές Βήμα προς Βήμα και Στοπ και επιτρέπει το πίνακα να ελέγχεται 
από ασύρματο χειριστήριο. 

Εξαγωγή 1      ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 
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Εξαγωγή 2      ΣΤΟΠ 

Εξαγωγή 3      δε χρησιμοποιείται 

Εξαγωγή 4      δε χρησιμοποιείται 

 

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Επειδή  ο  πίνακας  είναι  ηλεκτρονικός  δε  χρειάζεται  ιδιαίτερη  συντήρηση.  Ωστόσο, 
περιοδικά,  σιγουρευτείτε  ότι  η  συσκευή  που  ρυθμίζει  τη  δύναμη  του  μοτέρ  λειτουργεί 
σωστά.  Εκτελέστε  ξανά όλες  τις δοκιμές  για  να σιγουρευτείτε ότι οι συσκευές ασφαλείας 
και οι φάροι λειτουργούν σωστά. 

 

9. ΔΙΑΘΕΣΗ 

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από διάφορα υλικά, μερικά από τα οποία μπορούν να 
ανακυκλωθούν.  

 

10. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ 

Αυτό  το  τμήμα  θα  βοηθήσει  τους  εγκαταστάτες  στα  πιο  συνηθισμένα  προβλήματα  που 
πιθανών να συναντήσουν κατά την εγκατάσταση: 

Δεν ανάβει καμία ενδεικτική λυχνία: 

• Ελέγξετε  ότι  υπάρχει  παροχή  ρεύματος  στον  πίνακα  (σιγουρευτείτε  ότι  υπάρχει 
κεντρική  τάση  ρεύματος  στους  τερματικούς  1‐3  και  ότι  υπάρχει  ηλεκτρική  τάση 
περίπου 24 Vac στους τερματικούς 17‐18). 

• Ελέγξετε ότι οι δυο κεντρικές ασφάλειες δεν έχουν καεί. Αν καμία από τις ενδεικτικές 
λυχνίες  δεν  ανάψει,  τότε  πιθανώς  ο  πίνακας  είναι  ελαττωματικός  και  χρειάζεται 
αντικατάσταση. 

Η  ενδεικτική  λυχνία  ΟΚ  αναβοσβήνει  κανονικά,  αλλά  οι  ενδεικτικές  λυχνίες  των 
εισαγωγών δεν παρουσιάζουν την κανονική κατάστασή τους: 

• Ελέγξετε προσεκτικά τις συνδέσεις στους τερματικούς των εισαγωγών 20‐27. 

Ο ελιγμός δε ξεκινάει: 

• Ελέγξετε  εάν  οι  ενδεικτικές  λυχνίες  στις  εισαγωγές  Στοπ,  Photo  και  Photo1  είναι 
αναμμένες και ότι οι ενδεικτικές λυχνίες στις εισαγωγές Βήμα προς βήμα, Κλείσιμο, 
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Άνοιγμα παραμένουν αναμμένες για όσο χρόνο διαρκεί η εντολή.  

Η πόρτα αλλάζει κατεύθυνση κατά τον ελιγμό 

Η αντιστροφή της κίνησης προκαλείται από: 

• Διακοπή της δέσμης των φωτοκύτταρων (PHOTO και PHOTO1). Σ’ αυτή τη περίπτωση 
ελέγξετε  τις  συνδέσεις  των  φωτοκύτταρων,  εν  ανάγκη  ελέγξετε  αν  ανάβουν  οι 
ενδεικτικές λυχνίες στις εισαγωγές.  

 

11. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 


