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                                        РЪКОВОДСТВО  

 ЗА МОНТАЖ НА АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ   ВРАТИ  

 

                             
Внимание! 

Преди да извършите монтажа, прочетете внимателно това 

ръководство.То е неделима част от комплекта автоматика. 

Нашите продукти, ако са монтирани от специализиран персонал, 

способен да оцени риска, отговорят на Стандарта UNI  EN 12453,     

EN 12445 
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Маркировката СЕ отговаря на Европейската Директива 

         СЕЕ 89/336 + 92/31 + D.L. 04/12/1992 N= 476 
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                     СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 

• Моторредуктор-1бр  

• Планки за краен изключвател к-т-1  

• Двойка ключове за разблокиране    

• Кондензатор (230Vac) 
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ОБЩ ИЗГЛЕД , ТИП И НОМЕНКЛАТУРА НА КОМПОНЕНТИТЕ 

 
Примерен  начин на монтаж: 

1.Моторредуктор с вградена електроника 

2. Външна фотоклетка  

3. Сигнална лампа 

4. Антена  

5. Вътрешна фотоклетка 

6. Зъбна рейка  

7. Ключ 

8.Дистанционно  

           ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ    
  230V  24V 

Максимално тегло на вратата   600кг     

Захранване на двигателя   230V ac   24V dc 

Сила на тока   1,3 А   3 А 

Кондензатор   12.5 µ F             /   

Мощност на двигателя   250 W   50 W 

Обороти на двигателя   1400 2000 1800enc 

Степен на защита   IP44     

Скорост на движение отв/затв   10м/мин     

Температура на 
функциониране   от -20°С 

до 
+55°С   

Тегло на двигателя   9кг     

Краен изключвател   електромеханичен     
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РАЗМЕРИ   

     
          СВЪРЗВАНЕ, ТИП И СЕЧЕНИЯ НА ПРОВОДНИЦИТЕ 
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ИЗИСКВАНИЯ ПРИ МОНТАЖА 

• Операциите по монтажа и настройките трябва да бъдат изпълнени 

само от квалифициран персонал, за да се гарантира коректната  и 

сигурна работа на вратата. 

• Конструкторите на продукта не поемат отговорност за щети, 

произлизащи от грешен монтаж , вследствие на некомпетентност или 

небрежност. 

• Преди да започнете монтажа на автоматиката, убедете се, че вратата 

работи перфектно , а също така проверете дали релсата по която се 

плъзга няма изкривявания(фиг.1). Важно е да проверите дали има 

механичен стопер(фиг.2), за да се предотврати излизане на вратата от 

горните водачи(фиг.3) 

 
• Убедете се че горната релса(фиг.3) е стабилна и вратата се плъзга 

свободно. 

 
•  Убедете се , че използваните ролки(фиг.4) съответстват на типа 

релса. 
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 НАЧИН НА МОНТАЖ 

 

1.Поставете планката от комплекта (фиг.1) на разстояние 50мм от борда 

на вратата, в точен квадрат с ъгъл 90°. 

2.Преди да фиксирате планката с цимент, котви или друго, положете 

кабелните канали в предвидените за това канали. 

 
Позиционирайте моторредуктора и го фиксирайте с болтовете и гайките 

А (фиг.2) 

 
Фиксирайте зъбната рейка към вратата  стабилно, предвиждайки 

разстояние от 2-3мм от пиньона на мотора(фиг.3) 
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Фиксирайте планките на крайния изключвател на мотора , към зъбната 

рейка(фиг.4)           

 
 

 

 

 

 

Процедура „Разблокиране при спешен случай” 
1.Поставете ключовете от комплекта в патрона и завъртете ключа. 

2.Изтеглете изтеглете лоста до край.  
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ЗАТРУДНЕНИЯ, ПРИЧИНИ, СРЕДСТВА 

Затруднение възможна причина 
средство за 
отстраняване 

  липса на захранване да се провери главния  

при подаване на  230 V в мрежата прекъсвач 

команда с дистанционно Поява на STOP за проверете селекторните  

или с ключ, вратата не  спешен случай ключове или командите 

се отваря или мотора не    STОP 

тръгва   ако не са използвани  

    такива проверете мостчето 

    на входа на контакта STОP 

    на централата 

  изгорял бушон заменето го с друг със  

    същата мощност 

  захранващ кабел на  свържете кабела към точния 

  мотора или моторите  контакт или го сменете 

  не свързан или    

  дефектен   

  има препятствие  проверете свързването,  

  между фотоклетката остранете препятствието 

  или същата не работи   

при подаване на  дистанционното не е осъществете процедура по  

команда с дистанционно запаметено или е  
разпознаване на 
дистанцион- 

не се отваря, но отваря 
с изтощена батерията ното към централата или  

ключа   сменете батерията с нова 

при подаване на  бушона 2А заменето го с друг със  

команда сигналната  е изгорял същата мощност 

лампа работи бавно и      

светлината е слаба     

 вратата тръгва , но 
спира силата на мотора или променете стойностите с 

  моторите не е тримера FORZA намиращ се 

  достатъчна в централата 

при подаване на  има препятствие пред отстранете препятствието, 

команда тръгва мотора, вратите, пантите са  подновете пантите 

но вратата не се движи блокирани  или се е  фиксирайте планката на  

  откъснала анкериращата  мотора 

  планка на мотора   

  
не работи 
електрическата проверете дали е свързана 

  брава(ако има такава) или я смажете 

 

Забележка: Ако затруднението остава, свържете се с фирмата  

от която сте го закупили или с най-близкия сервизен център. 

 

СЪВЕТИ ЗА СИГУРНОСТ 

 

Настоящите съвети са неделима част от продукта  и трябва да бъдат 

доставени на потребителя. Прочетете ги внимателно, защото те дават  

важна информация относно монтажа, използването и поддръжката . 

Необходимо е да запазите тази книжка и да я дадете и на другите 

евентуални ползватели на продукта. Неправилният монтаж или 

ползване на продукта могат да предизвикат голяма опасност. 
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ИНСТРУКЦИИ  ЗА МОНТАЖ 

• Монтажа трябва да бъде извършен от компетентни професионалисти и 

при спазване на всички правила валидни в страната и Европейския съюз 

• Преди да започнете монтажа , проверете цялостта на продукта 

• Монтажа, свързването с електрическата мрежа и настройките трябва да 

се изпълнят „по всички правила на изкуството” 

• Опаковъчните материали (хартия, пластмаса, найлон и т.н.) не трябва да 

изхвърляте в околната среда и не трябва да са достъпни до деца, защото 

може да са потенциално опасни 

• Не инсталирайте продукта на опасни от експлозия места или на места с 

високи нива на електромагнитни полета. Наличието на газ или запалими 

вещества създава голяма опасност. 

• Предвидете на захранващата мрежа защита от свръхнапрежения – 

прекъсвач или разпределител подходящи за продукта и  в съответствие с 

действащите норми. 

• Производителя на поема никаква отговорност , в случай че се използват 

средства или компоненти , несъответстващи на продукта. 

• При ремонт или подмяна на части, трябва да се използват само 

оригинални резервни части.       

• Монтажника трябва да даде цялата информация относно 

функционирането, поддръжката и употребата на всяка отделна част и на 

цялата система. 

        ПОДДРЪЖКА  

• За да се гарантира ефикасната работа  на продукта е необходимо 

поддръжката да се осъществява от компетентен персонал и на периоди 

предписани от производителя и съгласно действащите закони. 

• Всички операции по монтаж, поддръжка, ремонт и почистване трябва 

да бъдат документирани. Тази документация трябва да се съхранява от 

потребителя и да се представи на компетентните лица, когато това е 

необходимо. 

СЪВЕТИ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

• Прочетете внимателно инструкциите и цялата приложена 

документация. 

• Продуктът трябва да се използва само по предназначение. Употребата 

за всякакви други цели може да бъде опасна.Освен това, информацията 

съдържаща се в настоящия документ и приложените към него 

документи, могат да бъдат променени без предупреждение.  

• Дръжте продуктите, уредите и документацията далече от деца. 

• В случай на поддръжка, почистване, авария или лошо функциониране 

на продукта, изключете от електрозахранването, въздържайки се от 

всякакво намерение за намеса. Обърнете само към компетентни 

професионалисти в областта. Не изпълнението на горните указания 

може да предизвика голяма опасност. 

Данните и схемите са изцяло показателни. Производителя си запазва 

правото да променя във всеки един момент характеристиките на 

описания продукт, по своя преценка, без предварително уведомление. 

        


