Uzmanību! Rūpīgi iepazīstieties ar brīdinājumiem!
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PIEEJAS IZVĒLNE
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UZSTĀDĪŠANAS BRĪDINĀJUMI!
BRĪDINĀJUMS!!! Svarīgi drošības norādījumi. Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet tos . Nepareiza uzstādīšana
var radīt kaitējumu cilvēkiem un dzīvniekiem ,un radīt kaitējumu
īpašumam. Tie satur svarīgu informāciju par drošību, uzstādīšanu, lietošanu un apkopi. Ierīces montāžu
un lietošanu veiciet stigri saskaņā ar šo instrukciju. Pēc uzstādīšanas saglabājiet instrukciju zināmā vietā,
lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.
Drošības prasības
Šis produkts ir izstrādāts un ražots tikai darbības veidam, kas norādīts šajā dokumentā. Produkta lietošana
citiem mērķiem var sabojāt produktu un izraisīt bīstamu situāciju.
- Strukturālie elementi ierīcēm un uzstādīšanai jābūt saskaņā ar šādām Eiropas direktīvām:
2004/108/EEK, 2006/95/EEK, 2006/42/EEK, 89/106/EEK, 99/05/EKE un to turpmākiem grozījumiem.
Valstis, kas nav EEK, papildus valstī noteiktajām prasībām , vajadzētu ievērot šī direktīvas, lai nodrošinātu
maksimālu drošību.
- Uzņēmums, kas ražo šo produktu, turpmāk ("Sabiedrība") atsakās no visas atbildības, kas rodas no
nepareizas lietošanas vai izmantojot mērķiem, kas nav piemērtoti produktam un nav norādīti šajā
dokumentā, kā arī saistībā ar neatbilstību tehniskajām prasībām (durvis, vārti, u.c.) un cēloņiem, kas var
rasties ekspluatācijas laikā.
- Pirms produkta uzstādīsānas veikt visus nepieciešamos darbus, lai novērstu drošības trūkumus un
nodrošinātu aizsardzību saskaņā ar standartiem EN 12635 un EN 12453. Vai jebkuriem citiem vietējiem
standartiem. Pārbaudiet, ka esošā situācija atbilst nepieciešamajām prasībām.
- Pirms produkta uzstādīšanas pārbaudiet, vai tam nav bojājumu.
- Pārliecinieties, vai norādītais temperatūras diapazons ir saderīgs ar vietu, kur automatizēto sistēmu ir
plānots uzstādīt.
- Neuzstādiet produktu sprādzienbīstamā vidē: uzliesmojošās gāze vai dūmi rada nopietnus draudus
drošībai.
- Atvienojiet elektības padevi pirms veikt darbus. Atvienojiet rezerves baterijas, ja tādas ir.
- Pirms strāvas padeves pievienošanas, pārliecinieties, ka produkts atbilst sadales tīklu parametriem, kā arī
līnijas drošinātāju pārslodzes aizsardzības atbilstības jaudai, kas atbilst prasībām.
- Pārbaudiet, vai strāvas padeves slēdzis ir uzstādīts ar jaudu, kas nepārsniedz paredzētās 0.03A un
atbilstošs esošiem tiesību aktiem.
- Uzstādot izmantojiet drošības un kontroles ierīces, saskaņā ar standartiem EN 12978 un EN 12453.
- Trieciena spēku var samazināt, izmantojot amortizējošu apmali.
- Ja trieciena spēks pārsniedz vērtību, kas noteikta likumdošanā, izmantot Elektro-vai spiediena jutīgas
ierīces.
- Izmantojiet visas drošības ierīces (fotoelementi, drošības līstes uc), kas vajadzīgas, lai aizsargātu no
trieciena spēka, ieraušanas spēka, saspiešanas spēka un citiem riskiem. Ievērot attiecīgos likumus un
direktīvas.
- Uzstādiet brīdinošas zīmes atbilstoši tiesību aktiem, lai apzīmētu bīstamās zonas. Visām iekārtām jābūt
redzamā identificēti saskaņā ar standartu EN 13241-1 noteikumiem.
- Pēc uzstādīšanas, uzstādiet identifikācijas zīmīti durvīm / vārtiem.
- Uzstādot sistēmas augstumā līdz 2,5 m vai arī, ja tai ir brīva piekļuve, ir nepieciešams nodrošināt
pietiekamu aizsardzību no elektriskajām un mehāniskajām sastāvdaļām.
- Uzstādiet jebkuru motoru distancēti no jebkādām kustīgām daļām tā lai, tā nevar radīt apdraudējumu
cilvēkam. Jo īpaši ja tā darbojas "Cilvēka klātbūtnē“. Tā jānovieto tā, lai būtu tieši redzama kustīgā daļa,
izņemot motoriem, kas var tikt norobežoti, un tiem jābūt jābūt uzstādītām minimālajā augstumā 1,5 m, un
tā, lai nepiederošām personām nebūtu piekļuve.
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- Pievienojiet vismaz vienu brīdinājuma gaismu (signāllapu) redzamā vietā, kā arī pievienojiet brīdinājuma
zīmes.
- Pievienojiet marķējumu ar informāciju par manuālo atbrīvošanu un pārslēgšanu automātiskajā režīmā.
- Pārliecinieties, ka ir novērsti riski, kas varētu rasties ekspluatācijas laikā – ka nevar sagriezt, sasist u.c.
- Kad uzstādīšana ir pabeigta, pārliecinieties, ka motorsa automatizācijas uzstādījumi ir pareizi un to, ka
drošības un atbrīvošanas sistēmas darbojas pareizi.
- Veicot jebkuru apkopi vai remontu, lietot tikai oriģinālās rezerves daļas.Sabiedrība neuzņemas nekādu
atbildību, ja izmantotas komponentes no citiem ražotājiem.
- Neveiciet nekādas izmaiņas komponentēs.
- Apmācīt un informēt gala lietotāju par ierīces izmantošanu un iespējamiem riskiem.
- Atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem (plastmasas, kartona, polistirola, uc) saskaņā ar pašreizējiem
noteikumiem un labo praksu. Neatstājiet neilona un polistirola iepakojumus bērniem pieejamā vietā.
Pieslēgšana
UZMANĪBU! Pieslēgšanai pie strāvas avota, izmantojiet: daudzdzīslu kabeli ar šķērsgriezuma laukumu
vismaz 5x1.5mm² vai 4x1.5mm² trīsfāžu elektroapgādei vai 3x1.5mm² vienfāzes pislēgumam (piemēram,
tips H05 VV-F kabeli var izmantot ar šķērsgriezuma laukumu no 4x1.5mm²). Lai savienotu palīgiekārtas,
izmantot vadus ar šķērsgriezuma laukumu vismaz 0,5 mm².
- Izmantojiet tikai spiedpogas ar jaudu 10A-250V vai vairāk.
- Vadi jānodrošina ar papildus stiprināšanu pie termināļiem (piemēram, izmantojot kabeļu skavas), lai
atdalītu barošanas fāzes vadus no papildus zema sprieguma vadiem.
- Uzstādīšanas laikā, elektrības kabelis ir jāatstāj pēc iespējas īsāks un zemējuma vads garš, lai būtu
iespējams to pievienot pie korpusa un, vadu atvienošanās gadījumā, zemes vads paliktu pievienots.
BRĪDINĀJUMS! Drošībai ļoti zema sprieguma vadi jātur fiziski atdalīta no zema sprieguma vadiem.
Tikai kvalificēts personāls (profesionāls uzstādītājs) drīkst piekļūt fāzes barošanas vadiem.
Automātisko sistēmu pārbaude un apkope
Pirms automatizētā sistēma nodota ekspluatācijā, kā arī apkopes laikā, jāveic šādas pārbaudes:
- Pārliecinieties, ka visas sastāvdaļas ir droši piestiprinātas.
- Uzsākot un pārtraucot darbību, pārbaudiet to ar manuālo vadību.
- Pārbaudiet iestatīto loģiku - parastu vai personalizētu.
- Pārbaudiet, ka visas drošības ierīces darbojas pareizi un ka pretsaspiešanas drošība ir iestatīts pareizi.
- Tikai bīdāmajiem vārtiem: pārbaudiet, ka zobstienis ir pareizi uzlikts, ar 2 mm vietu staigāšanai visā
garumā un spēs noturēt vārtu svaru, kā arī turiet to vietu tīru un brīvu no netīrumiem visu laiku.
- Pārbaudiet, lai visas drošības ierīces (fotoelementi, drošības līstes utt.) darbojas pareizi un ka tās ir
pareizi iestatītas, ka trieciena spēks punktos, kas norādīt standartā EN 12445 ir zemāks kā vērtība, kas
noteikta standartā EN 12453.
- Trieciena spēku var samazināt izmantojot amortizējošu apmali.
- Pārliecinieties, ka avārijas režīms darbojas, ja tiek ieslēgta šī funkcija.
- Pārbaudiet, ka atvēršana/aizvēršana darbojas ar vadības ierīcēm.
- Pārbaudiet, ka elektriskie savienojumi un kabeļi ir neskarti un izolācijas apvalki un kabeļi nav bojāti.
- Veicot apkopi, notīriet sensoru “optiku”.
- Kad automātika nedarbojas, aktivizēt avārijas atbrīvošanu (skatīt "avārijas režīms“ ), lai tādējādi ļaujot
atver/aizvērt vārtus manuāli.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas ražotājam vai kvalificētam tehniskajam servisam tas jānomaina, lai izvairītos
no jebkāda riska.
- Ja "D" tipa ierīces ir uzstādītas (pēc standarta EN12453), jāparedz obligātu apkopi un pārbaudi vismaz
reizi sešos months.
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BRĪDINĀJUMS!
Motors ražots tā, lai atvieglotu vārtu atvēršanu/aizvēršanu. Tas neatrisinās problēmas, kas saistītas ar
produkta sliktu uzstādīšanu vai tehnsikās apkopes trūkumu.
Utilizēšana
Materiāliem jābūt utilizētiem saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem,
jāievēro atkritumu šķirošanas prasības.
Demontāža
Ja automatizētā sistēma tiek demontēta, nepieciešams atvienot elektrību, arī rezerves baterijas, noņemt
komponentes. Rūpīgi sekot līdzi instrukcijām, ja vēlaties sistēmu demontēt pārvietošanai uz citu vietu.
BRĪDINĀJUMS!
Jebkas, kas nav skaidri paredzēts intrukcijā nav atļauts. Motora pienācīgu darbību var garantēt tikai tad, ja
sniegtā informācija ir ievērota. Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem, ko izraisa instrukciju
neievērošana. Sabiedrība patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas instrukcijā, lai uzlabotu produkta
tehnisko specifikāciju, dizainu vai pārdošanu neveicot izmaiņas esošajā instrukcijā.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA
Motors

Izmantojamās raidītājsu
versijas:

Visi ritošā koda raidītāji.
1. Vāka noņemšana att. A
2. Pievienošana att. B
3. Uzstādīšana att. C
4. Kabeļi pievadi att. I
5. Manuālā atbrīvošana
att. 1.

Barošana

230V +/- 10%, 50/60Hz(*)

Max jauda

240W

Gala slēdži

ENCODER modelis, izejas vārpsta max 18 rpm

Apgaismojums

~ 24V spuldze max. 25W, E14

Darba temperatūra

-15°C / +55°C

Vārtu max izmērs

ARGO: 20 m2
ARGO G: 35 m2

Max spēks

ARGO: 55 Nm
ARGO G: 80 Nm

Max rpm izeja

ARGO: 30 min-1
ARGO G: 18 min-1

Eļļošana

pašeļļošanās

Manuālā vadība

Mehāniskā atbrīvošana

Drošības pakāpe

IP 40

Trokšņu līmenis

< 70dBA

Motora svars

10 kg

Izmērs

Att. H

Drošinātāji

Att. D

Barošana piederumiem

24V~ (180 mA)

Signāllampas pieslēgums

24V max 25W

Radio koda frekvence

433.92 MHz

(*) citi spriegumi pēc pieprasījuma
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ELEKTROINSTALĀCIJA

DROŠĪBAS IERĪCES
Lietojot SCS-IO ar fotoelementu testa funkciju, FAULT jābūt pieslēgtam.
Piezīme: izmantojiet tikai uztverošās drošības ierīces ar maināmu kontaktu.
1-A: Savienojums ar 1 nepārbaudītu ierīci (fotoelements vai drošības profils.
Att. L2-B: Savienojums ar 1 pārbaudītu ierīci (fotoelements vai drošības profils).
Att. L3-C: Savienojums ar 2 pārbaudītām ierīcēm (fotoelements vai drošības profils). Tas
iespējams tikai izmantojot SCS-IO moduli.
KOREKCIJAS
Ieteicams koriģēt šādā secībā:
Robežlielumu slēdžu pielāgošana (sk. Att.E)
Autoset (att. F)
Tālvadības pulšu programmēšana (att. G).
Parametru / loģikas uzstādīšana, kur nepieciešams
PARAMETRU IZVĒLNE
(Tabula “A” )
LOĢIKAS IZVĒLNE
(Tabula “B”)
RADIO IZVĒLNE
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SVARĪGA PIEZĪME: Pirmajai saglabātājai tālvadības pultij jābūt MASTER pultij (galvenajai).
Veicot manuālo programmēšanu, pirmajai pultij piešķir saņēmēja kodu (atslēgas kodu): šis kods
nepieciešams, lai pēc tam klonētu citas pultis.
Clonix iebūvētajam uztvērējam ir vairākas būtisku uzlabotas funkcijas:
• Master pults klonēšana (mainīgais vai fiksēta kods)
• Pulšu pavairošana , dublēšana
• Pulšu datu bāzes pārvaldība
• Uztvērēja vadība
Lai izmantotu šīs funkcijas, sk. CLONIX instrukciju.
VALODAS IZVĒLNE
Izmanto, lai uzstādītu programmētāja valodu displejā.
NOKLUSĒJUMA IZVĒLNE
Atjauno rūpnīcas iestatījumus.
AUTOSET IZVĒLNE (ATT. F)
• Aizvērt durvis
• Uzsākt AUTOSET dodoties uz attiecīgo izvēlni VENERE D panelī.
• Tiklīdz nospiedīsiet OK pogu, ziņojums tiek parādīts un vadības bloks liek veikt pilnu ciklu
(atvēršana/aizvēršana), kurā nepieciesāma minimāla jauda, lai iestatītu automātisku kustību.
Šajā posmā ir svarīgi izvairīties no fototelementu pārrāvuma un neizmantot START un STOP komandas vai
displeju.
Pēc tam, kad šī darbība ir pabeigta, vadības bloks būs automātiski iestatīts optimālajā vērtībā.
Pārbaudiet tos un , ja nepieciešams, rediģējiet kā aprakstīts programmēšanas sadaļā.
BRĪDINĀJUMS: Pārbaudiet, ka trieciena spēks atbilst standartam EN 12445 ir mazākai vērtībai, kas
noteikta standartā EN 12453.
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Uzmanību !! Kaut AUTOSET funkcija darbojas, šķērsļu jutības funkcija nav aktīva. Uzstādītājam
jāuzrauga automatizētā sistēma un jānodrošina cilvēku un īpašuma atrašanos ārpus diapazona zonas.

GALASLĒDŽU KORIĢĒŠANA att. E
Procedūra:
1) Izvēlieties L.SW ADJ un apstipriniet ar OK.
2) Displejā rādīsies CLOSE. Izmantojiet UP (uz augšu) un DOWN (uz leju) , lai pārvietotu durvis
aizvēršanas pozīcijā. Apstipriniet ar OK. Displejā parādās PRG.
3) Ja displejs rāda UP, tad jāpagriež uz augšu, ja rāda DOWN, jāgriežu uz leju. Kad sasniegta pareizā
pozīcija, displejs rāda OK. Spiediet OK pogu, displejs rāda PRG.
4) Displejs rāda OPEN. Lietojiet UP un DOWN (uz augšu, uz leju) pogas, lai pārvietotu durvis atvēršanas
pozīcijā. Apstipriniet ar OK. Displejā paradās PRG. Ja displejā rādās OK, tas nozīmē, ka koriģēšana bija
nesekmīga.
Iemesls varētu būt:
- ESC taustiņa nospiešana pirms korekcija tika pabeigta,
- Kustība pārāk īsa.

SCS IZVĒLNES MODUĻI
1) Seriālais savienojums caur VIA SCS1 CARD (att. O)
Venere D vadības panelis speciālās sērijas ieejas un izejas (SCS1) centralizētai pieslēgšanai vairākām
automatizētas ierīcēm. Tādā veidā visas automatizētās ierīces, kas savienotas, var atvērt vai aizvērt ar
vienu komandu.
Savienot visus Venere D vadības paneļus, izmantojot tikai vītā pāra kabeļu, turpinot kā parādīts att. O.
Lietojot telefona kabeli ar vairāk nekā vienu pāri, būtiski izmantot vadus no tā paša pāra.
Telefona kabeļa garums starp vienu vienību un nākamo nedrīkst būt lielāks par 250m.
Šajā brīdī katram Venere D vadības panelim jābūt konfigurētam , sākot ar MASTER vadības paneli, kas
būs galvenais (pirmārais) pār visiem citiem, kas tādējādi ir jānosaka kā SLAVE panelis (sk. Loģikas izvēlni).
Iestatīt Zone numuru (sk. Parametru izvēlne) diapazonā 0-127.
Zonas numurs ļauj jums izveidot automatizēto iekārtu grupas, no kurām katra atbild Zone Master. Katrai
zonai var būt tikai viens Master: MASTER 0 zona arī kontrolē SLAVE citās zonās.
2) Interfeiss ar WIEGAND sistēmām caur SCS-Wie moduli.
Skatiet SCS-WIE moduļa instrukciju.
3)Ieeju un izeju paplašināšana cauir SCS-IO moduli.
SCS-IO izvēles modulis var tikt izmantots, lai pievienotu 2 ieejas un 2 izejas uz Venere-D (att. D).
Lai aktivizētu saikni starp SCS-IO un Venere-D, jums ir nepieciešams pieslēgt SCS-IO moduli uz attiecīgā
savienotāja un noteikt ZONE parametrus uz 129.
Šajā brīdī 2 paneļi tiek sinhronizēti un SCS-IO paneļa ieejas / izejas tiek vadītas ar Venere-D
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LIETOTĀJA INSTRUKCIJA, ATT.1
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LIETOTĀJA INSTRUKCIJA
Paldies, ka izvēlējāties šo ierīci, mūsu uzņēmums ir pārliecināts, ka būsiet apmierināts ar šī produkta darbību.
VISPĀRĒJI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
BRĪDINĀJUMS!!! Svarīgi drošības norādījumi. Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet tos. Nepareiza produkta
uzstādīšana var radīt kaitējumu cilvēkiem un dzīvniekiem un radīt kaitējumu īpašumam. Tie satur svarīgu
informāciju par drošību, uzstādīšanu, lietošanu un apkopi. Ierīces lietošanu veiciet stigri saskaņā ar šo
instrukciju. Pēc uzstādīšanas saglabājiet instrukciju zināmā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.
Produkts ražots tikai tam mērķim, kas norādīts instrukcijā. Tā izmantošana citiem mērķiem var izraisīt
produkta deformāciju vai bīstamību.
-Uzņēmums neuzņemas atbildību, kas izriet no nepareizas produkta lietošanas vai izmantošanas, vai
montāžas, kā rezultātā produkts deformējies vai var deformēties lietošanas laikā.
Ja sistēma uzstādīta pareizi, tā nodrošina arī nepieciešamo drošības līmeni . Tomēr ir ieteicams ievērot
dažus noteikumus:
- Turiet pieaugušos un bērnus tālāk no automatizētās sistēmas darbības diapazona, īpaši, ja tā darbojas.
- Neļaujiet bērniem spēlēties vai stāvēt automatizētās sistēmas darbības diapazonā.
- Raugieties, lai bērni nespēlējas ar ierīci. Tāpat neļaujiet bērniem spēlēties ar tālvadības pultīm.
- Nestrādājiet netālu no kustīgajām, mehāniskajām daļām.
- Mehānisko daļu nodulums vai bojājumi, piem., kabeļi, atsperes, eņģes.., var radīt apdraudējumu. Sistēmas
pārbaude jāveic regulāri un kvalificētam darba spēkam (profesionāliem uzstādītājiem) sasķaņā ar uzstādītāja
vai ražotāja dotajām instrukcijām.
- Tīrot sistēmu, vienmēr atslēdziet elektrības padevi.
- Nelietojiet sistēmu, ja tai nepieciešamas remonts. Gadījumā, ja sistēma ir bojāta vai tai ir darbības
traucējumi, atslēdziet elektrības padevi, nemēģiniet pašrocīgi to remontēt vai veikt tehnisko apkopi. Atļaut
aktivizēt avārijas atbrīvošanu (ja tāda ir uzstādīta).
- Ja kādai daļai no sistēmas nepieciešama apkope, remonts, kas šeit nav aprakstīts, izmantojiet kvalificētu
personālu, lai būtu droši, ka sistēma netiks bojāta un darbosies pareizi.
- Vismaz reizi gadā kvalificētam personālam jāpārbauda sistēma, lai pārliecinātos, ka tā nav bojāta un
darbojas pareizi.
- Jāreģistrē jebkuri uzstādīšanas, apkopes un remonta darbi attiecīgā dokumentācijā, kura tiek glabāta un ir
pieejama pēc pieprasījuma.
- Augstāk minēto noteikumu neievērosāna var radīt bīstamas situācijas.
Jebkas, kas nav skaidri paredzēts lietotāja instrukcijā nav atļauta. Motora pareizu darbību var garantēt tikai
tad, ja dotie norādījumi tiek ievēroti. Uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem, ko izraisa instrukcijas
neievērošana.
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