BFT PHOBOS BT A25 – A40 porttikoneiston konevarsien johdotus ohjeita, Suomi

HUOM ! T Ä R K E Ä Ä
Jos koneistovarren virtajohto kytketään esim 3x1,5mm
kumikaapelilla, jossa on sininen ja ruskea, sekä kelta/vihreä
(maa) johto, niin kelta/vihreä johto kytketään kohtaan
nro. 1. FC joka määrittää rajakytkimien toiminnan.

Nro. 2 ruskea johto ja nro. 3 sininen johto

Ohjauskeskuksessa esim. ZARA asennetaan sitten FC rajakytkin johto moottorilta
numero M1 numerolle 42 ja moottorilta numero M2 numerolle 43.
42 ja 43 kohdat
moottorien rajakytkin
johdot
28 ja 29 Elektronilukko
20 ja 21 keltaisen
vilkkuvalon johdotus
10 (ruskea) ja 11 MI
moottorin johdot ja 14
(ruskea) ja 14 M2
moottorin johdot
Syöttövirta 220-230V
ruskeajohto kohtaan L
ja sininen johto kohtaan
N

BFT PHOBOS BT A25 – A40 porttikoneiston ohjauskeskuksen asennusohjeita, Suomi

Käännös:
1a: johdota THEA-ohjauskeskuksen, sekä 1b: Desme ja ZARA ohjauskeskusten valokennot.

Käännös:
Testaan avaussuuntaa, aukeamista/pysähtymistä, voimaa, moottori kytkettynä porttilehtien
keskellä.
Tarkistan avaussuunnan painamalla S3, molempien moottorien pitää avautua. Jos ne
sulkeutuvat, vaihda moottorivarsien kytkentä ohjauskeskuksessa. M1 sulkeutuu toisena.

Käännös:
Kuinka ohjelmoida kaukosäädin. Paina ohjauskeskuksen S1 nappia ja LED RADIO alkaa
vilkkua, niin paina kaukosäätimen 2 ylintä nappia yhtäaikaa niin pitkään, että LED RADIO
valo sammuu ja valitse sitten kaukosäätimestä haluamasi käyttö nappi. Sen jälkeen LED
RADIO valo alkaa taas vilkkua ja kaukosäädin on toiminnassa.

Käännös:
Aloita AUTOSET, portti suljettuna. Autom. avautuminen->autom. sulkeutuminen->autom.
avautuminen->autom. Sulkeutuminen. Paina ohjauskeskuksen S3 nappia 5 sekunttia, niin
SET valo alkaa vilkkua hitaasti ja annan portin avautua ja sulkeutua kaksi kertaa. Jos SET
valo jää palamaan yhtä jaksoisesti, niin kaikki on ok.

Käännös:
Hienosäädä säätimet. Moottorin toiminnot käyttäen potentiomittareita T1-T4.
Muista takistaa toiminnot ohjelmoinnin jälkeen painamalla S2 5sekuntia.

DIP kytkimet ( on / off asennot )

Käännös:
1. Haluan sulkea valokennot avautumisen ajaksi→laita dip kytkin nro: 5 ON-asentoon
2. Haluan aktivoida ja säätää automaattista sulkeutumista->tämä tehdään säätelemällä
T1 potentiomittaria
3. Haluan aktivoida jalankulkuportin->paina S2 ja jatka kaukosäätimen ohjelmointia
4. Haluan säätää M1 ja M2 aikaeroa->säädä T4 potentiomittaria.

AUTOSET
Paina S3 nappia 5 sekuntia ja SET valo alkaa vilkkua
ja portit avautuu ja menee kiinni kaksi kertaa. Sitten
SET valo pitää jäädä palamaan jatkuvasti, jos portit
toimii normaalisti.

TAULUKKO “A”
- PARAMETRIT TRIMMER Parametri + min. + max. Kuvaus
T1 Automaattinen sulkeutumisaika (sekuntia). Minimi 0, maksimi 120. Kuvaus: odotusaika
ennen automaattista sulkeutumista. Huom: laita/laitettu 0:aan jos ei käytössä.
T2 Lehden voima (%): Minimi 10% maksimi 100%. Kuvaus: Voimakkuus, jolla porttilehdet
liikkuu. Mitataan prosentteina, yli sen mitä autoset-syklissä on voimaa säilötty talteen,
ennen kuin estevaroitus tulee. Varoitus: vaikuttaa törmäysvoimaan suoraan. Pidä huoli
turvallisuusvaatimuksista, asenna murskauksenestolaitteita tarvittaessa.
T3 Hidastysetäisyys (%). Minimi 5% maksimi 50%. Kuvaus: Hidastusmatka prosentteina
koko matkasta. Tämän matkan portti liikkuu hitaasti. Huom: kun tätä asetusta muutetaan,
uusi Autoset-sykli pitää käydä läpi sen varmistamiseksi.
T4 Moottori 1 sulkeutumisviive (sekuntia). Minimi 0 maksimi 25. Kuvaus: Moottorin 1
sulkeutumisviive verrattuna moottori 2:een. Huom: aseta 0:aan yhden moottorin porteissa
(lehti 1).
Eli se T1 säätää kauan porttilehti odottaa ennenkuin alkaa sulkeutumaan. T2 miten isolla
voimalla se menee kiinni. T3 säätää sitä miten pitkään se menee kiinni nopeasti ja sitten
hidastuu lopussa. T4 säätää kuinka paljon jäljessä toinen portti lehti avautuu tai
sulkeutuu… Yhden porttilehden portissa asetus 0.

LISÄLAITTEET

