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Βασικά χαρακτηριστικά
Ο πίνακας ελέγχου AT-5050-IT διακρίνεται για την απλότητά του αλλά ενσωµατώνει µία πλήρη σειρά από
χρήσιµες λειτουργίες:
o

Αυτόµατη ανίχνευσης υπερφόρτωσης µοτέρ
Ο πίνακας µετράει συνεχώς την ένταση του ρεύµατος τροφοδοσίας του µοτέρ. Εάν εντοπίσει
απότοµη αλλαγή αυτής της έντασης και ανάλογα µε την σχετική ρύθµιση του αντίστοιχου
επιλογέα, δίνει εντολή σταµατήµατος (STOP) ή εντολή ανοίγµατος (OPEN). Η ευαισθησία της
σχετικής διάταξης είναι ρυθµιζόµενη µέσω του περιστροφικού κοµβίου “POWER STOP”, ενώ είναι
δυνατή και η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Η λειτουργία αυτή αποτελεί την τελευταία
προστασία για την περίπτωση εγκλωβισµού κάποιου αντικειµένου από το κινούµενο φύλλο της
πόρτας.
Σηµειώστε ότι, τυπικά, ο πίνακας παραδίδεται µε αυτή την λειτουργία απενεργοποιηµένη και πρέπει
ο χρήστης να κάνει την ρύθµιση στο επιθυµητό επίπεδο ευαισθησίας.

o

Αυτόµατη αναγνώριση τερµατικών διακοπτών µοτέρ
Εάν το µοτέρ έχει ενσωµατωµένους τερµατικούς διακόπτες, ο πίνακας δέχεται σήµατα από αυτούς
ώστε, όταν αυτοί κλείνουν να µηδενίζεται ο χρόνος λειτουργίας και η επόµεµενη εντολή να είναι
για την αντίστροφη κίνηση.

o

Αυτόµατο κλείσιµο µετά από παρέλευση ρυθµιζόµενου χρόνου
Εάν ο χρήστης το επιθυµεί, ο πίνακας µπορεί να δώσει εντολή κλεισίµατος (CLOSE) µετά την
παρέλευση ενός χρονικού διαστήµατος αναµονής. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι ρυθµιζόµενο
από 3 sec έως 120 sec µέσω του περιστροφικού κοµβίου “AUTO CLOSE”, ενώ η λειτουργία αυτή
µπορεί και να απενεργοποιηθεί.
Σηµειώστε ότι, τυπικά, ο πίνακας παραδίδεται µε αυτή την λειτουργία απενεργοποιηµένη και, εάν
το επιθυµεί, πρέπει ο χρήστης να κάνει την ρύθµιση στο επιθυµητό χρονικό διάστηµα.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η πόρτα να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση.
Η συγκεκριµένη λειτουργία πρέπει να ενεργοποιείται µόνο όταν είναι
απόλυτα εξασφαλισµένο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διέλευση την
στιγµή που η πόρτα θα κλείνει. Και πάλι όµως, πρέπει να συνδυάζεται µε
πλήρη κάλυψη του ανοίγµατος από προστατευτικές διατάξεις, όπως πχ
φωτοκύτταρα ασφαλείας.

o

Αυτόµατη διαδικασία συγχρονισµού ασύρµατου ποµπού (τηλεχειριστηρίου) και δέκτη
κυλιόµενου κωδικού
Όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου συνδυάζεται µε κατάλληλο RF δέκτη προγραµµατισµού,
όπως ο AT-434-SBW, η εκκίνηση της αυτόµατης διαδικασίας συγχρονισµού ποµπού και δέκτη
τηλεχειρισµού γίνεται εύκολα µε το πάτηµα του πλήκτρου “AUTO LEARN”. Κατά την διαδικασία
αυτή, ποµπός (τηλεχειριστήριο) και δέκτης, «µαθαίνουν» ο ένας τον άλλο, ώστε στο µέλλον να
µπορούν να «συνοµιλούν» µε ασφάλεια. Παρακάµπτοντας τις τεχνικές λεπτοµέρειες, αναφέρουµε
µόνο ότι ο πρόκειται για µία εξαιρετικά ασφαλή µέθοδο επικοινωνίας ποµπού-δέκτη που κάνει
πρακτικά αδύνατη κάθε προσπάθεια να «ξεγελαστεί» ο δέκτης.

o

Εύκολη σύνδεση φανού ειδοποίησης ή λάµπας 230 VAC
Η σύνδεση φανού ειδοποίησης, που αναβοσβήνει ώστε να είναι εύκολα αντιληπτό ότι η πόρτα είναι
σε κίνηση, γίνεται πολύ εύκολα µέσω των αντίστοιχων δύο επαφών στην κλέµα ισχυρών
ρευµάτων. Εναλλακτικά, αντί για φανό, µπορούµε να συνδέσουµε µία κλασσική λάµπα φωτισµού
στις ίδιες επαφές και να αλλάξουµε την επιλογή του αντίστοιχου διακόπτη, ώστε να έχουµε
φωτισµό στο γκαράζ µας όσο η πόρτα είναι σε κίνηση και για ακόµη 60 sec αφού αυτή
σταµατήσει.
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o

Ρυθµιζόµενη ανταπόκριση σε σήµα από τα φωτοκύτταρα ασφαλείας
Μέσω του σχετικού διακόπτη, µπορούµε να επιλέξουµε εάν, όταν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας
ανιχνεύσουν εµπόδιο, θέλουµε η πόρτα να ανοίξει (OPEN - η τυπική ρύθµιση) ή να σταµατήσει
(CLOSE)

o

Εύκολη ρύθµιση κατεύθυνσης ανοίγµατος
Εάν το µοτέρ εγκατασταθεί από την αριστερή µεριά του ανοίγµατος, η κατεύθυνση ανοίγµατος της
πόρτας είναι από αριστερά προς τα δεξιά και η κατεύθυνση κλεισίµατος είναι από δεξιά προς τα
αριστερά. Εάν όµως το µοτέρ εγκατασταθεί από την δεξιά µεριά του ανοίγµατος, η κατεύθυνση
ανοίγµατος της πόρτας είναι από δεξιά προς τα αριστερά και η κατεύθυνση κλεισίµατος είναι από
αριστερά προς τα δεξιά – δηλαδή οι ανάποδες. Ο πίνακας ελέγχου, δεν έχει άµεση γνώση του προς
ποιά κατεύθυνση ανοίγει ή κλείνει η πόρτα. Ξέρει όµως ότι όταν το φωτοκύτταρο ανιχνεύσει
εµπόδιο πρέπει να κάνει άνοιγµα (OPEN) της πόρτας. Για να γίνει αυτό σωστά, πρέπει εµείς να του
έχουµε υποδείξει προς τα που ανοίγει η πόρτα. Ο τρόπος είναι εύκολος: Εάν διαπιστώσουµε ότι το
µοτέρ εκτελεί τις εντολές (και κυρίως το άνοιγµα της πόρτας σε περίπτωση που τα φωτοκύτταρα
ασφαλείας ανιχνεύσουν εµπόδιο) ανάποδα, απλά αντιστρέφουµε τα καλώδια στις επαφές “OPEN”
και “CLOSE”, τόσο για τις περιελίξεις του µοτέρ, όσο και για τους τερµατικούς διακόπτες.

o

Ρυθµιζόµενη ανταπόκριση σε διαδοχικές εντολές
Με τα τηλεχειριστήρια ή τα µπουτόν εντολής δίνουµε κάθε φορά µία µόνο εντολή και ο πίνακας,
ανάλογα µε την θέση της πόρτας εκείνη τη στιγµή (ανοιχτή, κλειστή, σε κίνηση ανοίγµατος, σε
κίνηση κλεισίµατος) αποφασίζει πως να αντιδράσει. Η τυπική αλληλουχία απόκρισης είναι:
OPEN – STOP – CLOSE – STOP – OPEN - …
αλλά µπορούµε να επιλέξουµε και την εναλλακτική αλληλουχία απόκρισης:
OPEN – STOP – CLOSE – OPEN - …
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Ενδεικτικά LED

L1

L2

L3

L4

L5

L6

LED τερµατικού διακόπτη ανοιχτής θέσης πόρτας (OP / OPEN)
Αναµµένο: Τερµατικός διακόπτης κλειστός
Σβηστό: Τερµατικός διακόπτης ανοικτός
LED τερµατικού διακόπτη κλειστής θέσης πόρτας (CL / CLOSE)
Αναµµένο: Τερµατικός διακόπτης κλειστός
Σβηστό: Τερµατικός διακόπτης ανοικτός
LED µπουτόν (BUT / START)
Αναµµένο: ∆ιακόπτης µπουτόν κλειστός (µπουτόν πατηµένο)
Σβηστό: ∆ιακόπτης µπουτόν ανοικτός (µπουτόν ελεύθερο)
LED κατάστασης φωτοκυττάρου (PHO / PHOTO)
Αναµµένο: ∆ιακόπτης φωτοκυττάρου κλειστός (χωρίς εµπόδιο)
Σβηστό: ∆ιακόπτης φωτοκυττάρου ανοικτός (εµπόδιο ή κακή λειτουργία )
LED ένδειξης υπερφόρτωσης µοτέρ
και ένδειξης λειτουργίας εκµάθησης ποµπού τηλεχειρισµού
Αναβοσβήνει όταν το µοτέρ είναι σε λειτουργία:
Η λειτουργία αυτόµατης ανίχνευσης υπερφόρτωσης µοτέρ είναι ενεργοποιηµένη
Σβηστό όταν το µοτέρ είναι σε λειτουργία:
Η λειτουργία αυτόµατης ανίχνευσης υπερφόρτωσης µοτέρ είναι απενεργοποιηµένη
Αναµµένο για 10 sec αφού πατήσουµε µία φορά το πλήκτρο “AUTO LEARN”:
Η αυτόµατη διαδικασία συγχρονισµού ασύρµατου ποµπού (τηλεχειριστηρίου) και
δέκτη κυλιόµενου κωδικού µπορεί να πραγµατοποιηθεί για όσο διάστηµα το LED
µένει αναµµένο
Αναβοσβήνει αφού κρατήσουµε πατηµένο το πλήκτρο “AUTO LEARN” για τουλάχιστον 10 sec:
Αφήνοντας το πλήκτρο “AUTO LEARN”, όλα τα προγραµµατισµένα τηλεχειριστήρια
θα διαγραφούν από την µνήµη του δέκτη τηλεχειρισµού
LED ένδειξης ηλεκτρικής τροφοδοσίας
Αναµµένο: Ο πίνακας ελέγχου είναι συνδεδεµένος στο ρεύµα
Σβηστό: Ο πίνακας ελέγχου δεν είναι συνδεδεµένος στο ρεύµα
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Κλέµες - επαφές
Ο πίνακας ελέγχου AT-5050 διαθέτει δύο κλέµες:
1. Κλέµα ισχυρών ρευµάτων
Στην κλέµα αυτή συνδέεται η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος από το δίκτυο, οι δύο περιελίξεις
του µοτέρ (για περιστροφή προς την µία ή την άλλη κατεύθυνση) και ο φανός/λάµπα φωτισµού.
Πρόκειται για την κλέµα που φιλοξενεί τα ισχυρά ρεύµατα 230 VAC.
2. Κλέµα συσκευών χειρισµού, ελέγχου και ασφαλείας
Στην κλέµα αυτή συνδέονται οι συσκευές που σχετίζονται µε τον χειρισµό (µπουτόν), έλεγχο
(τερµατικοί διακόπτες) και ασφαλή λειτουργία της συσκευής (φωτοκύτταρα). Επίσης, εδώ
συνδέεται και η κεραία του δέκτη ασύρµατου τηλεχειρισµού. Πρόκειται για την κλέµα που
φιλοξενεί τα ρεύµατα 24 VAC.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
∆εν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση
(συνδεδεµένος στο ρεύµα). Όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται µε τον
πίνακα αποσυνδεδεµένο από το ρεύµα.
Για ασφάλεια:
1. αποσυνδέστε τον πίνακα από το ρεύµα,
2. λάβετε όλα τα µέτρα ώστε να µην γίνει κατά λάθος επανασύνδεση,
3. πραγµατοποιήστε τις επιθυµητές συνδέσεις,
4. συνδέστε τον πίνακα µε το ρεύµα
5. πραγµατοποιήστε τις δοκιµές σας
Επίσης, δεν πρέπει να παραλείψετε την σύνδεση του κορµού του µοτέρ µε
τον αγωγό γείωσης που περιέχεται στο καλώδιο τροφοδοσίας µε ρεύµα.
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Κλέµα ισχυρών ρευµάτων

o

POWER 230V
Στις δύο πρώτες επαφές αριστερά, που είναι σηµειωµένες ως
“POWER 230V”, συνδέουµε το ρεύµα από το δίκτυο. Στην πρώτη (την πλέον αριστερή)
συνδέουµε τον ουδέτερο, ενώ στην δεύτερη την φάση. Μπορούµε εύκολα να βρούµε την φάση
χρησιµοποιώντας ένα δοκιµαστικό κατσαβίδι.

o

LAMP
Στις επόµενες δύο επαφές, που είναι σηµειωµένες ως “LAMP”,
συνδέουµε τον φανό ειδοποίησης ή την λάµπα φωτισµού. Ο εξοπλισµός αυτός είναι προαιρετικός
και, παρότι η χρήση φανού ειδοποίησης συνίσταται, δεν είναι απαραίτητος ούτε σχετίζεται µε την
καλή λειτουργία του µοτέρ.

o

OPEN, (M) & CLOSE
Στις τρεις επόµενες τρεις επαφές, που είναι σηµειωµένες ως
“OPEN”, “M” και “CLOSE” κατά σειρά, συνδέεται το ίδιο το µοτέρ. Για την ακρίβεια, το τύλιγµα
που κάνει το µοτέρ να γυρίζει προς την επιθυµητή κατεύθυνση για άνοιγµα της πόρτας, παίρνει
ρεύµα από τις επαφές “OPEN” και “M” ενώ, για κλείσιµο, από τις επαφές “CLOSE” και “M”. Εάν,
κατά τη δοκιµή των φωτοκυττάρων (ανίχνευση εµποδίου), η πόρτα κλείνει αντί, όπως πρέπει, να
ανοίγει, πρέπει να εναλλάξουµε τα καλώδια των επαφών “OPEN” και “CLOSE”. Σηµειώστε επίσης
ότι µεταξύ των “OPEN και “CLOSE” συνδέεται και ο πυκνωτής του µοτέρ (συνήθως έχει
κυλινδρική µορφή). Σε καµία περίπτωση, δεν αφαιρούµε τον πυκνωτή από τον πίνακα ελέγχου.
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Κλέµα συσκευών χειρισµού, ελέγχου και ασφαλείας

o

24V Οι πρώτες δύο επαφές αριστερά, που είναι σηµειωµένες ως “24V” ή “24V Ac / 200mA /
MAX” χρησιµεύουν για να τροφοδοτούµε µε ρεύµα συσκευές όπως τα φωτοκύτταρα ασφαλείας.

o

COM Η επόµενη επαφή, που είναι σηµειωµένη ως “COM” ή “COMMON” είναι ουδέτερος για τους
τερµατικούς διακόπτες.

o

OP
Η επαφή, που είναι σηµειωµένη ως “OP” ή “OPEN” αφορά την σύνδεση του τερµατικού
διακόπτη ανοίγµατος (δίνει σήµα ότι η πόρτα είναι στην εντελώς ανοιχτή της θέση). Ο τερµατικός
διακόπτης ανοίγµατος συνδέεται µεταξύ αυτής της επαφής και της παραπάνω επαφής “COM” και
είναι τύπου NC (Normally-Closed ή Κανονικά-Κλειστός). Εάν, για οποιοδήποτε λόγο δεν
χρησιµοποιούµε τερµατικό διακόπτη κλεισίµατος, πρέπει να γεφυρώσουµε αυτή την επαφή µε την
παραπάνω επαφή “COM”.

o

CL
Η επαφή, που είναι σηµειωµένη ως “CL” ή “CLOSE” αφορά την σύνδεση του τερµατικού
διακόπτη κλεισίµατος (δίνει σήµα ότι η πόρτα είναι στην εντελώς κλειστή της θέση). Ο τερµατικός
διακόπτης κλεισίµατος συνδέεται µεταξύ αυτής της επαφής της παραπάνω επαφής “COM” και είναι
τύπου NC (Normally-Closed ή Κανονικά-Κλειστός). Εάν, για οποιοδήποτε λόγο δεν
χρησιµοποιούµε τερµατικό διακόπτη κλεισίµατος, πρέπει να γεφυρώσουµε αυτή την επαφή µε την
παραπάνω επαφή “COM”.

o

BUT Η επαφή, που είναι σηµειωµένη ως “BUT” ή “START” αφορά την σύνδεση του µπουτόν
χειρισµού. Το µπουτόν χειρισµού συνδέεται µεταξύ αυτής της επαφής και της παρακάτω επαφής
“COM” και είναι διακόπτης τύπου NO (Normally-Open ή Κανονικά-Ανοιχτός). Εάν, δεν
χρησιµοποιούµε µπουτόν χειρισµού, δεν συνδέουµε τίποτε σε αυτή την επαφή.

o

PHO Η επαφή, που είναι σηµειωµένη ως “PHO” ή “PHOTO / N.C.” αφορά την σύνδεση των
φωτοκυττάρων ασφαλείας. Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας ειδοποιούν για ανίχνευση εµποδίο µέσω
µίας διακόπτη που ανοίγουν και ο οποίος συνδέεται µεταξύ αυτής της επαφής και της παρακάτω
επαφής “COM” και είναι τύπου NC (Normally-Closed ή Κανονικά-Κλειστός). Εάν, για οποιοδήποτε
λόγο δεν χρησιµοποιούµε φωτοκύτταρα ασφαλείας, πρέπει να γεφυρώσουµε αυτή την επαφή µε
την παρακάτω επαφή “COM”.
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o

COM Η προτελευταία επαφή, που είναι σηµειωµένη ως “COM” ή “COMMON” είναι ένας ακόµη
ουδέτερος για σύνδεση µπουτόν εντολής ή του διακόπτη εντολής από φωτοκύτταρα ασφαλείας.

o

ANT Η τελευταία επαφή, που είναι σηµειωµένη ως “ANT”, ουσιαστικά είναι η θέση όπου
συνδέεται η κεραία του δέκτη τηλεχειρισµού. Η κεραία αυτή έχει συνήθως την µορφή ενός
µονόκλωνου καλωδίου µήκους 17-18 cm. Εάν έχετε συνδεδεµένο δέκτη τηλεχειρισµού στον
πίνακα ελέγχου, δεν πρέπει να αφαιρέσετε αυτή την κεραία διότι η εµβέλεια τηλεχειρισµού θα
εξανεµιστεί.
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Μικροδιακόπτες προγραµµατισµού / Dip-switches

Ο πίνακας ελέγχου AT-5050 διαθέτει µία σειρά από 4 µικροδιακόπτες προγραµµατισµού (dip-switches).
Σε κανονική κατάσταση, και οι 4 µικροδιακόπτες είναι στη θέση Off (κατεβασµένοι).
Θέση Off

Θέση On

1

Για σύνδεση λάµπας φωτισµού.
Η λάµπα ανάβει συνεχώς, όσο
λειτουργεί το µοτέρ και σβήνει
µετά από 60 sec

Για σύνδεση φανού ειδοποίησης.
Ο φανός αναβοσβήνει, όσο
λειτουργεί το µοτέρ

2

Ακολουθία εντολών:
OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…

Ακολουθία εντολών:
OPEN-STOP-CLOSE-OPEN-…

Αυτή η λειτουργία, αφορά την απόκριση σε εντολή, τόσο από µπουτόν όσο και από τηλεχειριστήριο
3

Όταν το φωτοκύτταρο ανιχνεύσει
εµπόδιο, δίνει εντολή ανοίγµατος
(OPEN)

Όταν το φωτοκύτταρο ανιχνεύσει
εµπόδιο, δίνει εντολή σταµατήµατος
(STOP)

4

Όταν o πίνακας ανιχνεύσει
απότοµη αύξηση της έντασης
ρεύµατος στο µοτέρ, δίνει εντολή
ανοίγµατος (OPEN)

Όταν o πίνακας ανιχνεύσει απότοµη
αύξηση της έντασης ρεύµατος στο
µοτέρ, δίνει εντολή σταµατήµατος
(STOP)

Αυτή η λειτουργία, αφορά την αυτόµατη διαδικασία ανίχνευσης υπερφόρτωσης µοτέρ. Η υπερφόρτωση του
µοτέρ συνήθως είναι συνέπεια της αντίστασης στην κίνηση της πόρτας (πχ ύπαρξη εµποδίου όταν αυτή
κλείνει). Για να έχει αποτέλεσµα, πρέπει η σχετική ρύθµιση του περιστροφικού κοµβίου “POWER STOP” να µην
είναι στο “ΧΩΡΙΣ ανίχνευση υπερφόρτωσης µοτέρ”.
Θέση Off

Θέση On
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Περιστροφικά κοµβία ρυθµίσεων / Trimmers

Ο πίνακας ελέγχου AT-5050 διαθέτει δύο περιστορφικά κοµβία ρυθµίσεων. Σε κανονική κατάσταση, και τα
δύο περιστροφικά κοµβία, είναι στην θέση τέρµα δεξιά (απενεργοποιηµένα).

“AUTO CLOSE” - Περιστροφικός διακόπτης ρύθµισης αναµονής
πριν από το αυτόµατο κλείσιµο.
Ο πίνακας µπορεί να δώσει εντολή κλεισίµατος (CLOSE) µετά την
παρέλευση ενός χρονικού διαστήµατος αναµονής. Το χρονικό
αυτό διάστηµα είναι ρυθµιζόµενο από 3 sec έως 120 sec µέσω του
περιστροφικού κοµβίου “AUTO CLOSE”, ενώ η λειτουργία αυτή
µπορεί και να απενεργοποιηθεί, φέρνοντας τον διακόπτη στην
τέρµα δεξιά θέση του.

“POWER STOP” - Περιστροφικός διακόπτης ρύθµισης ευαισθησίας
για την ανίχνευση υπερφόρτωσης µοτέρ.
Ο πίνακας µετράει συνεχώς την ένταση του ρεύµατος
τροφοδοσίας του µοτέρ. Εάν εντοπίσει απότοµη αλλαγή αυτής της
έντασης και ανάλογα µε την σχετική ρύθµιση του αντίστοιχου
επιλογέα, δίνει εντολή σταµατήµατος (STOP) ή εντολή ανοίγµατος
(OPEN). Η ευαισθησία της σχετικής διάταξης είναι ρυθµιζόµενη
µέσω του περιστροφικού κοµβίου “POWER STOP”, ενώ η
λειτουργία αυτή µπορεί και να απενεργοποιηθεί, φέρνοντας τον
διακόπτη στην τέρµα δεξιά θέση του.
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Πλήκτρο ενεργοποίησης αυτόµατης διαδικασίας
συγχρονισµού ασύρµατου ποµπού (τηλεχειριστηρίου)
και δέκτη κυλιόµενου κωδικού

Ο πίνακας ελέγχου AT-5050 διαθέτει ένα πλήκτρο που ενεργοποιεί την αυτόµατη διαδικασία συγχρονισµού
ασύρµατου ποµπού (τηλεχειριστηρίου) και δέκτη κυλιόµενου κωδικού. Το πλήκτρο αυτό φέρει την ένδειξη
“AUTO LEARN”, ενώ ακριβώς από πάνω του βρίσκεται και το LED L5 που ενηµερώνει για την κατάσταση
της όλης διαδικασίας.
Για να είναι δυνατή αυτή η διαδικασία, πρέπει προφανώς να υπάρχει και δέκτης ασύρµατου τηλεχειρισµού
συνδεδεµένος µε τον πίνακα ελέγχου. Τυπικά, αυτός είναι ο AT-434-SBW και έχει την µορφή µίας µικρής
πλακέτας, συνδεδεµένης στις επαφές µε τη σήµανση “RECEIVER” (είναι ήδη εγκατεστηµένος στον πίνακα
ελέγχου του SL600 Kit).
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Αυτόµατη διαδικασία συγχρονισµού ασύρµατου ποµπού και
δέκτη κυλιόµενου κωδικού (καταχώρηση τηλεχειριστηρίου)
Με τον δέκτη τηλεχειρισµού AT-434-SBW είναι δυνατή η καταχώρηιση έως και 15 τηλεχειριστηρίων στη
µνήµη, µε δική τους προσωπική ταυτότητα το καθένα.
o

Καταχώρηση ασύρµατου τηλεχειριστηρίου
Πατάµε µία φορά το πλήκτρο “AUTO LEARN” και το αφήνουµε.
Το LED L5 µένει αναµµένο για 10 sec.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, ο δέκτης τηλεχειρισµού µπορεί να συνδιαλλαχτεί µε ένα ασύρµατο
τηλεχειριστήριο και να το καταχωρήσει στη µνήµη, µε τη δική του προσωπική ταυτότητα. Για να γίνει
αυτό, αρκεί να πατήσουµε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου, που θέλουµε να δίνει εντολή στον δέκτη
τηλεχειρισµού.
Εάν ο δέκτη τηλεχειρισµού έχει ήδη 15 τηλεχειριστήρια καταχωρηµένα και καταχωρήσουµε ακόµη ένα,
τότε το παλαιότερο τηλεχειριστήριο θα διαγραφεί από την µνήµη και θα αντικατασταθεί από το νέο.
Εάν δεν κάνουµε καµία ενέργεια στη διάρκεια αυτών των 10 sec, το LED L5 σβήνει χωρίς να γίνει καµία
αλλαγή στην λίστα µε τα τηλεχειριστήρια που αναγνωρίζει ο δέκτη τηλεχειρισµού.
o

∆ιαγραφή ΟΛΩΝ των καταχωρηµένων ασύρµατων τηλεχειριστηρίων
Πατάµε το πλήκτρο “AUTO LEARN” και το κρατάµε πατηµένο για 10 sec.
Το LED L5 αρχίζει να αναβοσβήνει. Όλα τα καταχωρηµένα τηλεχειριστήρια έχουν πλέον διαγραφεί
από την µνήµη του δέκτη τηλεχειρισµού.

Το ασύρµατο τηλεχειριστήριο κυλιόµενου κωδικού (ποµπός
τηλεχειρισµού) που περιλαµβάνει το SL600 Kit είναι το SM50P και είναι
µικρό σε µέγεθος και πρακτικό στη χρήση.
∆ιαθέτει ανθεκτικό πλαστικό κέλυφος και τρία κουµπάκια, αριθµηµένα
από 1 έως 3, µε τα οποία µπορούν να δοθούν έως και 6 διαφορετικές
εντολές χειρισµού (6 κανάλια) σε συµβατούς δέκτες τηλεχειρισµού.
Επίσης, έχει την δυνατότητα να αντιγράψει την «ταυτότητα» άλλων
τηλεχειριστηρίων του ίδιου τύπου ώστε να αναγνωρίζεται από ήδη
προγραµµατισµένο πίνακα τηλεχειρισµού.
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Συνδέσεις στην κλέµα ισχυρών ρευµάτων
Οι συνδέσεις που γίνονται στην κλέµα ισχυρών ρευµάτων, αφορούν την τροφοδοσία του
µηχανισµό µε το ρεύµατου δικτύου, την σύνδεση των δύο περιελίξεων του µοτέρ και την
σύνδεση φανού ειδοποίησης ή λάµπας φωτισµού.

Σύνδεση µε το ρεύµα
Η σύνδεση µε το ρεύµα, γίνεται στην κλέµα
ισχυρών ρευµάτων, σύµφωνα µε το πλαϊνό σχήµα.
Σιγουρευτείτε, µε χρήση δοκιµαστικού κατσαβιδιού,
ότι ο ουδέτερος και η φάση είναι συνδεδεµένα στις
σωστές επαφές.
Παρότι η σύνδεση της γείωσης δεν γίνεται στον
πίνακα, σιγουρευτείτε ότι έχετε συνδέσει την
γείωση µε τον κορµό του µοτέρ, στην
προβλεπόµενη υποδοχή.
Επίσης, σε περίπτωση που το άνοιγµα και το
κλείσιµο της πόρτας γίνονται προς τις λάθος
κατευθύνσεις (πχ, όταν τα φωτοκύτταρα
ανιχνεύουν εµπόδιο, η πόρτα κλείνει αντί να
ανοίγει), µην εναλλάξετε φάση και ουδέτερο. Η
ρύθµιση της σωστής φοράς πρέπει να γίνει µε
εναλλαγή των καλωδίων “OPEN” και “CLOSE”.
Όταν συνδέσετε τον πίνακα στο ρεύµα ή µετά από τυχόν διακοπή ρεύµατος, η πρώτη εντολή
που θα λάβει ο πίνακας (µέσω τηλεχειριστηρίου ή µπουτόν), θα ερµηνευτεί σαν εντολή για το
άνοιγµα της πόρτας.
Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να δείτε εάν η φορά ανοίγµατος-κλεισίµατος είναι η σωστή. Εάν η
κατεύθυνση ανοίγµατος δεν είναι η σωστή, πρέπει οπωσδήποτε να την αλλάξετε, ακολουθώντας τις
οδηγίες της επόµενης ενότητας.
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Ρύθµιση φοράς ανοίγµατος-κλεισίµατος

Τα µοτέρ των µηχανισµών ανοιγόµενων θυρών,
τυπικά, έχουν δύο περιελίξεις. Κάθε περιέλιξη,
όταν διαρρέεται από ρεύµα δίνει στο µοτέρ µία
συγκεκριµένη φορά περιστροφής και, προφανώς,
οι δύο αυτές περιελίξεις αντιστοιχούν σε
αντίστροφες φορές περιστροφής (µία για το
άνοιγµα και µία για το κλείσιµο της πόρτας).

Επίσης, τα µοτέρ των µηχανισµών ανοιγόµενων
θυρών, τυπικά, έχουν δύο τερµατικούς
διακόπτες. Ο ένας διακόπτης πρέπει να
ενεργοποιείται όταν η πόρτα είναι στην
εντελώς ανοιχτή θέση (“OPEN”) και ο άλλος να
ενεργοποιείται όταν η πόρτα είναι στην
εντελώς κλειστή θέση (“CLOSE”).

Στον συγκεκριµένο πίνακα, η σύνδεση των δύο
περιελίξεων γίνεται όπως στο πλαϊνό σχήµα.
Επίσης, στις επαφές “OPEN” και “CLOSE”,
συνδέεται και ο πυκνωτής του µοτέρ (η σύνδεσή
του δεν φαίνεται στο σχήµα) που συνήθως έχει
κυλινδρική µορφή. Σε καµία περίπτωση δεν
αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από τις αντίστοιχες
επαφές.

Στον συγκεκριµένο πίνακα, η σύνδεση των δύο
τερµατικών διακοπτών γίνεται όπως στο πλαϊνό
σχήµα
Ο διακόπτης ανοιχτής θέσης είναι µεταξύ των
επαφών “OPEN” και “COMMON” ενώ ο
διακόπτης κλειστής θέσης είναι µεταξύ των
επαφών “CLOSE” και “COMMON.

Τα χρώµατα των καλωδιώσεων στα παραπάνω σχήµατα αντιστοιχούν στην εργοστασιακή ρύθµιση, η οποία
είναι άνοιγµα προς τα δεξιά.
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Ανάλογα µε την θέση της πόρτας και την εντολή χειρισµού, ο πίνακας ενεργοποιεί την περιέλιξη του µοτέρ
που πιστεύει ότι καταλήγει στην σωστή κίνηση της πόρτας και ερµηνεύει τις εντολές από τους τερµατικούς
διακόπτες σαν ένδειξη τελείως αοιχτής ή τελείως κλειστής πόρτας.
Επειδή όµως το µοτέρ είναι δυνατό να είναι εγκατεστηµένο είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά της
πόρτας και ο πίνακας δεν µπορεί να το γνωρίζει αυτό από µόνος του, σε περίπτωση που το άνοιγµα και το
κλείσιµο της πόρτας γίνονται προς τις λάθος κατευθύνσεις (πχ, όταν τα φωτοκύτταρα ανιχνεύουν εµπόδιο,
η πόρτα κλείνει αντί να ανοίγει) πρέπει να διορθώσετε την συνδεσµολογία των περιελίξεων και των
τερµατικών διακοπτών.
Απλά, κάνετε εναλλαγή των καλωδίων “OPEN” και “CLOSE”, τόσο αυτών που αντιστοιχούν στις περιελίξεις
του µοτέρ όσο και αυτών που αντιστοιχούν στους τερµατικούς διακόπτες, όπως στο παρακάτω σχήµα, και
το µοτέρ σας θα δουλεύει σωστά.
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Σύνδεση φανού ειδοποίησης η λαµπτήρα φωτισµού
Στον συγκεκριµένο πίνακα είναι δυνατόν να συνδεθεί είτε φανός ειδοποίησης είτε λαµπτήρας φωτισµού.
∆εν µπορούµε όµως να έχουµε και τα δύο ταυτόχρονα.
Ο φανός ειδοποίησης ή ο λαµπτήρας φωτισµού πρέπει να δέχεται τάση τροφοδοσίας 230 V AC και να είναι
είναι συνεχούς λειτουργίας. Στην περίπτωση του φανού ειδοποίησης, το αναβόσβησµά του γίνεται από τον
ίδιο τον πίνακα.
Για να διαλέξουµε µία από τις δύο λειτουργίες, ρυθµίζουµε κατάλληλα τον µικροδιακόπτη
προγραµµατισµού (dip-switch) #1:
Θέση Off
Για σύνδεση λάµπας φωτισµού.
Η λάµπα ανάβει συνεχώς, όσο
λειτουργεί το µοτέρ και σβήνει
µετά από 60 sec

Θέση On
Για σύνδεση φανού ειδοποίησης.
Ο φανός αναβοσβήνει, όσο
λειτουργεί το µοτέρ

Η σύνδεση του φανού ειδοποίησης ή του λαµπτήρα φωτισµού γίνεται στις δύο επαφές της κλέµας ισχυρών
ρευµάτων µε την ένδειξη ‘LAMP’:
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Συνδέσεις στην κλέµα συσκευών χειρισµού, ελέγχου
και ασφαλείας
Οι συνδέσεις που γίνονται στην συγκεκριµένη κλέµα, αφορούν τις διάφορες συσκευές µε τις
οποίες χειριζόµαστε τον µηχανισµό (πχ µπουτόν), συσκευές που ελέγχουν την σωστή του
λειτουργία (πχ τερµατικοί διακόπτες) και συσκευές που προσφέρουν ασφάλεια χρήσης (πχ
φωτοκύτταρα ασφαλείας).

Τυπική σύνδεση, µε τερµατικούς διακόπτες, χωρίς
φωτοκύτταρα ασφαλείας
Εάν ο πίνακας είναι ήδη τοποθετηµένος στο µοτέρ,
το πιθανότερο είναι πως είναι συνδεδεµένος όπως
στο διπλανό σχήµα.
Τα τρία καλώδια αριστερά, αφορούν τους
τερµατικούς διακόπτες ανοίγµατος.
Τυπικά, ο πίνακας παραδίδεται µε γεφυρωµένες τις
επαφές που αντιστοιχούν στον διακόπτη που µας
παρέχουν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας.
Τέλος, στην τελευταία δεξιά επαφή, είναι
συνδεδεµένο το καλώδιο που αποτελεί την κεραία
του δέκτη ασύρµατου τηλεχειρισµού.

o

Τερµατικοί διακόπτες µοτέρ
Σε ένα συρόµενο µοτέρ, υπάρχουν δύο τερµατικοί διακόπτες οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν η
πόρτα έρθει στην τελείως ανοιχτή (COM µε OPEN) και την τελείως κλειστή (COM µε CLOSE) της
θέση αντίστοιχα. Οι διακόπτες αυτοί είναι τύπου NC (Normally-Closed ή Κανονικά Κλειστοί). Εάν
για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουµε τερµατικούς διακόπτες στην εφαρµογή µας, πρέπει να
γεφυρώσουµε αυτές τις επαφές.

o

∆ιακόπτης φωτοκυττάρων ασφαλείας
Για να είναι εύκολη η διαδικασία ελέγχου της λειτουργίας του µοτέρ ακόµη και πριν την σύνδεση
των φωτοκυττάρων ασφαλείας, χρησιµοποιούµε την παραπάνω γέφυρα που ουσιαστικά
απενεργοποιεί την λειτουργία τους.
Για πληροφορίες σχετικά µε τα φωτοκύτταρα ασφαλείας, βλέπε σχετική ενότητα παρακάτω.

o

Καλώδιο-κεραία δέκτη ασύρµατου τηλεχειρισµού
Είναι σηµαντικό, εάν φυσικά έχουµε εγκατεστηµένο και δέκτη ασύρµατου τηλεχειρισµού, να µην
αφαιρεθεί αυτό το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η εµβέλεια τηλεχειρισµού πέφτει κατακόρυφα.
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Σύνδεση µπουτόν εντολής
Για να συνδέσουµε µπουτόν εντολής,
χρησιµοποιούµε τις επαφές BUT και COM, όπως στο
διπλανό σχήµα.
Τα µπουτόν χειρισµού είναι ουσιαστικά, διακόπτες
NO (Normally-Open ή Κανονικά Ανοιχτοί).

Εάν θέλουµε να συνδέσουµε περισσότερα από ένα
µπουτόν εντολής, τότε η σωστή συνδεσµολογία
είναι όπως στο παρακάτω σχήµα:
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Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας
Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας, ενεργούν σαν ένας διακόπτης τύπου NC (Normally-Closed ή Κανονικά
Κλειστός) που ανοίγει όταν ανιχνευτεί εµπόδιο. Αποτελούνται από ένα ζεύγος ποµπού (TX) και δέκτη (RX).
Ο ποµπός εκπέµπει µια στενή δέσµη φωτός και, όταν δεν παρεµβάλλεται εµπόδιο, ο δέκτης την λαµβάνει.
Για λόγους ασφαλείας, συνιστούµε την εγκατάσταση των φωτοκυττάρων σε κάθε περίπτωση, παρότι αυτό
απαιτεί περισσότερη εργασία για την πλήρη εγκατάσταση του µηχανισµού.

Ποµπός
1. Ουδέτερος
2. Τροφοδοσία µε 12 V AC/DC
3. Τροφοδοσία µε 24 V AC/DC

∆έκτης
3. Ουδέτερος
4. Τροφοδοσία µε 12 V AC/DC
5. Τροφοδοσία µε 24 V AC/DC
6. Ουδέτερος διακόπτη
7. Επαφή NC (Normally-Closed ή Κανονικά
Κλειστή)
8. Επαφή NO (Normally-Open ή Κανονικά
Ανοικτή)
τηλ: 210-5551622
fax: 210-5551623
e-mail: info@kapagroup.com
Λεωφόρος Γ. Γεννηµατά  Θέση “Πλακωτό”  Μαγούλα Αττικής  ΤΚ 19018

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σε ισχύ από: Παρασκευή, 28 Νοεµβρίου 2008
Σελ.
21 από
24
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου συρόµενων θυρών AT-5050-IT & RF δέκτης τηλεχειρισµού AT-434-SBW
Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας που περιλαµβάνονται στο SL600 Kit, λειτουργούν στα 24 V AC, και
προσφέρουν λειτουργία διακόπτη τύπου NC κάνοντας την παρακάτω σύνδεση:

Ένδειξη
24 V AC #1
24 V AC #2
PHO
COM

∆έκτης
Επαφή #1
Επαφή #3
Επαφή #4
Επαφή #5

Ποµπός
Επαφή #1
Επαφή #3

Σχόλια
Τροφοδοσία φωτοκυττάρων
µε ρεύµα
∆ιακόπτης NC, ελεγχόµενος
από τα φωτοκύτταρα

Εννοείται ότι, εάν υπάρχει γέφυρα µεταξύ των επαφών ‘PHO’ και ‘COM’, αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί για
να δουλέψουν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας.
Επίσης, εάν, όταν ενεργοποιούνται τα φωτοκύτταρα (δηλαδή διακόπτεται η δέσµη και δίνεται εντολή στον
πίνακα ελέγχου) η πόρτα κλείνει αντί να ανοίγει, τότε πρέπει να αντιστρέψετε την σύνδεση τροφοδοσία
των περιελίξεων του µοτέρ, όπως στην σχετική παραπάνω παράγραφο.
Εάν θέλουµε να συνδέσουµε περισσότερα από ένα
φωτοκύτταρα ασφαλείας, τότε η σωστή
συνδεσµολογία, αναφορικά µε τον διακόπτη NC, είναι
όπως στο διπλανό σχήµα:

Αφού συνδέσουµε τα φωτοκύτταρα ασφαλείας, κάνουµε υποχρεωτικά έλεγχο καλής λειτουργίας τους.
∆οκιµάζουµε δηλαδή στην πράξη ότι τα φωτοκύτταρα ενεργοποιούνται µε την παρουσία εµποδίου και ότι ο
πίνακας ελέγχου δίνει εντολή για ασφαλή κίνηση. Σε περίπτωση προβλήµατος, πέρα από τα ενδεικτικά
σηµεία που παρέχουν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας (συνήθως διαθέτουν ενδεικτικό LED, ενώ τυπικά µπορεί
κανείς να ακούσει και τον ελαφρύ “κλικ” που κάνει το ρελέ τους όταν οπλίζει) πρέπει επίσης να ελέγξουµε
ότι οι εντολές φθάνουν σωστά και στον πίνακα ελέγχου. Για τον λόγο αυτό, παρατηρούµε το LED L4:
πρέπει να είναι αναµένo απουσία εµποδίου και να σβήνει παρουσία εµποδίου.
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Σύνδεση άλλων τύπων φωτοκυττάρων ασφαλείας
Εάν διαθέτουµε άλλο τύπο φωτοκυττάρων ασφαλείας, εκτός από αυτά που κανονικά περιλαµβάνονται στο
SL600 Kit οι παρακάτω οδηγίες βοηθούν στο να τα εγκαταστήσουµε.

Συνήθως, ποµπός και δέκτης
είναι ξεχωριστά υποσυστήµατα
και εγκαθίστανται στις δύο
αντίθετες άκρες του
ανοίγµατος.

Υπάρχουν επίσης φωτοκύτταρα
όπου ποµπός και δέκτης
φιλοξενούνται στο ίδιο
υποσύστηµα (που τότε το λέµε
και ποµποδέκτη) το οποίο
εγκαθίσταται στη µία άκρη του
ανοίγµατος, ενώ στην απέναντι
άκρη εγκαθίσταται
ανακλαστήρας που ανακλά την
δέσµη φωτός που εκπέµπει ο
ποµπός πίσω στον δέκτη.
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Προφανώς, πρέπει βέβαια να ανατρέξουµε και στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας
που διαθέτουµε ώστε να δούµε εάν είναι συµβατά µε τον πίνακα ελέγχου AT-5050 (πχ µπορεί να µην
δέχονται τροφοδοσία 24 V AC) και, εάν ναι, σε ποιές επεφές πρέπει να συνδεθούν τα καλώδια που
έρχονται από τον πίνακα ελέγχου.
Πληροφοριακά, τα περισσότερα φωτοκύτταρα ασφαλείας της αγοράς είναι συµβατά µε τον συγκεκριµένο
πίνακα.

Για να συνδέσουµε φωτοκύτταρα ασφαλείας,
χρησιµοποιούµε τις παρακάτω επαφές:
o
o

Για την τροφοδοσία των φωτοκυττάρων µε
ρεύµα, τις δύο επαφές 24V AC
Για την σύνδεση του NC διακόπτη που µας
παρέχουν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας, τις
PHO και COM

Εάν θέλουµε να συνδέσουµε περισσότερα από ένα
φωτοκύτταρα ασφαλείας, τότε η σωστή
συνδεσµολογία, αναφορικά µε τον διακόπτη NC,
είναι όπως στο παρακάτω σχήµα:
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Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοµατισµού
Όταν έχουµε ολοκληρώσει όλη την εγκατάσταση πρέπει να ελέγξουµε συνολικά την συµπεριφορά του
µηχανισµού ώστε να βεβαιωθούµε ότι είµαστε απόλυτα ικανοποιηµένοι.
Σαν πρώτο βήµα, βεβαιωνόµαστε ότι όλες µας οι καλωδιώσεις έχουν γίνει σωστά (δεν υπάρχουν χαλαρές
επαφές, γυµνωµένα καλώδια, τα καλώδια δεν πιέζονται ούτε είναι υπερβολικά τεντωµένα κλπ) και ότι
έχουµε εξασφαλίσει την ευταξία και την στεγανότητα του κουτιού που φιλοξενεί τον πίνακα ελέγχου. ∆εν
στερεώνουµε, ακόµη, το καπάκι του κουτιού του πίνακα ελέγχου.
Αποσυνδέουµε τον πίνακα ελέγχου από το ρεύµα, αποσυµπλέκουµε τον µηχανισµό και χειροκίνητα
φέρνουµε την πόρτα σε µία µισάνοιχτη θέση. Έπειτα, επανασυµπλέκουµε τον µηχανισµό και
ξανασυνδέουµε τον πίνακα ελέγχου µε το ρεύµα. Αυτό γίνεται για να βεβαιωθούµε ότι όντως έχουµε
ρυθµίσει σωστά την φορά ανοίγµατος της πόρτας . Με τον πίνακα ελέγχου και πάλι στο ρεύµα πρέπει η
πρώτη εντολή που θα δώσουµε µε το τηλεχειριστήριο ή το µπουτόν να οδηγήσει σε ένοιγµα της πόρτας.
Ελέγχουµε διαδοχικά όλες τις συσκευές εντολών (πχ τι συµβαίνει όταν πατάµε το µπουτόν ή το
τηλεχειριστήριο στις διάφορες φάσεις λειτουργίας του µηχανισµού όπως όταν η πόρτα είναι
ανοιχτή/κλειστή ή όταν ανοίγει/κλείνει), ασφαλείας (πχ τι συµβαίνει όταν ενεργοποιούνται τα
φωτοκύτταρα ασφαλείας), ειδοποίησης (πχ εάν ο φανός ειδοποίησης δουλεύει σωστά) αλλά και την όλη
συµπεριφορά του. Παρακολουθούµε ταυτόχρονα και τα ενδεικτικά LED του πίνακα ελέγχου ώστε να
βλέπουµε εάν οι ενδείξεις είναι οι αναµενόµενες. Βεβαιωνόµαστε ότι όλα δουλεύουν όπως πρέπει και ότι,
πέρα από τον πίνακα ελέγχου, ο µηχανισµός σαν σύνολο λειτουργεί άψογα.
Στο τέλος, στερεώνουµε το καπάκι του κουτιού του πίνακα ελέγχου.
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