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Περιγραφή
Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από ένα πίνακα ελέγχου υδραυλικής ράμπας FHM-1 και ένα
πίνακα ελέγχου βιομηχανικού ρολού. Οι πίνακες είναι διασυνδεδεμένοι και επικοινωνούν μέσω
συστήματος επικοινωνίας I2C (Philips) στα 100KHz, ενώ είναι προσαρμοσμένοι σε μεταλλική βάση για
καλύτερη στήριξη.














Σε περίπτωση που διακοπεί η επικοινωνία μεταξύ των δυο πινάκων, η φωτεινή ένδειξη ‘SERIAL
COM’ θα ανάψει, ενώ καμία διάταξη (ράμπα ή πόρτα) δεν θα μπορεί να λειτουργεί. Για να
αποκατασταθεί η επικοινωνία εκ νέου, θα πρέπει να διακοπεί η τροφοδοσία του και να
επανέλθει. Αν παρόλα αυτά δεν αποκατασταθεί η επικοινωνία, τότε ίσως να υπάρχει πρόβλημα
με την πλακέτα ή το καλώδιο σύνδεσης.
Για να αρχίσει να ανυψώνεται η ράμπα, θα πρέπει η πόρτα να έχει ανοίξει εντελώς. Αν
επιθυμούμε να παρακάμψουμε αυτή την λειτουργία, θα πρέπει να θέσουμε τον διακόπτη
Dipswitch 3 που βρίσκεται μέσα στον πίνακα ελέγχου της ράμπας FHM-1, σε θέση ‘ON’.
Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η άνοδος του ρολού, η ράμπα δεν μπορεί να κινηθεί. Αυτό
επισημαίνεται από την κόκκινη φωτεινή ένδειξη ‘BLOCK’ του πίνακα η οποία αναβοσβήνει. Όταν
η πόρτα ανοίξει η φωτεινή ένδειξη σβήνει.
Για να μπορέσει η πόρτα να επιστρέψει στην αρχική της θέση (κλειστή), θα πρέπει η ράμπα να
είναι σε στάση ‘parking’. Όσο αυτό δεν ισχύει, η πόρτα δεν μπορεί να κλείσει ενώ η ένδειξη
‘protect down’ αναβοσβήνει. Μόλις η ράμπα επιστρέψει σε στάση ‘parking’ η ένδειξη σβήνει.
Αν επιθυμούμε να παρακάμψουμε αυτή την λειτουργία, τότε θα πρέπει να θέσουμε τον
διακόπτη Dipswitch 2 που βρίσκεται μέσα στον πίνακα ελέγχου της πόρτας, σε θέση ‘ON’.
Όταν θέλουμε να κλείσουμε την πόρτα μπορούμε να το κάνουμε ακόμα και πατώντας το
κόκκινο κουμπί ‘Dead man’ παρατεταμένα που βρίσκεται επάνω στον πίνακα. Η πόρτα έτσι
ελέγχεται από τον χειριστή μόνο, ανεξάρτητα από την δέσμευση της προϋπόθεσης της ύπαρξης
της ράμπας σε στάση ‘parking’.
Αν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ των δυο
πινάκων, τότε καλό είναι να ακυρώσουμε την αλληλοεπίδραση των δυο πινάκων θέτοντας τον
διακόπτη Dipswitch 3 που βρίσκεται μέσα στον πίνακα ελέγχου της ράμπας FHM-1, σε θέση
‘ON’ και τον διακόπτη Dipswitch 2 που βρίσκεται μέσα στον πίνακα ελέγχου της πόρτας, σε
θέση ‘ON’. Έτσι, τόσο η πόρτα όσο και η ράμπα θα λειτουργεί αυτόνομα.
Όλη η διάταξη μπορεί να επικοινωνεί με τα συστήματα TRAF-2 & TRAF-2D (εικόνες 1 & 2) τα
οποία διαθέτουν 8 εισόδους και 8 εξόδους. Τα συστήματα αυτά έχουν την δυνατότητα να
δέχονται και να δίνουν εντολές βάση ειδικού λογισμικού, ενώ διαθέτουν και οπτική ένδειξη ή
ένδειξη σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (TRAF-2D). Η μέγιστη απόσταση διασύνδεσης δεν πρέπει
να ξεπερνά τα 50 μέτρα.
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(Εικόνα 1) TRAF-2 (8 είσοδοι-8 έξοδοι).

(Εικόνα 2) TRAF-2D (8 είσοδοι-8 έξοδοι-display).
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A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ FBM-1
Εισαγωγή
O πίνακας ελέγχου FBM-1 είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο προϊόν , εξοπλισμένο με μια
προγραμματιζόμενη μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, έχοντας την δυνατότητα και την ικανότητα να
μετατρέπει την επιχειρησιακή λογική του με τη χρήση διακοπτών (dip switch). Το εγχειρίδιο αυτό,
εξηγεί τα χαρακτηριστικά προσαρμογής και τις λειτουργίες αυτού. Όλοι οι πίνακες που παραδίδονται,
έχουν ήδη προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι οδηγίες που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο αφορούν την παρούσα έκδοση και μόνο. Το
ερευνητικό τμήμα της εταιρίας, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών της
προς τους πελάτες της, ενδέχεται να ανανεώσει, να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει το παρόν.
Συνίσταται για κάθε προϊόν να ελέγχετε και να αναζητείτε την τελευταία έγκυρη έκδοση.
Χρήση-εφαρμογή:
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Ψηφιακός πίνακας βιομηχανικής πόρτας μέχρι 0,55KW/400V. Διαθέτει:








ενσωματωμένο δέκτη τηλεχειρισμού 10 καναλιών
ενσωματωμένο λογισμικό λειτουργίας πρεσοστάτη,
οπτικές ενδείξεις λειτουργίας και βλαβών στο καντράν καθώς και στον φωτεινό
επαναλήπτη.
δυνατότητα ηλεκτρονικής πέδησης κινητήρα.
πολλά προγράμματα όσο αφορά την λειτουργία ή τις εντολές καθώς και δυνατότητα
προγραμματισμού,
σειριακή επικοινωνία μεταξύ δικών μας συσκευών.

Τροφοδοσία:
Ο ψηφιακός πίνακας βιομηχανικής πόρτας τροφοδοτείται με τριφασικό ρεύμα 400V με
ουδέτερο (Ν) από παροχή με προστασία 10 Ampere, στην θέση INPUT.
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Συνδέσεις του πίνακα ελέγχου FBM-1.
Ο πίνακας FBM-1 αποτελείται από την μητρική πλακέτα FBM-1, την πρόσθετη ψηφιακή πλακέτα
ελέγχου FBMu-1/L και τον επιτηρητή ασυμμετρίας διαδοχής φάσεων FE-2 .
Οι δυο τελευταίες, είναι προσαρμοσμένες επάνω στην μητρική, όπως φαίνεται και στην
παρακάτω εικόνα.
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Mια σχηματική απεικόνιση και μια εικόνα της μητρικής πλακέτας FBM-1 φαίνονται παρακάτω:
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Mια σχηματική απεικόνιση και μια εικόνα της πρόσθετης πλακέτας FBMu-1/L φαίνεται παρακάτω:

Η πρόσθετη πλακέτα FBMu-1/L διαθέτει ένα σύνολο ενδεικτικών λυχνιών (LED) που επιτρέπουν
ανά πάσα στιγμή την απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Κόλλιας ΕΠΕ
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Νο

Ένδειξη LED

Περιγραφή

1

TIME / LEARN

Ένδειξη όταν ο πίνακας βρίσκεται σε κατάσταση αποθήκευσης δεδομένων.

2

KEY/ SERIAL COM.

Ένδειξη για την κατάσταση σειριακής επικοινωνίας με άλλες συσκευές

3

BUTTON CLOSE

Όταν η λυχνία είναι αναμμένη, τότε το κουμπί ‘close’ έχει ενεργοποιηθεί.

4

BUTTON OPEN

Όταν η λυχνία είναι αναμμένη, τότε το κουμπί ‘open’ έχει ενεργοποιηθεί.

5

SAFETY EDGE

Ένδειξη για την ενεργοποίηση του πρεσοστάτη με διακόπτη Ν.Ο. και τερματική
αντίσταση 8Κ2 στο τέλος του. Αν το κύκλωμα είναι βραχυκυκλωμένο τότε η λυχνία
ανάβει συνεχόμενα. Αν στο κύκλωμα έχει εισχωρήσει υγρασία, τότε η λυχνία
αναβοσβήνει κάθε 0.5 sec, ενώ αν αναβοσβήνει αργά τότε το κύκλωμα είναι
ανοικτό ή έχει αποσυνδεθεί η τερματική του αντίσταση.
Ένδειξη για την ενεργοποίηση του πρεσοστάτη με διακόπτη Ν.C. και τερματική
αντίσταση 8Κ2 σε σειρά. Αν το κύκλωμα είναι βραχυκυκλωμένο τότε η λυχνία
ανάβει συνεχόμενα. Αν στο κύκλωμα έχει εισχωρήσει υγρασία, τότε η λυχνία
αναβοσβήνει κάθε 0.5 sec, ενώ αν αναβοσβήνει αργά τότε το κύκλωμα είναι
ανοικτό ή έχει αποσυνδεθεί η τερματική του αντίσταση.

6

PROTECT DOWN

Ένδειξη για την απενεργοποίηση του πρεσοστάτη.

7

PHOTOCELL

Ένδειξη για την ενεργοποίηση του ζεύγους φωτοκύτταρων.

8

SAFETY BRAKE

Όταν η λυχνία είναι αναμμένη, σημαίνει ότι το φυγοκεντρικό φρένο εχει
ενεργοποιηθεί.

9

TERM. CLOSE

Όταν η πόρτα είναι στην κατώτερη θέση της και ο τερματικός διακόπτης είναι
ενεργοποιημένος (Normally closed), τότε η λυχνία ανάβει συνεχόμενα.

10

TERM. OPEN

Όταν η πόρτα είναι στην ανώτερη θέση της και ο τερματικός διακόπτης είναι
ενεργοποιημένος (Normally closed), τότε η λυχνία ανάβει συνεχόμενα.

11

EMERG. STOP

Όταν η λυχνία αναβοσβήνει, το κουμπί έκτακτης ανάγκης έχει ενεργοποιηθεί.

12

RST (SUPERVISOR)

Ένδειξη πτώσης ή ανόδου τάσης (±12%) από φάση σε φάση, ή λανθασμένη διαδοχή
φάσεων.

13

POWER

Κόλλιας ΕΠΕ

Ένδειξη λειτουργίας.
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Σημεία προγραμματισμού και ρύθμισης:
Τα βασικά σημεία προγραμματισμού του βιομηχανικού πίνακα πορτών είναι:
1. Ο βραχυκυκλωτήρας που φαίνεται στην πλακέτα FBM-1 (εικ.1). Στην θέση ΟΚ έχουμε
παράκαμψη του ψηφιακού επιτηρητή ασυμμετρίας διαδοχής φάσεων FΕ-2.

Εικόνα 1.
2. Το DIP-switch που βρίσκεται στην ψηφιακή προγραμματιζόμενη κάρτα FB-2 (εικ.2)

Εικόνα 2.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην παραπάνω εικόνα να λαμβάνονται υπόψη οι ενδείξεις που αναγράφονται στην
πλακέτα και όχι αυτές που φέρει το εξάρτημα, εκτός της ένδειξης ΟΝ.
3. Τα δυο button LEARN και TIME επάνω στην ψηφιακή προγραμματιζόμενη κάρτα FB-2
(εικ.3)

Εικόνα 3.
4. Ο βραχυκυκλωτήρας που φαίνεται επάνω στην πλακέτα FBM-1 (εικ.4)
Θέση “SET”: απενεργοποίηση του πρεσοστάτη, όταν αυτός δεν είναι συνδεδεμένος
Θέση “OPEN”: κανονική λειτουργία του πρεσοστάτη, όταν αυτός είναι συνδεδεμένος.

Εικόνα 4.
Κόλλιας ΕΠΕ
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Επιλογές των διακοπτών ( dip-switch ) επάνω στον πίνακα.
Επαφή dip-switch
BRK
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΦΡΕΝΟ)

Θέση/Λειτουργία
ON: Ο πίνακας κατά την κάθοδο, αφού σταματήσει η πόρτα, δίνει μία σύντομη εντολή
ανοίγματος της πόρτας. Η χρονική αυτή διάρκεια μπορεί να ρυθμιστεί. Έτσι η πόρτα
σταματά και δεν συνεχίζει καθοδικά λόγω αδράνειας.
OFF: Πίνακας χωρίς ηλεκτρονικό φρένο.
Προσοχή: Η χρήση του ηλεκτρονικού φρένου πρέπει να γίνεται μόνο μετά από
επικοινωνία με τον κατασκευαστή του πίνακα.

ACL
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ)

ΟΝ: Ο πίνακας μετά από τον χρόνο AUTO CLOSE εκτελεί αυτόματα κάθοδο της πόρτας.
Ακόμη και μετά από διακοπή της ηλεκτροδότησης του και επαναφορά. Κατά την
αναμονή της καθόδου, ο φάρος αναβοσβήνει. Μπορεί να γίνει ακύρωση, εάν
σταματήσουμε την πόρτα μετά από κάθοδο της πόρτας. Μετά από τρείς αποτυχημένες
προσπάθειες να κλείσει η πόρτα αυτόματα, η αυτόματη κάθοδος ακυρώνεται, ο φάρος
αναβοσβήνει πολύ αργά, και η πόρτα μένει ανοιχτή μέχρι να το κλείσει ο χρήστης.
OFF: Πίνακας χωρίς την λειτουργία AUTO CLOSE (αυτόματη κάθοδος).

DOOR

ON: Ο πίνακας εκτελεί μόνο άνοδο της πόρτας. Μπορεί όμως να δώσει εντολή καθόδου
μετά από παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου μπουτόν CLOSE.
OFF: Ο πίνακας εκτελεί κανονικά άνοδο και κάθοδο της πόρτας.

PHOT
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ)

LIG

ON: Σε περίπτωση εμποδίου κατά το κλείσιμο της πόρτας, η πόρτα σταματά και αμέσως
συνεχίζει αντίθετα.Είναι είσοδος κανονικά Ν.C.
OFF: Σε περίπτωση εμποδίου κατά το κλείσιμο της πόρτας, η πόρτα απλά σταματά.

ON: Η πόρτα κλείνει ακόμα και αν δεν είναι η ράμπα σε θέση ‘parking’.
OFF: Η πόρτα δεν μπορεί να κλείσει αν η ράμπα δεν είναι σε θέση ‘parking’.

FLA

ON: To ρελέ φωτισμού δουλεύει διακοπτόμενα (φάρος) ώστε να αναβοσβήνει η λάμπα
που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο LIGHT του πίνακα.
OFF: Το ρελέ φωτισμού δεν δουλεύει διακοπτόμενα.

FC1
FC2

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από επικοινωνία με τον κατασκευαστή του
πίνακα.
Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα. Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού κατόπιν
ζήτησης.
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Διαδικασία προγραμματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Όλες οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό!

Απομνημόνευση κωδικού και καναλιού του τηλεχειριστηρίου στον πίνακα.
Αρχικά κατά την απομνημόνευση του πρώτου κωδικού, πατάμε για λίγο το πλήκτρο LEARN και
βλέπουμε την λυχνία TIME/LEARN να ανάβει. Έπειτα πατάμε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο (κανάλι)
με το οποίο θέλουμε να δέχεται εντολές ο πίνακας. Έτσι μαζί με τον πρώτο κωδικό ο πίνακας
απομνημονεύει και το κανάλι. Αν επιλέξουμε αυτή την διαδικασία για την απομνημόνευση επόμενων
κωδικών, θα πρέπει σε όλα τα επόμενα τηλεχειριστήρια να πατάμε πάντα το ίδιο πλήκτρο (κανάλι),
διαφορετικά ο πίνακας θα απομνημονεύσει το νέο κανάλι.
Στην περίπτωση που έχουμε περισσότερα κανάλια (5 έως 10) τότε συνδυάζουμε 2 πλήκτρα σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα. Προϋπόθεση είναι ο διακόπτης Νο7 (dip-switch) να είναι σε θέση ΟΝ.
Σημείωση: οι έγχρωμοι συνδυασμοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μετά από επικοινωνία με τον
κατασκευαστή του πίνακα.

Κόλλιας ΕΠΕ

Κανάλι

Πλήκτρα

1

1

2

2

3

3

4

4

5

1&2

6

2&3

7

3&4

8

1&3

9

2&4

10

1&4

Σελίδα 12/29
E 551-01, Ver 1, 16-01-2017

Διεύθυνση :
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης
Κατερίνη

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΤΘ : 91
60100, Κατερίνη

Tηλ: +30 23510 36036
Φαξ: +30 23510 45630
Web: www.kolliasdoors.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
LEVELER-DOOR LINK CONTROLLER
Διαγραφή όλων των κωδικών από την μνήμη.

Προκειμένου να διαγράψουμε όλους τους κωδικούς από την μνήμη, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο που
βρίσκεται επάνω στην πλακέτα του δέκτη μέχρι η λυχνία led να ανάψει και μετά να σβήσει.

Ρύθμιση των χρόνων της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Για να ρυθμίσουμε οποιονδήποτε χρόνο η συσκευή πρέπει να είναι αρχικά σε
κατάσταση STOP μετά από κλείσιμο ή άνοιγμα της πόρτας.

α. Ρύθμιση μέγιστου χρόνου λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας:

Κλείνουμε την πόρτα τελείως και τοποθετούμε όλα τα DIP-SWITCH σε κατάσταση OFF. Πατάμε
για λίγο το πλήκτρο ΤΙΜΕ επάνω στον πίνακα και η λυχνία TIME/LEARN ανάβει .Επειδή ο πίνακας έχει
αυτόματο σύστημα ανίχνευσης τερματικών μοτέρ, όταν η πόρτα τερματίσει ο πίνακας θα το καταλάβει.
Η λυχνία TIME/LEARN σβήνει και ο πίνακας απομνημονεύει τον χρόνο. Εάν για κάποιο λόγο θέλουμε να
ρυθμίσουμε τον χρόνο χωρίς το σύστημα ανίχνευσης τερματικών, απλά πατάμε το πλήκτρο TIME και το
κρατάμε πατημένο .Όταν το αφήσουμε η λυχνία TIME/LEARN σβήνει και απομνημονεύεται ο χρόνος
ανοίγματος . Σε αυτή την ρύθμιση απομνημονεύεται και ο χρόνος κλεισίματος, που ορίζεται ίσος με τον
χρόνο ανοίγματος της πόρτας.

Κόλλιας ΕΠΕ

Σελίδα 13/29
E 551-01, Ver 1, 16-01-2017

Διεύθυνση :
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης
Κατερίνη

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΤΘ : 91
60100, Κατερίνη

Tηλ: +30 23510 36036
Φαξ: +30 23510 45630
Web: www.kolliasdoors.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
LEVELER-DOOR LINK CONTROLLER
β. Ρύθμιση μέγιστου χρόνου λειτουργίας μόνο κλεισίματος της πόρτας, για πόρτες με
διαφορετική ταχύτητα ανόδου και καθόδου:

Ανοίγουμε την πόρτα τελείως και τοποθετούμε μόνο εάν είναι αναγκαίο το ηλεκτρονικό φρένο,
ELECTR. BRAKE σε θέση ON (διακόπτης κάτω). Πατάμε για λίγο το πλήκτρο ΤΙΜΕ επάνω στον πίνακα και
η λυχνία TIME/LEARN ανάβει. Επειδή ο πίνακας έχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης τερματικών μοτέρ,
όταν η πόρτα τερματίσει ο πίνακας θα το καταλάβει. Η λυχνία TIME/LEARN σβήνει και ο πίνακας
απομνημονεύει τον χρόνο. Εάν για κάποιο λόγο θέλουμε να ρυθμίσουμε τον χρόνο χωρίς το σύστημα
ανίχνευσης τερματικών, απλά πατάμε το πλήκτρο TIME και το κρατάμε πατημένο . Όταν το αφήσουμε η
λυχνία TIME/LEARN σβήνει και απομνημονεύεται ο χρόνος κλεισίματος της πόρτας.

γ. Ένδειξη υπέρβασης του χρόνου ανοίγματος ή κλεισίματος της πόρτας:

Σε περίπτωση πού δεν λειτουργήσει κάποιο τερματικό έχουμε υπέρβαση του χρόνου
κλεισίματος ή ανοίγματος. Έτσι, όταν η επιλογή FLASH είναι σε θέση ON ( φάρος), ο φάρος αναβοσβήνει
ταχέως. Ένδειξη απώλειας τερματικού.
δ. Ρύθμιση χρόνου ACL (AUTO CLOSE, αυτόματο κλείσιμο πόρτας):
Κλείνουμε την πόρτα τελείως. Επιλέγουμε μόνο την λειτουργία AUTO CLOSE , σε κατάσταση ON
όλα τα άλλα OFF. Πατάμε για λίγο το πλήκτρο TIME. Η λυχνία TIME/LEARN τώρα είναι αναμμένη και η
μέτρηση χρόνου ξεκινά. Για να σταματήσουμε τον χρόνο πατάμε και πάλι για λίγο το πλήκτρο TIME .Η
λυχνία TIME/LEARN σβήνει και ο χρόνος απομνημονεύεται .Ο μέγιστος διαθέσιμος χρόνος κλεισίματος
είναι είκοσι (20) λεπτά.
ε. Ρύθμιση χρόνου ηλεκτρονικού φρένου BRK (ELECTR. BRAKE):
Κλείνουμε το ρόλο τελείως και τοποθετούμε μόνο το ηλεκτρονικό φρένο, BRK (ELECTR. BRAKE) σε θέση
ON ( διακόπτης κάτω ) .Πατάμε για λίγο το πλήκτρο TIME επάνω στον πίνακα και η λυχνία TIME/LEARN
ανάβει και θα αναβοσβήσει έως 12 φορές . Κάθε φορά που σβήνει και μετά ανάβει προσθέτει στον
χρόνο φρένου 0,05 sec , με ελάχιστη ρύθμιση τα 0,1 sec (σβήνει και ανάβει 2 φορές ). Η μέγιστη
ρύθμιση του χρόνου του ηλεκτρονικού φρένου είναι 0,6 sec . Αφού αφήσουμε να αναβοσβήσει η λυχνία
TIME/LEARN ανάλογα με τον χρόνο που θέλουμε , πατάμε μετά αμέσως το πλήκτρο TIME πριν το
επόμενο άναμμα της λυχνίας. Όταν ο χρόνος φτάσει στο μέγιστο ( 0,6 sec ) η λυχνία σβήνει αυτόματα
και απομνημονεύεται ο μέγιστος χρόνος.

Κόλλιας ΕΠΕ
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Λειτουργίες



Λειτουργία μπουτονιέρας OPEN και CLOSE.

OPEN BUTTON: Όταν είναι το dip-sw DOOR MODE σε θέση OFF , η είσοδος εκτελεί διαδοχικά τις
εντολές open-stop-close-stop. Όταν είναι το dip-sw DOOR MODE σε θέση ON , η είσοδος εκτελεί μόνο
open.
CLOSE BUTTON: H είσοδος εκτελεί την εντολή stop όταν η πόρτα κινείται και μετά από παρατεταμένο
πάτημα του πλήκτρου την εντολή close. Αν η πόρτα βρίσκεται σε θέση ηρεμίας τότε η είσοδος εκτελεί
την εντολή close άμεσα. Σε αυτή την κατάσταση το φωτοκύτταρο είναι εκτός λειτουργίας, χρήσιμο π.χ.
σε περίπτωση βλάβης του φωτοκύτταρου.



Λειτουργία πρεσοστάτη SAFETY EDGE:

 Πρεσοστάτης με διακόπτη N.O. (model XT74-3) και τερματική αντίσταση 8K2 στο τέλος του
πρεσοστάτη.




Όταν η λυχνία SAFETY EDGE ανάβει σταθερά, τότε ο πρεσοστάτης έχει ενεργοποιηθεί.
Όταν η λυχνία SAFETY EDGE αναβοσβήνει αργά, τότε το καλώδιο έχει αποσυνδεθεί.
Όταν η λυχνία SAFETY EDGE αναβοσβήνει ταχέως, τότε υπάρχει διαρροή, ή
βραχυκύκλωμα, ή έντονη υγρασία στο κύκλωμα.

Σε όλες τις περιπτώσεις η πόρτα σταματά κατά το κλείσιμο και αμέσως κινείται αντίθετα. Η λυχνία
αναβοσβήνει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ η πόρτα δεν μπορεί να κλείσει.
►Ο πρεσοστάτης διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας της στατικής πίεσης του, μετά
το κλείσιμο της πόρτας. Το σύστημα αυτό είναι μόνιμα ενεργοποιημένο!
 Πρεσοστάτης με διακόπτη N.C. (model PA100B και PH08) και αντίσταση 8K2 σε σειρά με τον
διακόπτη.




Όταν η λυχνία SAFETY EDGE αναβοσβήνει αργά, τότε ο πρεσοστάτης έχει ενεργοποιηθεί
από κάποιο εμπόδιο.
Όταν η λυχνία SAFETY EDGE ανάβει σταθερά, τότε το καλώδιο είναι βραχυκυκλωμένο.
Όταν η λυχνία SAFETY EDGE αναβοσβήνει ταχέως, τότε υπάρχει διαρροή.

Κόλλιας ΕΠΕ
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Σε όλες τις περιπτώσεις η πόρτα σταματά κατά το κλείσιμο και κινείται αντίθετα.
Εάν η μηχανική ενεργοποίηση του πρεσοστάτη συνεχίζεται (πχ εξαιτίας παραμόρφωσης), η
λυχνία θα παραμένει αναμμένη, ή θα αναβοσβήνει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ η πόρτα
δεν θα μπορεί να κλείσει.

Όταν στην συνδεσμολογία δεν περιλαμβάνεται πρεσοστάτης , ή αγνοώντας παράνομα την κείμενη
νομοθεσία θελήσουμε να τον θέσουμε εκτός λειτουργίας για οποιοδήποτε λόγο, τότε ο
βραχυκυκλωτήρας πρέπει να βρίσκεται στην θέση SET. Όταν στην συνδεσμολογία περιλαμβάνεται
πρεσοστάτης ο βραχυκυκλωτήρας πρέπει να βρίσκεται στην θέση OPEN.
!!! ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΣ ΠΟΡΤΑΣ,
ΟΠΩΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗ, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ, ή ΑΛΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, Η ΠΟΡΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΘΟΔΟΥ. ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΛΥΤA ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΝ).



Λειτουργία φυγοκεντρικού φρένου

Σε περίπτωση βλάβης ή στιγμιαίας ενεργοποίησης του φυγοκεντρικού φρένου, αναβοσβήνει η
λυχνία SAFETY BRAKE . Η κάθοδος της πόρτας σταματά με μικρή απεμπλοκή κινούμενη αντίθετα προς
τα επάνω για δυο δευτερόλεπτα.
Μετά την αποκατάσταση της βλάβης πατάμε μια φορά για λίγο το πλήκτρο TIME και το λαμπάκι σβήνει
οπότε και ο πίνακας ελέγχου επανέρχεται σε κανονική λειτουργία.

Κόλλιας ΕΠΕ
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Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ FHM-1

Εισαγωγή
O πίνακας ελέγχου FHM-1 είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο προϊόν , εξοπλισμένο με μια
προγραμματιζόμενη μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, έχοντας την δυνατότητα και την ικανότητα να
μετατρέπει την επιχειρησιακή λογική του με τη χρήση διακοπτών (dip switch). Το εγχειρίδιο αυτό,
εξηγεί τα χαρακτηριστικά προσαρμογής και τις λειτουργίες αυτού. Όλοι οι πίνακες που παραδίδονται,
έχουν ήδη προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο
προσωπικό!
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Συνδέσεις του πίνακα ελέγχου FHM-1.
Ο πίνακας FHM-1 αποτελείται από την μητρική πλακέτα FHM-1/1R, την πρόσθετη ψηφιακή
πλακέτα ελέγχου FH-11/1R και τον επιτηρητή ασυμμετρίας διαδοχής φάσεων FE-3.
Οι δυο τελευταίες πλακέτες είναι προσαρμοσμένες επάνω στην μητρική πλακέτα, όπως
φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα.
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Οι συνδέσεις της μητρικής FHM-2/1R παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
No

Ένδειξη πλακέτας

Περιγραφή λειτουργίας

1

24V AC

Έξοδος 24V AC.

2

STOP

Σύνδεση του διακόπτη έκτακτης ανάγκης.

3

BLOCK

“Normally closed” επαφή. Χρησιμοποιείται για την σύνδεση
τερματικού διακόπτη (πιεσοστάτη) ο οποίος σταματάει την
τροφοδοσία του υδραυλικού κυκλώματος, όταν αυτή φτάσει στην
ανώτερη θέση της.

4

S1 (BUTTON)

Είσοδος εντολής ‘Ανύψωση’. Η υδραυλική ράμπα ανεβαίνει με
ταυτόχρονη προβολή του χείλους γεφύρωσης (κλαπέτο), μέχρι να
φτάσει στο ανώτερο σημείο της.

5

S2 (BUTTON)

Είσοδος εντολής ‘Γεφύρωση’. Η ράμπα κατεβαίνει μέχρι να έχει
έρθει σε επαφή με το φορτηγό και είναι έτοιμη προς χρήση.

6

S3 (BUTTON)

Είσοδος εντολής ‘Parking’. Μετά το τέλος της φορτοεκφόρτωσης και
αφού απομακρυνθεί το φορτηγό, η ράμπα οδηγείται σε θέση
ηρεμίας με το χείλος γεφύρωσης να βρίσκεται σε όρθια θέση.

7

S4

Όχι σε χρήση.

8

PRES

Όχι σε χρήση.

9

V1

230V AC τροφοδοσία βαλβίδας ράμπας V1 (230V AC).

10

V2

230V AC τροφοδοσία βαλβίδας ράμπας V2 (230V AC).

12

BEAC

Χρησιμοποιείται για την σύνδεση του φωτεινού επαναλήπτη
(φάρος).

13

INPUT R.S.T.N.

Σύνδεση με δίκτυο τροφοδοσίας 400V AC.

14

MOTOR R.S.T.

Σύνδεση με τον κινητήρα του ηλεκτρουδραυλικού συγκροτήματος.
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Mια σχηματική απεικόνιση και μια εικόνα της μητρικής πλακέτας FHM-2/1R φαίνονται παρακάτω:
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LEVELER-DOOR LINK CONTROLLER
Mια σχηματική απεικόνιση και μια εικόνα της πρόσθετης πλακέτας FH-11/1D φαίνεται παρακάτω:
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Η πρόσθετη πλακέτα FH-11/1D διαθέτει ένα σύνολο ενδεικτικών λυχνιών (LED) που επιτρέπουν
ανά πάσα στιγμή την απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Νο

Ένδειξη LED

Περιγραφή

1

PARKING

Όταν η λυχνία παραμένει αναμμένη, τότε η εντολή ‘parking’ είναι
διαθέσιμη προς εκτέλεση. Όταν το κομβίον ‘S3’ ενεργοποιηθεί τότε η
λυχνία αναβοσβήνει και η ράμπα κινείται προς την θέση ηρεμίας.

2

BRIDGING

Όταν η λυχνία παραμένει αναμμένη, τότε η εντολή ‘γεφύρωση’ είναι
διαθέσιμη προς εκτέλεση. Όταν το κομβίον ‘S2’ ενεργοποιηθεί τότε η
λυχνία αναβοσβήνει και η ράμπα κινείται προς την θέση γεφύρωσης.

3

ELEVATION

Όταν η λυχνία παραμένει αναμμένη, τότε η εντολή ‘ανύψωση’ είναι
διαθέσιμη προς εκτέλεση. Όταν το κομβίον ‘S1’ ενεργοποιηθεί τότε η
λυχνία αναβοσβήνει και η ράμπα κινείται προς την θέση γεφύρωσης.

4

TIME / LEARN

Ένδειξη όταν ο πίνακας βρίσκεται σε κατάσταση αποθήκευσης δεδομένων.

5

KEY/ SERIAL COM.

Ένδειξη για την κατάσταση σειριακής επικοινωνίας με άλλες συσκευές

6

BLOCK

Όταν η λυχνία είναι αναμμένη τότε η πίεση του λαδιού στο υδραυλικό
κύκλωμα έχει υπερβεί το ανώτερο όριο, ενεργοποιώντας τον πιεσοστάτη
(Normally closed).

7

STOP

Όταν η λυχνία είναι αναμμένη το κομβίον έκτακτης ανάγκης έχει
ενεργοποιηθεί.

8

RST SUPERVISOR

Όταν η λυχνία αναβοσβήνει, οι φάσεις τροφοδοσίας δεν είναι κατάλληλα
συνδεδεμένες. Όταν η λυχνία είναι αναμμένη, τότε είτε υπάρχει πτώση ή
αύξηση τάσης κατά 25% ή κάποια φάση λείπει.

9

POWER

Κόλλιας ΕΠΕ

Ένδειξη λειτουργίας.
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Ρυθμίσεις του χρόνου κύκλου λειτουργίας της υδραυλικής ράμπας HDL

Σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ λειτουργία σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος) όπου
είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στην χρονική διάρκεια των κύκλων λειτουργίας της ράμπας, (πχ
προσαύξηση του χρόνο ανόδου ή καθόδου), μπορούμε να το κάνουμε, επιλέγοντας μεταξύ δυο
μεθόδων αλλαγών:
1.ταυτόχρονη μεταβολή όλων των χρόνων κύκλου λειτουργίας κατά το ίδιο ποσοστό.
2.μεταβολή των χρόνων κύκλου λειτουργίας ξεχωριστά για κάθε κύκλο λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Όλες οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο
προσωπικό!

1.Ταυτόχρονη μεταβολή όλων των χρόνων κύκλου λειτουργίας κατά το ίδιο ποσοστό.
Για την έναρξη της παρακάτω διαδικασίας η ράμπα πρέπει να είναι σε θέση ‘parking’. Αν δεν
βρίσκεται σε αυτή την θέση πρέπει να οδηγηθεί εκεί. Όλοι οι πίνακες ελέγχου είναι προγραμματισμένοι
(εργοστασιακή ρύθμιση) σε ένα δεδομένο χρόνο κύκλο λειτουργίας με μια προσαύξηση 10%. Αν
θελήσουμε να μεταβάλουμε αυτό το ποσοστό προσαύξησης, τότε πατώντας το πλήκτρο Τ2 που
βρίσκεται επάνω στην πρόσθετη πλακέτα FH-11/1R και παρακολουθώντας τον αριθμό των αναλαμπών
της ενδεικτικής λυχνίας (led) ‘ΤΙΜΕ/LEARN’ μπορούμε να καθορίσουμε το ποσοστό προσαύξησης,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Κόλλιας ΕΠΕ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

‘ΤΙΜΕ/LEARN’

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

0%

2

10% (Εργοστασιακή ρύθμιση)

3

20%

4

30%

6

40%

6

50%

7

Αλλαγή σε μέθοδο Νο2*

2.Μεταβολή των χρόνων κύκλου λειτουργίας ξεχωριστά για κάθε κύκλο λειτουργίας.
Για την έναρξη της παρακάτω διαδικασίας η ράμπα πρέπει να είναι σε θέση ‘parking’. Αν δεν
βρίσκεται σε αυτή την θέση πρέπει να οδηγηθεί εκεί.
*Σημαντικό: για να γίνει η παρακάτω διαδικασία θα πρέπει , σύμφωνα με τον παραπάνω
πίνακα, να είμαστε σε κατάσταση ‘αλλαγή σε μέθοδο Νο2’






Πατώντας το πλήκτρο Τ1 μια φορά, βλέπουμε την ενδεικτική λυχνία (led) ‘TIME/LEARN’
να ανάβει. Η ράμπα αρχίζει αυτόματα να εκτελεί την εντολή ‘ανύψωση’. Μόλις αυτή
ολοκληρωθεί, πατάμε ξανά μια φορά το πλήκτρο Τ1.
Η ράμπα τότε θα αρχίσει αυτόματα να εκτελεί την εντολή ‘γεφύρωση’. Μόλις αυτή
ολοκληρωθεί πατάμε ξανά μια φορά το πλήκτρο Τ1. Η ράμπα τότε θα αρχίσει αυτόματα
να εκτελεί την εντολή ‘γεφύρωση’.
Η ράμπα τότε θα αρχίσει αυτόματα να εκτελεί την εντολή ‘parking’. Μόλις αυτή
ολοκληρωθεί πατάμε ξανά μια φορά το πλήκτρο Τ1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται και η
ενδεικτική λυχνία (led) ‘TIME/LEARN’ σβήνει, υποδηλώνοντας την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.

Η παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να διακοπεί. Σε περίπτωση ορισμού λάθος χρόνων, θα πρέπει να
αφήσουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασίας και έπειτα να επαναληφθεί από την αρχή, με τον ορισμό εκ
νέου των σωστών χρόνων κύκλου λειτουργίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
LEVELER-DOOR LINK CONTROLLER
Διαθέσιμοι συνδυασμοί διακοπτών (dip-switch) για επιλογή διαφορετικών λειτουργιών.

A/A

Διακόπτης Νο

A

Θέση

1

ON

2

OFF

Πιέζοντας το πλήκτρο Τ2 μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την
βαλβίδα V2 παρατηρώντας το χείλος να συγκλίνει, ενώ ανάβει το
κόκκινο led της βαλβίδας V2.
Πιέζοντας το πλήκτρο Τ1 μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την
βαλβίδα V1 και ταυτόχρονα τον κινητήρα του ηλεκτρουδραυλικού
συγκροτήματος.

ΟΝ

2

ΟΝ

Πιέζοντας το πλήκτρο Τ2 μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την
βαλβίδα V2 και ταυτόχρονα τον κινητήρα του ηλεκτρουδραυλικού
συγκροτήματος.

ON

Η ανύψωση της ράμπας γίνεται ακόμα και αν η πόρτα δεν έχει
ανοίξει.

3
OFF
OFF

D

Πιέζοντας το πλήκτρο Τ1 μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την
βαλβίδα V1 παρατηρώντας την ράμπα να κατεβαίνει, ενώ ανάβει
το κόκκινο led της βαλβίδας V1.

1
B

C

Λειτουργία

4
ON

OFF

E

5

ON

F

6

OFF

Η ανύψωση της ράμπας γίνεται μόνο αφού η πόρτα έχει ανοίξει.
Η λειτουργία κατά την ανύψωση της ράμπας μετά από γεφύρωση,
που επιτρέπει στο πτυσσόμενο χείλος να συγκλίνει σταδιακά,
προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με το φορτίο που μόλις έχει
μεταφερθεί, είναι απενεργοποιημένη.
Η λειτουργία κατά την ανύψωση της ράμπας μετά από γεφύρωση,
που επιτρέπει στο πτυσσόμενο χείλος να συγκλίνει σταδιακά,
προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με το φορτίο που μόλις έχει
μεταφερθεί, είναι ενεργοποιημένη.
Ο έλεγχος τις ράμπας γίνεται πατώντας κάθε φορά ένα από τα 3
κομβία ‘S1’,’S2’,’S3’ που βρίσκονται επάνω στον πίνακα ελέγχου.

Ο έλεγχος τις ράμπας γίνεται πατώντας κάθε φορά το πλήκτρο ‘S1’
που βρίσκεται επάνω στον πίνακα ελέγχου.

Η λειτουργία του φάρου απενεργοποιείται.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
LEVELER-DOOR LINK CONTROLLER
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΊΑ
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LEVELER-DOOR LINK CONTROLLER

Κόλλιας ΕΠΕ

Σελίδα 27/29
E 551-01, Ver 1, 16-01-2017

Διεύθυνση :
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης
Κατερίνη

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΤΘ : 91
60100, Κατερίνη

Tηλ: +30 23510 36036
Φαξ: +30 23510 45630
Web: www.kolliasdoors.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
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LEVELER-DOOR LINK CONTROLLER

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
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