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Dėkojame, kad pasirinkote šį produktą, mūsų kompanija yra įsitikinusi, kad 
produktas viršys jūsų lūkesčius. Su produktu pateikiamas „Perspėjimų“ 
lankstinukas ir „Instrukcijų bukletas“. Juos reikia atidžiai perskaityti, 
nes juose pateikta informacija apie saugą, įrengimą ir priežiūrą. Šis 
produktas atitinka pripažintus techninius standartus ir saugos reikalavimus. 
Mes deklaruojame, kad šis produktas atitinka šias Europos direktyvas: 
89/336/EEB ir 73/23/EEB (ir tolimesnes pataisas). 

1) BENDRA INFORMACIJA
Dėl labai žemos krumpliaračio pozicijos, kompaktiškos formos bei aukščio ir 
gylio reguliavimo DEIMOS-DEIMOS 700-DEIMOS 800F pavara suteikia 
didelį įrengimo variantų pasirinkimą. Reguliuojama mechaninė sankaba 
suteikia apsaugą nuo suspaudimo ir leidžia sklandžias greitėjančias pradines 
operacijas. Su standartiniu mygtuku pateikiama rankena labai lengva atlikti 
avarinio atleidimo manevrą. Taip pat galima naudoti personalizuotą mygtuką. 
DEIMOS 800F turi elektromagnetinio tipo motoro stabdį, kuris labai tiksliai 
sustabdo sąvarą. Judesio pabaigą valdo elektromechaniniai mikro jungikliai, o 
labai šalto klimato srityse tam naudojami atstumo jutikliai. Valdymo blokas 
gali būti integruotas arba įrengtas kaip atskiras skydas.

2) SAUGA
Teisingai instaliavus ir tinkamai naudojant, automatinė sistema atitiks  darbo 
saugos standartus. Vis dėlto, norint išvengti atsitiktinių problemų, rekomen-
duojama laikytis tam tikrų praktinių taisyklių.
Prieš pradėdami naudoti automatinį įrenginį, atidžiai perskaitykite instrukcijas 
ir pasilikite ateičiai. 
• Vaikus, suaugusiuosius ir nuosavybę laikykite atokiau nuo automatinės 

sistemos veikimo vietos, ypač kai sistema juda.
• Radijo ir kitus valdymo įrenginius laikykite tokioje vietoje, kur jų nepasieks 

vaikai. Taip išvengsite netyčinio įrenginio aktyvavimo.
• Nebandykite specialiai stabdyti sąvaros judesio.
• Nebandykite rankomis atidaryti vartų, jeigu pavaros mechanizmas nebuvo 

atleistas tinkama atleidimo rankena.
• Nemodifikuokite automatinio įrenginio komponentų.
• Gedimo atveju atjunkite energijos tiekimą, aktyvuokite avarinį atleidimą, 

kad galėtumėte prieiti prie pavaros, ir pasinaudokite kvalifikuoto meistro 
(įrengėjo) pagalba.

• Prieš atliekant išorinio valymo veiksmus, atjunkite energijos tiekimą ir bent 
vieną baterijos polį, jeigu yra baterija. 

• Pasirūpinkite, kad foto elemento optika ir šviečiantis indikatorius visada 
būtų švarus. Patikrinkite, ar saugos prietaisams (foto elementams) netruk-
do šakos ar krūmai.

• Jeigu reikia atlikti darbus su automatine sistema, pasinaudokite kvalifikuoto 
meistro (įrengėjo) pagalba.

• Pasirūpinkite, kad bent kartą per metus automatinę sistemą patikrintų 
kvalifikuotas personalas.

• Dažnai tikrinkite įrengimą, tikrinkite, ar nėra išsibalansavimo, susidėvėjimo 
arba pažeidimų ženklų. Nenaudokite valdiklio, jeigu reikia atlikti priežiūros 
darbus. 

3) RANKINIS ATLEIDIMAS
Rankinis arba avarinis atleidimas naudojamas, kai vartus reikia atidaryti 
rankomis, ir tokiais atvejais, kai automatinė sistema neveikia arba veikia 
netinkamai. Norėdami atlikti avarinį manevrą, sekite šiuos žingsnius:
• Įkiškite standartinį raktą į atitinkamą spyną (iliustracija 1) ir pasukite prieš 

laikrodžio rodyklę (90o), tada iki galo pasukite atleidimo rankeną pagal 
laikrodžio rodyklę. Tokiu būdu yra atlaisvinamas dantratis ir vartus galima 
atidaryti rankomis.

 Perspėjimas: stipriai nestumkite sąvaros. Lengvai nustumkite ją iki 
eigos galo.

• Norėdami vėl įjungti motorinį valdymą, iki galo pasukite rankeną prieš 
laikrodžio rodyklę ir tada pasukite standartinį raktą pagal laikrodžio rodyklę, 
kol jis tvirtai laikysis. Raktą laikykite saugioje vietoje, apie kurią žino visi 
vartus naudojantys žmonės.

Tokiu atveju, kai atleidimo rankena yra pateikiama su personalizuotu raktu 
(iliustracija 2), atlikite šiuos žingsnius:
• Įdėkite personalizuotą raktą į spyną ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę 90o.
• Pasukite atleidimo rankeną pagal laikrodžio rodyklę (iliustracija 2), kol ji 

sustos. Tokiu būdu yra atlaisvinamas dantratis ir vartus galima atidaryti 
rankomis.

• Rankomis nustumkite vartų sąvarą iki jos eigos galo. Rakto negalima išimti 
iš spynos, kol rankena nėra atstatoma į pradinę poziciją (motorinio valdymo 
aktyvavimas).

• Norėdami vėl įjungti motorinį valdymą, iki galo pasukite rankeną prieš 
laikrodžio rodyklę ir tada pasukite standartinį raktą pagal laikrodžio rodyklę, 
kol jis tvirtai laikysis. Raktą laikykite saugioje vietoje, apie kurią žino visi 
vartus naudojantys žmonės.

4) PRIEŽIŪRA IR PAŠALINIMAS
Sistemos priežiūrą turėtų atlikti tik kvalifikuotas personalas. Priežiūrą reikia 
atlikti reguliariai. Įrenginį sudarančias medžiagas ir įpakavimą reikia pašalinti 
pagal galiojančius reikalavimus.

PERSPĖJIMAI.
Teisingą valdiklio valdymą galima užtikrinti tik tada, kai yra laikomasi 
šios instrukcijos nurodymų. Kompanija neprisiima atsakomybės už 
žalą, patirtą dėl įrengimo standartų ir šioje instrukcijoje pateiktų 
nurodymų nesilaikymo.
Šioje instrukcijoje pateiktos iliustracijos ir aprašymai nėra įpareigojan-
tys. Kompanija pasilieka teisę atlikti pakeitimus, kurie, mūsų manymu, 
gali pagerinti produkto techninius, dizaino arba komercinius aspektus 
ir dėl to nebus privaloma atitinkamai atnaujinti šio leidinio.

UŽDARYTI

ATIDARYTI



ĮRENGIMO INSTRUKCIJALIETUVIŲ

Energijos tiekimas: ....................................................vienos fazės 230V ±10% 50Hz (*)
Motoro apsisukimai: ................................……………………………………….1400 min-1

Absorbuojama energija ...............Deimos: ...............................................................270W
...................................................Deimos 700-Deimos 800F: ................................ 290W
Maks., absorbuojama energija: ...Deimos: ............................... 1.9 A (230V):3.8A(120V)
...................................................Deimos 700-Deimos 800F: .....1.5 A (230V) :3 A (120)
Kondensatorius: ..........................Deimos: ............................ 14 µF (230V):55 µF (120V)
...................................................Deimos 700-Deimos 800F: 10 µF (230V):40 µF (120V)
Terminė apsauga: .......................Deimos: ............................................................. 160 °C
...................................................Deimos 700-Deimos 800F: ..............................110 °C
Izoliacijos klasė: ...........................................................................................................F
Maksimalus sąvaros svoris: ........Deimos: .................. 14 dantų ........... 5000N (≈500kg)
...................................................Deimos PM:............ 18 dantų............ 3800N (≈350kg)
...................................................Deimos 700: ........... 4 dantų ............. 7000N (≈700kg)
...................................................Deimos 700 PM: ..... 18 dantų............ 5500N (≈550kg)
...................................................Deimos 800F: ......... 14 dantų............ 8000N (≈800kg)
...................................................Deimos 800F-PM:... 18 teeth............. 6300N (≈630kg)
Pateikiamas sukimo momentas:..Deimos: .............................................................. 18Nm
...................................................Deimos 700-Deimos 800F: ............................... 20Nm
Palėtinimo santykis:.................................................................................................1/30
Gaunamas apsisukimų skaičius: ...................................................................... 48 min-1

Dantračio žingsnis: .......................................................................... 4mm (14/18 dantų)
Sąvaros greitis: ...........................8,5 m/min (14 dantų)................... :11m/min (18 dantų)
Reakcija į poveikį:...................................................................... .mechaninės sankabos
Tepimas:.............................................................................................. Ilgalaikis tepalas
Rankinis manevras: ....................................................Mechaninis rankenos atleidimas 
Nr. manevrų per 24 val: ............................................................................................100
Valdymo blokas: .................................................................................................ALPHA
Aplinkos sąlygos:............................................................................ nuo -15°C iki +55°C
Apsaugos laipsnis: ................................................................................................. IP24
Matmenys: .................................................................................... Žiūrėkite iliustraciją 2
Valdiklio svoris: ...........................Deimos: ................................................................ 11kg
...................................................Deimos 700-Deimos 800F: ................................  15kg 
(*) Išskirtinės energijos tiekimo įtampos užsakomos atskirai.

ALPHA mod. valdymo blokas sukurtas kontroliuoti vieną valdiklį.
Energijos tiekimas: ..................................................................... 230V    ±10%, 50Hz(*)
Elektros tinkle/žemos įtampos izoliacija: ..........................................> 2MOhm, 500Vdc
Darbinė temperatūra: ..................................................................... nuo -15°C iki +55°C
Dielektrinis stiprumas: ................ elektros tinklo/žemos įtampos 3750Vac per 1 minutę
Vartų atidarymo perspėjimo lempa:.................................................... 24V   , 3W maks.
Tiekimas į priedus: ........................................ 24V   , (0.2A maksimalus absorbavimas)
Integruotas besikeičiančio kodo radijo imtuvas: .............................. Dažnis 433.92MHz
Kodavimas:..............................Besikeičiančio kodo algoritmas, kuris bus klonuojamas
Kombinacijų sk.: ............................................................................................4 milijardai
Antenos varža: ...................................................................................... 50Ohm (RG58)
Maksimalus įsimintų radijo siųstuvų skaičius: ............................................................63
Matavimai: ............................................................................................ žr. iliustraciją 19
(* kitokios įtampos užsakomos atskirai)

14 - DEIMOS - DEIMOS 700 - DEIMOS 800F  Ver. 03

D
81

14
57

_0
3

Dėkojame, kad pasirinkote šį produktą, mūsų kompanija yra įsitikinusi, kad 
produktas viršys jūsų lūkesčius. Su produktu pateikiamas „Perspėjimų“ 
lankstinukas ir „Instrukcijų bukletas“. Juos reikia atidžiai perskaityti, 
nes juose pateikta informacija apie saugą, įrengimą ir priežiūrą. Šis 
produktas atitinka pripažintus techninius standartus ir saugos reikalavimus. 
Mes deklaruojame, kad šis produktas atitinka šias Europos direktyvas: 
89/336/EEB ir 73/23/EEB (ir vėlesnes pataisas). 

1) BENDRA INFORMACIJA
Dėl labai žemos krumpliaračio pozicijos, kompaktiškos formos bei aukščio 
bei gylio reguliavimo DEIMOS-DEIMOS 700-DEIMOS 800F pavara suteikia 
didelį įrengimo variantų pasirinkimą. Reguliuojama mechaninė sankaba 
suteikia apsaugą nuo suspaudimo ir leidžia sklandžias greitėjančias 
pradines operacijas. Su standartiniu mygtuku pateikiama rankena labai 
lengva atlikti avarinio atleidimo manevrą. Taip pat galima naudoti personali-
zuotą mygtuką. DEIMOS 800F turi elektromagnetinio tipo motoro stabdį, 
kuris labai tiksliai sustabdo sąvarą. Judesio pabaigą valdo elektromechani-
niai mikro jungikliai, o labai šalto klimato srityse tam naudojami atstumo 
jutikliai. Valdymo blokas gali būti integruotas arba įrengtas kaip atskiras 
skydas.

Dantračių motoras (Iliustracija 1) susideda iš:
“M“ Motoro
“R“ Palėtintos pavaros su sraigtiniu varžtu – sraigtiniu ratu
“F“ Mechaninės sankabos ant motoro veleno
“S“ Elektromechaninio ribojimo įrenginio arba nuotolio jutiklio
“P“ Dantračio su atleidimo mechanizmu 
“C“ Valdymo bloko ir kondensatoriaus

2) BENDRA SAUGA
DĖMESIO! Neteisingai įrengus gali būti sužaloti žmonės arba gyvūnai 
bei padaryta žala nuosavybei.
• Su produktu pateikiamas „Perspėjimų“ lankstinukas ir „Instrukcijų 

bukletas“. Juos reikia atidžiai perskaityt, nes juose pateikta informacija 
apie saugą, įrengimą ir priežiūrą.

• Įpakavimo medžiagas (plastiką, kartoną, polistirolą ir t.t.) pašalinkite pagal 
galiojančius įstatymus. Nailono krepšius ir polistirolą laikykite atokiau nuo 
vaikų.

• Instrukcijas ir techninę brošiūrą saugokite kartu, nes jų gali prireikti 
ateityje.

• Produktas skirtas naudoti tik pagal dokumentacijoje nurodytą paskirtį. Bet 
koks kitas panaudojimo būdas gali pažeisti produktą ir būti pavojingas.

• Kompanija neprisiima atsakomybės dėl netinkamo produkto naudojimo 
arba naudojimo pagal kitokią paskirtį nei nurodyta dokumentacijoje 
pasekmių.

• Šio produkto nerenkite sprogioje aplinkoje.
• Šio produkto konstrukcijos komponentai turi atitikti šias Europos direkty-

vas: 89/336/VRE, 73/23/EEB, 98/37/EEB ir vėlesnes pataisas. Norint 
išlaikyti tinkamą saugos lygį visose EEB nepriklausančiose šalyse, reikia 
atsižvelgti į aukščiau išvardintus standartus bei galiojančius nacionalinius 
standartus. 

• Kompanija neprisiima atsakomybės dėl nesinaudojimo gerąja technine 
patirtimi, tveriant įėjimo sistemas (duris, vartus ir t.t.), pasekmių ir 
deformacijų, kurios gali įvykti naudojimo metu.

• Įrengimas turi atitikti šių Europos direktyvų nuostatas: 89/336/EEB, 
73/23/EEB, 98/37/EEB ir vėlesnes pataisas.

• Prieš atlikdami bet kokius įrengimo darbus atjunkite energijos tiekimą. 
• Įrenkite daugiapolį arba magnetoterminį jungiklį energijos tiekimo tinkle. 

Tarpas tarp kontaktų jungiklyje turi būti didesnis nei 3 mm.
• Prieš pat elektros tinklą turi būti įrengtas 0.03 A diferencialo jungiklis. 
• Patikrinkite, ar įžeminimas atliktas teisingai: visos uždarymo metalinės 

dalys (durys, vartai ir t.t.) bei visi įžeminimo terminalą turintys sistemos 
komponentai turi būti sujungti.

• Naudokite visus saugos įrenginius (foto elementus, elektrinius kraštus ir 
pan.), kurie reikalingi sritį apsaugoti nuo smūgių, suspaudimo, vilkimo ar 
plėšimo pavojaus.

• Matomoje vietoje pritvirtinkite bent vieną perspėjamąją lempą (mirksinčią 
lempą), o prie struktūros pritvirtinkite perspėjamąjį ženklą.

• Firma neprisiima atsakomybės dėl tinkamo automatinės sistemos 
valdymo ir saugumo, jeigu yra naudojamos kito gamintojo dalys.

• Priežiūros ir remonto darbams naudokite tik originalias atsargines dalis.
• Negalima modifikuoti automatinės sistemos komponentų, išskyrus gavus 

aiškų kompanijos leidimą.
• Produktą naudojančius asmenis informuokite apie pateiktą kontrolės 

skydą ir rankinį atidarymą nelaimingo atsitikimo atveju.
• Neleiskite suaugusiems arba vaikams būti įrenginio veikimo zonoje.
• Radijo ir kitus valdymo įrenginius laikykite tokioje vietoje, kur jų nepasieks 

vaikai. Taip išvengsite netyčinio įrenginio aktyvavimo.
• Naudotojui neleidžiama pačiam remontuoti automatinės sistemos, visus 

darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas. 

• Veiksmai, kurie nėra aiškiai nurodyti naudojimo instrukcijoje, yra neleisti-
ni. 

• Įrengimas turi būti atliekamas naudojant prietaisus ir kontroles, kurias 
nurodo standartas EN 12978.

• Įsitikinkite, kad vieta, kurioje bus įrengiama automatinė sistema, atitinka 
nurodytą temperatūrų diapazoną.

• Motoras negali būti tvirtinamas vartuose, kurie turi integruotas duris 
(nebent motoras gali veikti su atidarytomis durimis). 

• Venkite suspaudimo pavojaus, kurį gali kelti durų judesiai. Suspaudimas 
gali vykti tarp judinamos dalies ir aplinkinių fiksuotų detalių. 

• Pabaigę įrengti, patikrinkite, ar nustatymai yra teisingi ir sistema bei 
rankinis atleidimas veikia tinkamai.

• Įrengiant vartuose atskiras duris pėstiesiems, reikia užtikrinti, kad motoras 
neveiks, kai durys bus atidarytos.

3) TECHNINIAI DUOMENYS

4) TERMINALŲ PLOKŠTĖS SUJUNGIMAI (Iliustracija 16)
PERSPĖJIMAS. Atlikdami elektros instaliacijos ir montavimo darbus, 
atsižvelkite į dabartinius standartus ir gerosios techninės patirties principus.
Laidai su labai žema įtampa (24V) turi būti fiziškai atskirti nuo žemos 
įtampos laidų arba atitinkamai izoliuoti papildoma 1 mm izoliacija.
Laidai turi būti pritvirtinti papildomais tvirtinimo elementais, netoli nuo 
terminalų. Galite naudoti spaustukus, bet venkite kontakto tarp laidų ir 
motoro korpuso.
Visi sujungimo laidai turi būti laikomi pakankamai toli nuo kaitros išsklaidy-
mo įrenginio. Energijos tiekimo tinklo geltoną/žalią laidą įjunkite į įrenginio 
įžeminimo terminalą (žr. iliustraciją 15 nuoroda A).



IŠJUNGTA Išjungia siųstuvo talpą naudojant radijo signalą. Siųstuvą 
galima įsiminti tik naudojant tinkamą radijo meniu. 

DIP7)
SCA – Apie vartų atidarymą perspėjanti lempa arba antras radijo kanalas. 
(Iliustracija 24). I
ŠJUNGTA: Aktyvuoja relės išvestį apie vartų atidarymą perspėjančios 

lempos režime.
ĮJUNGTA: aktyvuoja relės išvestį kaip antrą radijo kanalą.
DIP8)
GREITAS UŽDARYMAS
ĮJUNGTA Uždaro vartus po foto elemento išjungimo, laukiant TCA 

pabaigos.
IŠJUNGTA komanda neįvesta. 

7) LAIKMAČIO REGULIAVIMAS (Iliustracija 21)
TCA (Dip1 ĮJUNGTA). Naudojamas automatinio uždarymo laikui nustatyti 
(galima pasirinkti nuo 0 iki 90 sek.).
TW
Naudojamas nustatyti motoro veikimo laiką. Praėjus šiam laikui motoras 
sustoja (galima pasirinkti nuo 0 iki 90 sek.). Naudodami elektrinius 
ribojimo jungiklius, motoro sustojimo laiką padidinkite keliomis 
sekundėmis, atsižvelgdami į sąvaros užsidarymo laiką.

8) INTEGRUOTO IMTUVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Imtuvo išvesties kanalai: 
- išvesties kanalas 1, jeigu aktyvuotas, valdo PRADĖTI komandą. 
- išvesties kanalas 2, jeigu aktyvuotas, 1 sekundę valdo antro radijo 

kanalo relės suaktyvinimą. 
Galima naudoti šias siųstuvo versijas:

Visi kintamo kodo siųstuvai tinkami naudoti su 
ANTENOS ĮRENGIMAS 
Visi kintamo kodo siųstuvai suderinti
Naudokite anteną, sureguliuotą 433MHz dažniui.
Antenos imtuvo prijungimui naudokite RG8 bendraašį kabelį.
Prie antenos esantys metaliniai objektai gali trukdyti radijo bangų priėmimui. 
Jeigu siųstuvas nepasiekiamas, perkelkite anteną į tinkamesnę poziciją.

9) PROGRAMAVIMAS
Siųstuvo įsiminimas gali būti atliekamas rankiniame režime arba naudo-
jant universalų delninį programavimo įrenginį, kuris leidžia atlikti instalia-
vimą “bendrų imtuvų“ režime bei tvarkyti instaliacijos duomenų bazę 
naudojant EEdbase programinę įrangą. 

10) RANKINIS PROGRAMAVIMAS
Kai norite atlikti paprastą instaliaciją be sudėtingų funkcijų, galima naudoti 
rankinį siųstuvų įsiminimą.
1) Jeigu norite, kad siųstuvo T mygtukas būtų įsimintas kaip Pradėti, ant 

valdymo agregato paspauskite SW1 mygtuką, o jeigu norite, kad 
siųstuvo mygtukas būtų įsimintas kaip antras radijo kanalas, 
paspauskite SW2 mygtuką ant kontrolės agregato. 

2) Kai DL1 LED mirksi, paspauskite siųstuvo P1 paslėptą mygtuką ir DL1 
LED liks pastoviai įjungtas. 

3) Paspauskite mygtuką, kuris turėtų būti įsimintas siųstuve, LED DL1 
pradės vėl mirksėti.

4) Norėdami, kad būtų įsimintas kitas, kartokite 2 ir 3 žingsnius. 
5) Norėdami išeiti iš išsaugojimo režimo, palaukite, kol LED visiškai 

išsijungs. 
SVARBI PASTABA: PIRMĄJĮ ĮSIMINTĄ SIŲSTUVĄ REIKIA PAŽYMĖTI 
SVARBIA ŽYMA (ŠEIMININKAS).
Jeigu atliekamas rankinis programavimas, pirmasis siųstuvas priskiria 
imtuvo kodą; kodas reikalingas toliau klonuoti siųstuvus.

10.1) VALDYMO BLOKO ATMINTIES ATŠAUKIMAS
Norint visiškai atšaukti kontrolės agregato atmintį, vienu metu nuspauskite 
ir 10 sekundžių laikykite SW1 ir SW2 mygtukus ant kontrolės agregato 
(DL1 LED mirksi). Tolygiai šviečiantis DL1 LED reiškia, kad teisingai 
atliktas atminties atšaukimas. 
Norėdami išeiti iš išsaugojimo režimo, palaukite, kol LED visiškai 
išsijungs. 

11.) IMTUVO KONFIGŪRAVIMAS
Dėl išskirtinės sistemos integruotame imtuve suderintos saugiausio 
kintamo kodo kopijavimo charakteristikos ir siųstuvų „klonavimo“ 
operacijų patogumas. 
Siųstuvo klonavimas yra siųstuvo, kuris gali būti automatiškai įtrauktas į 
įsimintų siųstuvų sąrašą imtuve, sukūrimas. Toks siųstuvas gali būti 
papildomai pridėtas arba pakeisti tam tikrą siųstuvą.

.
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PERSPĖJIMAS! Prijungimui prie elektros tinklo naudokite įvairiapolį 
kabelį, kurio skersmuo ne mažesnis nei 3x1.5 mm2. Kabelis turi atitikti 
prieš tai paminėtus reikalavimus. Pavyzdžiui, jeigu kabelis bus naudo-
jamas lauke (atviroje vietoje), jis turi būti lygus bent H07RN-F, bet jeigu 
jis bus naudojamas viduje (arba lauke, bet bus įdėtas į plastikinį 
kabelio kanalą), jis turi būti lygus bent H05VV-F su 3x1.5 mm2 diametru.
Tinklo sujungimas turi būti gerai atskirtas nuo labai žemos įtampos 
sujungimų (24V).
JP1 
1-2 Energijos tiekimas 230V +/- 10% 50/60 Hz (Neutralus į terminalą 1). 
3-4-5 jungtys į motorą M (terminalas 4 bendras, terminalai 3-5 motoro ir 

kondensatoriaus pavara). 
1-4 Prijungimas prie mirksinčio žibinto ir elektrinio užrakto 230V modifik-

acija EBP.
JP2
7-8 PRADĖJIMO mygtukas arba parinkimo klavišas (N.O.)
7-9 SUSTABDYTI mygtukas (N.C.). Jeigu nenaudojamas, palikite 

prijungtą tiltą.
7-10 Foto elementas arba pneumatinis kraštas (N.C.). Jeigu nenaudoja-

mas, palikite prijungtą tiltą.
7-11 Atidarymo ribos jungiklis (N.C.). Jeigu nenaudojamas, palikite 

prijungtą tiltą. 
7-12 Uždarymo ribos jungiklis (N.C.). Jeigu nenaudojamas, palikite 

prijungtą tiltą. 
13-14 Išvestis 24Va.c. tiekimas į foto elementus ir kitus įrenginius.
15-16 Išvestis vartų atidarymo perspėjimo šviesai arba antram radijo 

kanalui.
17-18 Antenos įvestis radijo imtuvo įkišama plokštė (20 juosta-19 signalas) 
JP3
19-20 Pėsčiųjų įvestis (N.O.)
JP4 Radijo imtuvo plokštės prijungimas, 1-2 kanalai (Iliustracija 21)

5) LED (Iliustracija 21)
ALPHA kontrolės agregatas turi eilę savaiminės diagnozės LED, kurie 
kontroliuoja visas funkcijas.
DL1: Integruotas radijo imtuvas LED
DL2: PRADĖTI – Pradėti – įsijungia, kai duodama komanda pradėti.
DL3: SUSTABDYTI – Sustabdyti – išsijungia, kai duodama komanda 

pradėti.
DL4: PHOT – Foto elementas – išsijungia, kai foto elementai nėra 

susilyginę arba kai yra kliūtis.
DL5: SWO – išsijungia, kai naudojamas atidarymo ribos jungiklis
DL6: SWC – išsijungia, kai naudojamas uždarymo ribos jungiklis

6) DIP-JUNGIKLIO PASIRINKIMAS (Iliustracija 21)
DIP1)
TCA [ĮJUNGTA] – Automatinio uždarymo laikas TCA.
ĮJUNGTA: Aktyvuoja automatinį uždarymą
IŠJUNGTA: Išjungia automatinį uždarymą
DIP2)
FCH [ĮJUNGTA] – Foto elementai.
ĮJUNGTA: Foto elementai aktyvūs tik uždarymo fazėje.
IŠJUNGTA: Foto elementai aktyvūs uždarymo ir atidarymo fazėse.
DIP3)
BLI – Impulsų blokavimas. 
ĮJUNGTA: PRADĖTI komandos yra nepriimamos atidarymo fazėje. 
IŠJUNGTA: PRADĖTI komandos priimamos atidarymo fazėje.
DIP4)
3P/4P – 3 žingsniai/4 žingsniai
ĮJUNGTA: Įjungia 3 žingsnių logiką. 
IŠJUNGTA: Įjungia 4 žingsnių logiką.
DIP5)
KODO FIKSAVIMAS – fiksuotas kodas.
ĮJUNGTA: Integruotą imtuvą aktyvuoja fiksuoto kodo režime.
IŠJUNGTA: Integruotą imtuvą aktyvuoja besikeičiančio kodo režime.
DIP6)
RADIJO MOKYMASIS – Radijo siųstuvo programavimas
ĮJUNGTA: Leidžia įsiminti siųstuvus per radijo ryšį:
 1 – Pirmiausiai paspauskite siųstuvo, kuris buvo įsimintas 

standartiniame režime naudojant radijo meniu, paslėptą 
mygtuką (P1) ir įprastą mygtuką (T1, T2, T3 arba T4).

 2 – Per 10 s paspauskite paslėptą mygtuką (P1) ir įprastą 
mygtuką (T1, T2, T3 arba T4) ant siųstuvo, kuris bus įsimena-
mas.

 Imtuvas išeis iš programavimo režimo po 10s, per šį laiką 
galima įvesti kitus naujus siųstuvus. Šio režimo metu nereikia 
prieiti prie valdymo skydo. 
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Klonavimas apkeičiant, naudojamas naujo siųstuvo, kuris užima prieš tai 
imtuve įsiminto siųstuvo vietą, sukūrimui; tokiu būdu tam tikras siųstuvas 
gali būti pašalintas iš atminties ir nebenaudojamas. 
Taip galima nuotoliniu būdu užprogramuoti didelį kiekį papildomų siųstuvų 
arba, pavyzdžiui, naujų siųstuvų, kurie pakeis prarastus siųstuvus, 
nedarant tiesioginių pakeitimų imtuvui.
Kai kodavimo saugumas nėra svarbiausias faktorius, integruotas imtuvas 
jums leidžia atlikti fiksuoto kodo papildomą klonavimą. Kadangi nenaudo-
jamas kintamas kodas, galima naudoti didelį kiekį kombinacijų, o tai leidžia 
“kopijuoti“ bet kokį suprogramuotą siųstuvą. 

12) RADIJO SIŲSTUVO KLONAVIMAS (iliustracija 20)
Kintamo kodo klonavimas / Fiksuoto kodo klonavimas
Pasinaudokite universalaus delninio programavimo įrenginio instrukcija ir 
CLONIX programavimo vadovu. 

12.1) SUDĖTINGESNIS PROGRAMAVIMAS: BENDRI IMTUVAI
Pasinaudokite universalaus delninio programavimo įrenginio instrukcija ir 
CLONIX programavimo vadovu. 

13) PRIEDAI
SPL (iliustracija 22).
Papildoma pašildymo plokštė. Rekomenduojama esant žemesnei nei 10oC 
temperatūrai. (Kai naudojamas hidraulinis motoras).
ME (iliustracija 23).
Papildoma plokštė 12Vac elektrinei spynai prijungti.
EBP (iliustracija 16).
EBP elektrinis užraktas su pastoviu aptarnavimu gali būti jungiamas tiesiai 
prie 1 ir 4 terminalo.

14) IŠANKSTINIS PATIKRINIMAS
Prieš atlikdami įrengimo darbus, patikrinkite, ar vartų struktūra atitinka 
dabartinius standartus. Svarbu patikrinti, ar:
• vartų slinkimo takelis yra tiesus ir horizontalus, o ratai yra pakankamai 

stiprūs, kad atlaikytų vartų svorį;
• vartai gali būti nustumti per visą savo eigą rankiniu būdu ir ar nėra per 

didelio nuslydimo į šoną;
• tarp viršutinio laikiklio ir vartų yra paliktas atitinkamas laisvumas, kuris 

užtikrina tvarkingą ir netriukšmingą vartų judėjimą;
• pritvirtinti vartų atidarymo ir uždarymo sustabdymo įrenginiai;
• numatyta motoro tvirtinimo pozicija leis sklandžiai ir saugiau atlikti 

avarinį manevrą.
• Jeigu patikrinti elementai neatitinka aukščiau minėtų reikalavimų, 

atlikite pataisymo arba pakeitimo veiksmus. 
PERSPĖJIMAS: Atsiminkite, kad kontrolės įrenginiai skirti palengvin-
ti vartų naudojimą. Jie neišspręs dėl netinkamo įrengimo arba 
priežiūros trūkumo kilusių problemų. 

Išimkite produktą iš pakuotės ir patikrinkite, ar nėra pažeidimų. Jeigu jis 
yra pažeistas, susisiekite su platintoju. Įpakavimo komponentus (kartoną, 
polistirolą, nailoną ir t.t.) pašalinkite pagal galiojančius reikalavimus. 

15) PAGRINDO PRITVIRTINIMAS
15.1) Standartinė pozicija
• Iškaskite duobę, kur bus dedamas cemento pagrindas su pagrindo 

plokštės tvirtinimo varžtais, prie kurių bus pritvirtintas palėtinimo 
pavaros agregatas (iliustracija 3). Jeigu vartų takelis jau yra, turi būti iš 
dalies perkastas takelio pagrindo liejinys. Tokiu būdu, jeigu takelio 
pagrindas kabės, motoro pagrindas taip pat nusileis ir taip bus išlaiky-
tas laisvumas tarp dantračio ir krumpliastiebio (daugmaž 1-2 mm). 

• Pagrindą įstatykite pagal 4 iliustracijoje nurodytus matmenis. 
• Ant pagrindo atspaustas dantračio simbolis turi matytis ir būti atsuktas 

į vartų pusę. Taip bus užtikrinta, kad pozicija tiks elektros magistralės 
sujungimams. 

• Leiskite vamzdžiams, kuriuose yra elektros kabeliai, išsikišti iš pagrindo 
plokštės. 

• Norint, kad instaliavimo metu pagrindo plokštė būtų tinkamoje pozicijo-
je, būtų naudinga po takeliu privirinti dvi metalines plokščias sijas ir prie 
jų privirinti tvirtinimo varžtus (iliustracija 3). 

• Betono liejinys turi būti suformuotas taip, kad pagrindo plokštė būtų 
sujungta su vartų takeliu. 

• Atidžiai patikrinkite, ar:
 teisinga pozicija;
 pagrindo plokštė stovi tiesiai;
 4 tvirtinimo varžtų sriegiuose nėra cemento;
 Leiskite liejiniui sukietėti.

15.2) Kitos pozicijos
Motorą galima tvirtinti skirtingais būdais. Tokiu atveju, kai motoras tvirtina-
mas ne tokiame pat lygyje kaip slinkimo takelis (standartinė pozicija), turite 
užtikrinti, kad motoras yra stipriai pritvirtintas vartų pozicijos atžvilgiu, kad 
būtų išlaikytas tinkamas laisvumas (1-2 mm) tarp krumpliaračio ir 
krumpliastiebio. Reikia laikytis visų su žmonėmis, gyvūnais ir daiktais 
susijusių saugos standartų. Reikia suprasti, kad netoli krumpliaračio ir 
krumpliastiebio yra labai didelis suspaudimo pavojus, taip pat reikia vengti 
kitų mechaninių pavojų.
Visi svarbiausia taškai turi būti apsaugoti saugos įrenginiais, 
atsižvelgiant į dabartines nuostatas.

16) MOTORO TVIRTINIMAS
Liejiniui sukietėjus, stebėkite 6 iliustraciją ir atlikite šiuos veiksmus:
uždėkite M10 veržlę ant kiekvieno iš tvirtinimo strypų, palikdami bent 25 
mm tarpą nuo pagrindo, kad pabaigus įrengti būtų galima nuleisti motorą ir 
reguliuoti laisvumą tarp krumpliaračio ir krumpliastiebio;
• pateiktą „P“ plokštę uždėkite ant kiekvienos strypų poros ir naudoda-

miesi gulsčiuku išlyginkite ją;
• nuimkite varžtų apsaugą nuo motoro ir uždėkite palėtintos pavaros 

agregatą ant keturių strypų taip, kad krumpliaratis būtų nukreiptas į 
vartų pusę; 

• uždėkite keturias poveržles ir užveržkite keturis motoro tvirtinimo 
varžtus. Sureguliuokite motoro poziciją. Jis turi įeiti į tinkamas ertmes 
ant pagrindo. Pritvirtinkite jį taip, kad tarpas tarp krumpliaračio ir vartų 
būtų tinkamas. Atsižvelkite į krumpliastiebio, kurį naudosite, dydį. 
Krumpliastiebio dantys turi susijungti su krumpliastiebiu per visą jo plotį. 
Pastraipoje „Krumpliastiebio tvirtinimas“ mes pateikiame dažniau-
siai naudojamų krumpliastiebių matavimus ir įrengimo metodus. 

17) KRUMPLIASTIEBIO TVIRTINIMAS
Prie vartų turi būti pritvirtintas krumpliastiebis su 4 dantų susikabinimo 
plotu. Ilgio atžvilgiu reikia palikti vietos praėjimui ir ribas pritvirtinti mikro 
jungiklius aktyvuojančius rėmelius bei krumpliaračio susijungimo dalį. Yra 
skirtingų tipų krumpliastiebių, kiekvienas yra skirtingo pajėgumo ir pateikia 
skirtingą vartų fiksavimo metodą. Kompanija reklamuoja trijų tipų 
krumpliastiebius, kurie aprašyti toliau. 

17.1) Mod. CFZ (Iliustracija 7)
Galvanizuotas geležinis krumpliastiebis – 22x22 mm dalis – pateikiama 2 
metrų ilgio – pajėgumas 2000 kg su viršum (≈ 20000N). Pirmiausia šias 
dalis reikia privirinti prie tinkamo geležinio kampinės sijos ir tada privirinti 
prie vartų. Kampinė sija padeda išlaikyti atstumą tarp krumpliastiebio ir 
vartų šono bei leidžia krumpliastiebį lengvai pritvirtinti prie vartų, netgi jeigu 
jie šiek tiek slysta į šoną. Virinant įvairias krumpliastiebio dalis, rekomen-
duojama jas išdėstyti taip, kaip nurodyta (iliustracijoje 8), kad būtų užtikrin-
tas sukibimas per visą krumpliastiebio eigą.

17.2) Mod. CPZ (Iliustracija 7)
Plastikinis krumpliastiebis – 22x22 mm atkarpa – pateikiama 1 metro ilgio – 
maksimalus pajėgumas 500 kg (≈ 5000N). Šis modelis prie vartų tvirtina-
mas savaime sriegį pasidarančiais varžtais. Taip pat įvairių dalių susijungi-
mo vietose jums rekomenduojama krumpliastiebio dalį įdėti kita puse, kad 
būtų išlaikytas tinkamas dantų susijungimas. Tokio tipo krumpliastiebis yra 
tylesnis, taip pat jis turi ertmes, kurios leidžia reguliuoti pritvirtinimo aukštį.

17.3) Mod. CVZ (Iliustracija 7)
Galvanizuotos geležies krumpliastiebis – 30x12 mm atkarpa – pateikiama 
1 metro ilgio – privirinama prie poveržlių su sriegiu – maksimalus našumas 
2000 kg (≈ 20000N). Poveržles pritvirtinkite kiekvienos ertmės viduryje 
skirtingose krumpliastiebio dalyse, privirinkite poveržles prie vartų. Taip 
pat įvairių dalių susijungimo vietose jums rekomenduojama krumpliastie-
bio dalį įdėti kita puse, kad būtų išlaikytas tinkamas dantų susijungimas. 
Varžtai, kuriais krumpliastiebis tvirtinamas prie poveržlių, leidžia keisti 
krumpliastiebio tvirtinimo aukštį. 

17.4) Krumpliastiebio tvirtinimas
Norėdami pritvirtinti krumpliastiebį, atlikite šiuos žingsnius:
• pasukite atitinkamą rankeną ir taip aktyvuokite avarinį atleidimą 

(žiūrėkite skyrių „Avarinis manevras“);
• paguldykite krumpliastiebį ant valdymo krumpliaračio ir atitinkamai 

pritvirtinkite (privirinkite arba prisukite varžtais) pagal krumpliastiebį, 
slinkdami vartus ranka (iliustracija 9);

• jeigu vartų pozicija neteisinga (per didelis kreivumas) ir jos negalima 
pataisyti, tarp krumpliastiebio ir vartų pridėkite kelias poveržles ir taip 
užtikrinkite tolygų krumpliastiebio ir centravimą  krumpliaračio atžvilgiu 
(iliustracija 10). 

PAVOJUS – Virinimo veiksmus turi atlikti kompetentingas asmuo, 
kuriam reikia suteikti visas asmenines apsaugos priemones, kurių 
reikalauja dabartiniai saugos standartai.
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18) KRUMPLIARAČIO REGULIAVIMAS
Pritvirtinus krumpliastiebį, laisvumas tarp krumpliastiebio ir krumpliaračio 
turėtų būti daugmaž 2 mm (iliustracija 6): tai galima padaryti, paslenkant 
keturias po motoro pagrindu esančias M10 veržles per daugmaž 2 mm ir 
užveržiant keturias viršutines veržles. Įsitikinkite, kad krumpliastiebis ir 
krumpliaratis yra sulygintas ir kad jis yra centre (iliustracija 10). 
PERSPĖJIMAS – Prisiminkite, kad krumpliastiebio ir krumpliaračio 
tarnavimo laikas priklauso nuo tinkamo dantračių susijungimo. 

19) ELEKTROMECHANINIAI RIBOS ĮRENGINIAI
Valdymas turi būti atliekamas su aktyvuotu avariniu atleidimu ir prijungtu 
elektros tiekimu. Ribojimo prietaisus kontroliuojantys priedai turi būti prijung-
ti abiejuose krumpliastiebio galuose. 
- Vartus iki galo atidarykite ranka.
- Pridėkite atidarymo eigos galo priedą (iliustracija 11) taip, kad jis sulaiky-

tų mikro jungiklio kontrolės svirtį ir suaktyvintų ją. Nustatykite tinkamą 
poziciją ir priveržkite varžtus. 

- Visiškai uždarykite vartus ranka.
- Pridėkite uždarymo eigos galo priedą (iliustracija 11) taip, kad jis sulaiky-

tų mikro jungiklio kontrolės svirtį ir suaktyvintų ją. Nustatykite tinkamą 
poziciją ir priveržkite varžtus. 

- Šie priedai turi sustabdyti vartus prieš jiems pasiekiant ant takelio 
esančius mechaninius sustabdymo įrenginius. Uždarymo eigos pabaigos 
priedas turi būti sureguliuotas taip, kad liktų daugmaž 50mm tarpas vartų 
ir fiksuotos sąvaros. To reikalauja dabartiniai saugos standartai, taip pat 
galite naudoti 50mm storio elektrinį kraštą (iliustracija 12). 

20) VARTŲ SUSTABDYMO ĮRENGINIAI 
PAVOJAI – Prie vartų turi būti pritvirtinti mechaniniai sustabdymo 
prietaisai atidarymui ir uždarymui. Tai neleis vartams išnirti iš viršuti-
nio griovelio (iliustracija 13); sustabdymo prietaisai turi būti pritvirtinti 
prie žemės, per kelis centimetrus nuo elektrinio sustabdymo taško. 

21) ELEKTRINĖS INSTALIACIJOS PARUOŠIMAS
Elektros instaliaciją išdėstykite kaip parodyta 14 iliustracijoje, atsižvelgdami 
į CEI 64-8 ir IEC364 nuostatas. Išdėstymas turi atitikti HD384 ir kitus 
galiojančius nacionalinius standartus, taikomus elektros instaliacijoms. 
DĖMESIO! Prijungimui prie elektros tinklo naudokite daugiagyslį laidą, 
kurio skerspjūvio plotas ne mažesnis nei 3x1.5 mm2 ir kuris atitinka 
dabartinius standartus. (Pavyzdžiui, jeigu laidas nėra apsaugotas, jis 
turi būti lygus bent H07 RN-F, o jeigu jis yra apsaugotas, jis turi būti 
lygus bent H07 VV-F su 3x1.5 mm2 skerspjūvio plotui). 
Valdymo ir saugos įrenginius prijunkite pagal prieš tai minėtus techninius 
įrengimo standartus. Laidai (prijungimo prie elektros tinklo ir pagalbiniai) turi 
būti gerai atskirti. 14 iliustracijoje parodyta, koks turėtų būti 100 metrų laido 
skerspjūvio plotas ir prijungimų kiekis; jeigu laidas turi būti ilgesnis, 
skerspjūvio plotą apskaičiuokite pagal automatinio įrenginio apkrovą. 

Pagrindiniai automatinio įrenginio komponentai yra šie (iliustracija 14):
I Patvirtinto tipo, atitinkamo nominalaus galingumo grandinės 

išjungiklis su 3 mm tarpu tarp kontaktų, su apsauga nuo viršįtam-
pių ir trumpo jungimo , tinkamas atjungti automatinį prietaisą nuo 
elektros tinklo. Grandinėje, prieš pat automatinę sistemą, prijunki-
te 0,03A stiprumo patvirtinto tipo daugiapolį jungiklį.

S Parinkimo raktas.
AL Mirksinti lemputė su sureguliuota antena.
M Pavara.
P Prie sienos tvirtinama panelė su mygtukais.
Fte, Fre Pora išorinių foto elementų.
T 1-2-4 kanalų siųstuvas. 

22) MOTORO SUKIMO MOMENTO REGULIAVIMAS 
(SAUGOS SANKABA)

PERSPĖJIMAS: Patikrinkite, ar poveikio jėgos EN 12445 
standarto nurodytuose taškuose yra mažesnės nei nurodytos 
EN 12453 standarte. 

Nustatymas turi būti atliekamas pagal dabartinius saugos standartus. Dėl to 
motoro sukimo momentas turi būti nustatytas tokiu būdu:
• atjunkite elektros tiekimą;
• nuimkite motoro apsaugą laikančius varžtus;
• pateiktu fiksuotu raktu užrakinkite motoro veleną (iliustracija 17 – nuoro-

da “A“). Norėdami padidinti sukimo momentą atleidimo rankena įsukite 
savaime užsirakinančią veržlę (iliustracija 17 – nuoroda “D“) arba 
atleiskite ją norėdami sumažinti sukimo momentą.

• Vėl prijunkite elektros tiekimą ir sukimo momento matuokliu patikrinki-
te, ar judesio sustabdymas atitinka dabartinių standartų nurodytą 
mechaninio pasipriešinimo lygį.

• Apsaugą vėl uždėkite ant motoro ir priveržkite varžtais. 

PAVOJUS – Prieš paleidžiant automatinę sistemą, sukimo 
momento reguliavimo įrenginys turi būti sukalibruotas.

23) RANKINIS ATLEIDIMAS
Rankinis arba avarinis atleidimas naudojamas, kai vartus reikia atidaryti 
rankomis ir tokiais atvejais, kai automatinė sistema neveikia arba veikia 
netinkamai. Norėdami atlikti avarinį manevrą, sekite šiuos žingsnius:
• įkiškite standartinį raktą į atitinkamą spyną (iliustracija 18) ir pasukite 

prieš laikrodžio rodyklę (90o), tada iki galo pasukite atleidimo rankeną 
pagal laikrodžio rodyklę. Tokiu būdu yra atlaisvinamas dantratis ir 
vartus galima atidaryti rankomis.

 Perspėjimas. Stipriai nestumkite sąvaros. Lengvai nustumkite ją 
iki eigos galo.

• Norėdami vėl įjungti motorinį valdymą, iki galo pasukite rankeną prieš 
laikrodžio rodyklę ir tada pasukite standartinį raktą pagal laikrodžio 
rodyklę, kol jis tvirtai laikysis. Raktą laikykite saugioje vietoje, apie 
kurią žino visi vartais besinaudojantys žmonės.

Tokiu atveju, kai atleidimo rankena yra pateikiama su personalizuotu 
raktu (iliustracija 18), atlikite šiuos žingsnius:
• įkiškite personalizuotą raktą į spyną ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę 

90o;
• pasukite atleidimo rankeną pagal laikrodžio rodyklę (iliustracija 18), kol 

ji sustos -tokiu būdu yra atlaisvinamas dantratis ir vartus galima 
atidaryti rankomis;

• rankomis nustumkite vartų sąvarą iki jos eigos galo. Rakto negalima 
išimti iš spynos, kol rankena nėra atstatoma į pradinę poziciją (motori-
nio valdymo aktyvavimas).

• Norėdami vėl įjungti motorinį valdymą, iki galo pasukite rankeną prieš 
laikrodžio rodyklę ir tada pasukite standartinį raktą pagal laikrodžio 
rodyklę, kol jis tvirtai laikysis. Raktą laikykite saugioje vietoje, apie 
kurią žino visi vartais besinaudojantys žmonės.

24) ĮRENGINIO PATIKRINIMAS
Prieš pradedant naudoti įrenginį, atidžiai patikrinkite šias sąlygas:
• patikrinkite, ar visi saugos prietaisai (ribų mikro jungikliai, foto elemen-

tai, elektriniai kraštai ir t.t.) veikia teisingai;
• patikrinkite, ar krumpliaratis teisingai susijungia su krumpliastiebiu 

(minimalus 2 mm laisvumas);
• patikrinkite, ar vartų stūmimo jėga atitinka dabartinių standartų nurody-

tą dydį;
• patikrinkite, ar atidarymo ir uždarymo eigos galo priedai yra tinkamose 

vietose ir tvirtai laikosi;
• patikrinkite pradėjimo ir sustabdymo veiksmus naudodami rankinį 

valdymą;
• patikrinkite pradėjimo ir sustabdymo veiksmus naudodami nuotolinį 

radijo valdymą;
• patikrinkite įprasto arba individualaus valdymo logiką. 

25) AUTOMATINIO ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Kadangi automatinis įrenginys gali būti valdomas nuotoliniu ir paprastu 
būdu, naudojant radijo kontrolės įrenginį arba mygtuką, visi saugos 
įrenginiai turi būti nuolat tikrinami, kad būtų užtikrintas jų veikimo efekty-
vumas. 
PERSPĖJIMAS! Saugos įrenginio gedimo atveju iškarto iškvieskite 
kvalifikuotą personalą. Vaikus reikia laikyti atokiau nuo automatinio 
įrenginio veikimo zonos. 

26) AUTOMATINIO ĮRENGINIO KONTROLĖ
Šio kontrolės įrenginio naudojimas leidžia automatinį vartų uždarymą ir 
atidarymą. Priklausomai nuo instaliacijos reikalavimų ir charakteristikų 
pateikiami skirtingi valdymo tipai (rankinis, radijo kontrolė, įėjimas naudo-
jant magnetinę kortelę ir t.t.).
Įrengėjas turi informuoti naudotoją, kaip teisingai naudotis automa-
tiniu įrenginiu, taip pat papasakoti apie veiksmus, kurių reikia imtis 
ištikus nelaimei.

27) PRIEŽIŪRA
PERSPĖJIMAS! Prieš atlikdami priežiūros veiksmus, atjunkite 
energijos tiekimą ir bent vieną baterijos polį, jeigu yra baterija. 

ĮRENGIMO INSTRUKCIJA
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Reikia atlikti šiuos patikrinimo ir priežiūros veiksmus:
• kartą per metus patikrinkite metalinių krumpliastiebių sutepimą; 
• prižiūrėkite, kad vartų slydimo takelyje nebūtų purvo ir nuolaužų;
• retkarčiais nuvalykite foto elemento optikos dalis;
• paprašykite kvalifikuoto meistro (įrengėjo) patikrinti sukimo momento 

ribos nustatymą. Aptikę gedimą, atjunkite energijos tiekimą ir pakvieski-
te kvalifikuotą meistrą (įrengėją). Kai automatinio valdymo įrenginys 
negali būti naudojamas, galite aktyvuoti rankinį atleidimą (žiūrėkite 
skyrių „Avarinis manevras“). Jį aktyvavus krumpliaratis laisvai suksis ir 
vartus bus galima atidaryti rankomis. 

28) TRIUKŠMAS
Motoro skleidžiamas garsas esant normalioms naudojimo sąlygoms 
neviršija 70 dB (A) ir yra pastovaus lygio. 

29) PAŠALINIMAS
Medžiagos turi būti pašalintos pagal visus dabartinius standartus. Pašalini-
mo atžvilgiu automatinis įrenginys nekelia išskirtinio pavojaus. Perdirba-
mos medžiagos turėtų būti atrinktos pagal tipą (elektriniai komponentai, 
baterijos, varis, aliuminis, plastikas ir t.t.).

30) IŠRINKIMAS
Kai automatinė sistema turi būti išrinkta ir vėl surinkta naujoje vietoje, 
atlikite šiuos veiksmus:
• atjunkite energijos tiekimą ir visą išorinę elektros instaliaciją;
• pakeiskite visus komponentus, kurių negalima nuimti arba jie yra 

pažeisti.

31) GEDIMAS: PRIEŽASTYS ir PAŠALINIMAS
31.1) Vartai neatsidaro. Motoras neveikia. 
1. Patikrinkite, ar foto elementas nėra purvinas, užimtas arba nesusilygi-

nęs. Atlikite reikiamus veiksmus.
2. Patikrinkite, ar elektroninis prietaisas teisingai maitinamas. Patikrinkite 

saugiklių būklę.
3. Su kontrolės agregato diagnozės LED pagalba patikrinkite, ar funkcijos 

teisingos (žiūrėkite atitinkamas instrukcijas). Jeigu yra gedimų, nustaty-
kite jų priežastis. Jeigu savaiminė diagnozė rodo, kad pradėjimo koman-
da išliko, patikrinkite, ar radijo siųstuvai, pradėjimo mygtukai arba kiti 
valdymo įrenginiai nelaiko aktyvuoto (uždaryto) pradėjimo kontakto.

4. Jeigu kontrolės agregatas neveikia, jį reikia pakeisti. Jeigu atlikus 
aukščiau nurodytus patikrinimus problema vis tiek išlieka, pakeiskite 
pavaros mechanizmą. 

31.2) Vartai neatsidaro. Motoras sukasi, bet vartai nejuda. 
1. Paliktas įjungtas rankinis atleidimas. Vėl įjunkite motorizuotą valdymą.
2. Patikrinkite, ar vartai pasiekė mechaninį eigos galo įrenginį.
 Atleiskite ir rankiniu būdu stumkite vartus, tada vėl įjunkite motorizuotą 

valdymą. Patikrinkite ir pataisykite eigos galo rėmelio poziciją.
3. Patikrinkite, ar nėra mechaninio vartų nustatymo defekto, pavyzdžiui, ar 

užblokuoti ratai arba krumpliastiebis nėra susilyginęs su krumpliaračiu ir 
pan. 

4. Patikrinkite, ar sankaba neslysta. Jeigu ji slysta, sureguliuokite ją taip, 
kaip nurodyta atitinkamame skyriuje. Jeigu atliktus aukščiau aprašytus 
patikrinimus problema išlieka, pakeiskite pavaros mechanizmą. 

PERSPĖJIMAS! Teisingą valdiklio valdymą galima užtikrinti tik tada, 
kai yra laikomasi šios instrukcijos nurodymų. Kompanija neprisiima 
atsakomybės už žalą, patirtą dėl įrengimo standartų, gerosios 
patirties ir šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų nesilaikymo.

Šioje instrukcijoje pateiktos iliustracijos ir aprašymai nėra įpareigo-
jantys. Kompanija pasilieka teisę atlikti pakeitimus, kurie, mūsų 
manymu, gali pagerinti produkto techninius, dizaino arba komerci-
nius aspektus ir dėl to nebus privaloma atitinkamai atnaujinti šio 
leidinio.

ĮRENGIMO INSTRUKCIJA
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