
 

     

Nice 

MOBY 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης 
πόρτας.  

Πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  ένας  πίνακας  ελέγχου  της  Nice  για  να  εξασφαλιστεί  σωστή 
λειτουργία του μοτέρ. 

Η συσκευή απασφάλισης επιτρέπει την πόρτα να ανοίγει χειρονακτικά 

 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
2.1. Προεισαγωγικός έλεγχος  

Πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση ελέγξετε εάν η κατασκευή είναι κατάλληλη και αν 
είναι σύμφωνη με κάποια στάνταρ, σιγουρευτείτε ειδικά ότι: 

• Η πόρτα δε κολλάει κάπου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο 

• Η πόρτα είναι καλά  ισορροπημένη, αυτό σημαίνει ότι  εάν σταματάει σε κάποια θέση 
δεν ταλαντεύεται 

• Η πόρτα κινείται αθόρυβα και μαλακά 

• Η περιοχή όπου θα τοποθετηθεί  το μοτέρ εξασφαλίζει  την ομαλή και ασφαλή κίνηση 
της πόρτας 

• Η συσκευασία δεν είναι ελαττωματική (βλέπε φωτ.1) 

• Η περιοχή εγκατάστασης είναι συμβατή με το μέγεθος του μοτέρ  (βλέπε φωτ.2), έχετε 
υπ’ όψη σας ότι το άνοιγμα της πόρτας και η πίεση που δίδεται από το μοτέρ εξαρτάται 
από  τη  θέση  τοποθέτησης  της  πίσω  βάσης.  Πριν  την  εγκατάσταση  διαβάστε  τη 
παράγραφο 2.3 «Συναρμολόγηση»,  για να σιγουρευτείτε ότι η πόρτα έχει μια επαρκή 
γωνία ανοίγματος και ότι η δύναμη του μοτέρ ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πελάτη 

Παρακαλώ θυμηθείτε ότι το Moby ελέγχει μια πόρτα (με ένα ή δυο φύλλα) που είναι σε 
καλή  κατάσταση  και  ασφαλή,  δε  μπορεί  να  ευθύνεται  για  δυσλειτουργία  λόγω  κακής 
εγκατάστασης ή συντήρησης της πόρτας. 
 
2.2. Όρια χρήσης 
 
Η μορφή, το ύψος της πόρτας, οι καιρικές συνθήκες (π.χ. δυνατοί άνεμοι) μπορούν πιθανώς 
να μειώσουν τις αξίες που φαίνονται στην φωτογραφία 
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2.3. Συναρμολόγηση 
 
Για να συναρμολογήσετε σωστά το σύστημα ελέγξετε τα κάτω σημεία: 

1) Προβολή της κολόνας  C 
2) Γωνία ανοίγματος  α 

3) Ταχύτητα     

4) Δύναμη      

 
2.3.1. Τοποθέτηση της πίσω βάσης 
Ακολουθείστε τις κάτωθι εργασίες: 
1.1.  Mετρήστε την αξία του C. (στο παράδειγμα είναι 70mm) 
1.2.  Βρείτε  την  αξία  του  C  στο  γράφημα  του  σχετικού  μοτέρ  MOBY  και  τραβήξτε  μια 

οριζόντια γραμμή 
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1.3.  Βρείτε την ελάχιστη αξία Β στο γράφημα με τη γραμμή που τραβήξατε (το παράδειγμα 
δείχνει 190mm φωτ.9). Η περιοχή κάτω από τη γραμμή δείχνει τα σημεία όπου μπορεί 
να τοποθετηθεί η πίσω βάση. 

2. Υπάρχει  κάποια  σχέση  μεταξύ  της  γωνίας  ανοίγματος  και  των  θέσεων  Α  και  Β  όπως 
φαίνεται  στο  σχετικό  γράφημα  του  κάθε  προϊόντος  όπου  οι  περιοχές  διαφορετικών 
χρωμάτων  παρουσιάζουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες γωνίες. 
Αν, για παράδειγμα (φωτ. 9), η πόρτα πρέπει να ανοίξει μεταξύ 100ο – 110ο, τα Α και Β 
πρέπει να δείχνουν ένα σημείο που ανήκει στην αντίστοιχη έγχρωμη περιοχή. 

3. Εντός αυτής της περιοχής, θυμηθείτε ότι η δύναμη που ασκείτε στη πόρτα και ο χρόνος 
ανοίγματος  και  κλεισίματος  είναι ανάλογα με  τις αξίες Α  και  Β  και  ότι  αυτές  οι  αξίες 
πρέπει  να  είναι  όμοιες  για  γραμμική  λειτουργία.  Άρα  πρέπει  να  σέβεστε  τη 
προτεινόμενη γραμμή εγκατάστασης.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

     

Nice 

 
 
 
 
Το  κάτωθι  γράφημα  είναι  χρήσιμο  για  την  επίτευξη  της  μέγιστης  δύναμης  στο  τέλος  της 
πόρτας σύμφωνα με τις αξίες Α και Β. 

 
2.3.2. Τοποθέτηση της μπροστινής βάσης 
Η μπροστινή βάση (47) τοποθετείται με τις βίδες της στη πόρτα σύμφωνα με τις αποστάσεις 
D και Ε (βλέπε πίνακες). 
Πριν την τοποθέτηση: 
1. Ελέγξετε ότι η γραμμή κλεισίματος του μοτέρ είναι τέλεια οριζόντια 
2. Ανοίξετε και κλείσετε τη πόρτα με το χέρι να δείτε ότι κινείται ομαλά 
3. Αφαιρέστε το μοτέρ και συνδέστε τη μπροστινή βάση (47) 
 
Τοποθέτηση του πίσω μέρους του μοτέρ (βλέπε φωτ. 5) 
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Τοποθέτηση του μπροστινού μέρους το μοτέρ (βλέπε φωτ. 6) 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.3.3. Άνοιγμα της πόρτας εξωτερικά 
Για  να  σιγουρευτείτε  ότι  η  πόρτα  λειτουργεί  κανονικά  και  σωστά  ίσως  μερικές φορές  να 
χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί μία επιπλέον βάση PLA6 όπως φαίνεται στη φωτογραφία. 

 
 
2.4. Ρύθμιση του διακόπτη ορίων 
Ο διακόπτης ορίων επιτρέπει τη ρύθμιση των θέσεων στοπ της πόρτας έτσι δε χρειάζονται 
τα  μηχανικά  στοπ  και  η  πόρτα  δε  χτυπάει  σ’  αυτά.  Ταυτόχρονα,  ένας  μικροδιακόπτης 
αποσυνδέει τη παροχή ρεύματος στο μοτέρ. 
 
Α. Αφήστε το μοτέρ (βλέπε κεφάλαιο 5) 
Β. Χαλαρώστε τη βίδα 
C. Ανοίξετε τη πόρτα στην επιθυμητή θέση 
D. Τοποθετήστε το διακόπτη ορίου στην επιθυμητή θέση γυρίζοντας τη βίδα 
Ε. Σφίξτε τη βίδα 
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F. Τα μοντέλα MB4006 και ΜΒ5016 έχουν επίσης διακόπτη ορίων και για το κλείσιμο 

 
 
 
 
2.5. Μοντάρισμα ηλεκτρικής κλειδαριάς (προαιρετική συσκευή) 

1. Ηλεκτρική κλειδαριά 
2. Πιάτο τοποθέτησης για ηλεκτρική κλειδαριά (οριζόντιο ή κάθετο) 
3. Βίδα συναρμολόγησης 
4. Στοπ πιάτου 
5. Βίδα κλειδώματος  
6. Κλειδαριά 
7. Πόρτα 

 
 

2.6. Τυπική διάταξη συστήματος  
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1. Κολόνα για φωτοκύτταρα 
2. Ζευγάρι μηχανικού στοπ ανοίγματος 
3. Γραμμή παροχής ρεύματος 
4. Κεντρική μονάδα 
5. Κεραία 
6. Λάμπα φλας 
7. Φωτοκύτταρα 
8. Μηχανισμός κίνησης ΜΟΒΥ 
9. Κάθετη ηλεκτρική κλειδαριά* 
10. Διακόπτης με κλειδί ή ψηφιακός διακόπτης 

*για εγκατάσταση αν χρησιμοποιούνται τα μοντέλα ΜΒ4605 και ΜΒ4615 ή πόρτα ξεπερνά 
το μήκος των 3μ ανά φύλλο. 
 
2.7. Ηλεκτρικές συνδέσεις 
 
Σύνδεση του συνδετήρα της καλωδίωσης  
O  συνδετήρας  καλωδίωσης  διατίθεται  συναρμολογημένος  και  βρίσκεται  στο  κάτω  μέρος 
του μηχανισμού  (βλέπε  είδος 48  στη  λίστα  εσωτερικά  του  καλύμματος).  Χρησιμοποιείται 
για να συνδέσετε την ηλεκτρική κεντρική μονάδα. 
Αφαιρέστε  τη  βίδα  (8),  χρησιμοποιήστε  κατσαβίδι  για  να  αφαιρέστε  τα  άλλα  μέρη  του 
(όπως στη φωτογραφία) ακόμα και τις βίδες (3).  
 

1. Δαχτυλίδι 
2. Μεταφορείς επαφής 
3. Βίδα 
4. Προστασία 
5. Συσκευή συγκράτησης καλωδίων 
6. Ροδέλα 
7. Σφικτήρας καλωδίων 
8. Βίδα τοποθέτησης 
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Συνδέσεις μοτέρ για τα μοντέλα: 
ΜΒ4005 – ΜΒ4006 – ΜΒ4015 – ΜΒ4605 – ΜΒ4615 – ΜΒ5015 – ΜΒ5016 – ΜΒ5615 
 
Συνδέστε  τα  καλώδια  στις  επαφές  2  ακολουθώντας  τις  ενδείξεις  που  δείχνονται  στη 
φωτογραφία 
 
1 = άνοιγμα 
2 = κλείσιμο 
3 = γενικός 
  = γείωση 
 
 
Συνδέσεις μοτέρ για τα μοντέλα: 
ΜΒ4025 – ΜΒ5024 
 
Συνδέστε  τα  καλώδια  στις  επαφές  2  ακολουθώντας  τις  ενδείξεις  που  δείχνονται  στη 
φωτογραφία 
 
1 = Μοτέρ +  
2 = Μοτέρ –  
3 = Κωδικοποιητής +  
4 = Κωδικοποιητής ‐  
 
Θυμηθείτε πάντα να συνδέστε τη γείωση σύμφωνα με τα τρέχον στάνταρ (ΕΝ 60204 – IEC 
64‐1 – ΕΝ 60335) όπως στη φωτογραφία 

 
3. ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
 
Χειρονακτική κίνηση για τα μοντέλα: 

 
Η  πόρτα  πρέπει  να  κινηθεί  χειρονακτικά  (φωτ.3)  σε  περίπτωση  διακοπής  ρεύματος  ή  σε 
περίπτωση αποτυχίας συστήματος. 
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Η Χειρονακτική κίνηση επιτρέπει στη πόρτα να κινηθεί ομαλά και ελεύθερα αν η πόρτα έχει 
τοποθετηθεί σωστά και χρησιμοποιούνται γνήσια αξεσουάρ. 
 
Χειρονακτική κίνηση για τα μοντέλα: 

 
Σ’ αυτά τα μοντέλα δε χρειάζεται να απελευθερώσετε το μοτέρ για να κάνετε χειρονακτική 
κίνηση  (σιγουρευτείτε  ότι  η  ηλεκτρική  κλειδαριά  είναι  ανοιχτή),  απλά πιέστε  δυνατά στο 
τέλος της πόρτας. 
 
4. ΔΟΚΙΜΗ 
 
Ολόκληρο  το  σύστημα πρέπει  να  δοκιμαστεί  από  ειδικευμένο  προσωπικό  που  πρέπει  να 
κάνει τις απαιτούμενες δοκιμές λαμβάνοντας το σχετικό ρίσκο. 
Για να δοκιμάσετε το ΜΟΒΥ, ακολουθείστε τα εξής: 

• Κλείστε τη πόρτα 

• Αποσυνδέσετε τη παροχή ρεύματος από τη κεντρική μονάδα (πίνακα) 

• Απελευθερώσετε το μοτέρ 

• Ανοίξετε εντελώς τη πόρτα με το χέρι 

• Ελέγξετε ότι η πόρτα δεν κολλάει κάπου κατά τη κίνησή της 

• Ελέγξετε όταν η πόρτα σταματάει σε οποιοδήποτε σημείο δε ταλαντεύεται 

• Ελέγξετε  ότι  το  σύστημα  ασφαλείας  και  τα  μηχανικά  στοπ  βρίσκονται  σε  καλή 
κατάσταση 

• Ελέγξετε ότι οι βίδες είναι τέλεια σφιγμένες 

• Ελέγξετε το γράσο 

• Ελέγξετε τη καθαριότητα των φωτοκύτταρων 

• Ύστερα από τους παραπάνω ελέγχους μπλοκάρετε το μοτέρ και συνδέσετε τη κεντρική 
μονάδα (πίνακα) 

• Το ΜΟΒΥ  δεν  έχει  ρυθμιστή  ισχύος  οπότε  αυτό  πρέπει  να  ρυθμιστή  από  τον  πίνακα 
ελέγχου 

• Μετρήστε  τη  δύναμη  σύγκρουσης  όπως  απαιτείται  από  τα  στάνταρ  ΕΝ12453  και 
ΕΝ12445 

 
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
 
Το ΜΟΒΥ δεν απαιτεί ειδική συντήρηση αλλά μόνο ένα τακτικό έλεγχο κάθε έξι μήνες για 
να σιγουρευτείτε ότι  το μοτέρ διαρκεί περισσότερο και ότι  το σύστημα λειτουργεί σωστά 
και ασφαλώς. Η συντήρηση απαιτεί την ακολουθία της διαδικασίας δοκιμής. 
 



 

     

Nice 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


