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IDC101 Kontrol Ünitesi özellikle soğuk oda depo kapılarını manuel kullanımdan otomatik elektronik 
cihazlar üzerinden güvenli bir şekilde kontrol edilebilmesi için tasarlanıp üretilen cihazıdr.  

Şekil.1 de IDC101 görülmektedir. Kontrol ünitesi kontrol edeceği kapının sağına veya soluna, acil 
stop butonu rahatça insan elinin dokunabileceği hizada monte edilmesi gerekmektedir.  

 

Şekil 1 IDC101 Kontrol Ünitesi 

 

Kontrol panosu projenin gerektirdiği duruma göre dâhili sesli uyarıcı ve ışıklı uyarıcı ile birlikte 
gelmektedir. Ayrıca daha yüksek seste uyarıcı veya farklı tipte flaşörler kullanılabilmesi içinde 220V 
flaşör çıkışı bulunmaktadır. 

Şekil.2 de IDC101 Kontrol ünitesinin içyapısı görülmektedir. Kontrol panosuna kapı otomasyonu için 
kullanılan tüm elektromekanik ekipmanlar panonun alt kısmında yer alan rekorların içerisinden 
bağlanmalıdır. Kapı otomasyonu için gerekli olan komponentlerin kontrol panosuna bağlantı şekli de 
Şekil.3de görülmektedir. 



 

Şekil 2 IDC101 iç yapısı 

 

 

Şekil 3 IDC101 Harici Bağlantılar 

   



Otomatik kapı otomasyonu için gerekli elektromekanik elemanların montajı doğru bir şekilde 
yapıldıktan sonra harici bağlantılar için IDC101 Kontrol ünitesi içindeki klemens girişleri doğru bir 
şekilde yapılmalıdır. Klemens bağlantıları Şekil.4 de görülmektedir. 

 

 

Şekil 4 Klemens Bağlantısı 

Klemens bağlantıları IDC101 kontrol panosuna getirilen kabloların doğru bir şekilde girilmesi ile 
otomasyon işlemi tamamlanmış olacaktır. IDC101 Kontrol ünitesine 220V AC faz, nötr ve toprak 
hattı 18, 17, 19 numaralı klemenslere elektrik girişi yapılarak ünite beslenmiş olacaktır. 

Kontrol panosuna bağlanması gereken diğer bir önemli konuda switch bağlantılarıdır. Limit switch 
bağlantıları kapının rahat dokunabileceği noktalarda montajı yapıldıktan sonra normalde kapalı 
kontakları ve ortak uçları birleşik olarak 7, 8 ve 9 numaralı klemenslere girilmelidir. Limit switch 
kapnın açık olacağı ve kapanacağı noktaya ayrı ayrı monte edilmeli ve Şekil.5 de görülmektedir. 

 

 

Şekil 5 Limit Switchler 

 

   



IDC101 Kontrol panosu üzerinden kapı aç, kapa ve dur komutları ile kontrol edilebilmektedir. Soğuk 
oda içerisinden veya harici olarak buton ile kontrol edilebilmesi için harici buton bağlantısı da 5 ve 6 
numaralı klemens kullanılarak yapılabilmektedir. Ayrıca bu girişe harici ipli şalter gibi farklı 
nesnelerle de kontrol sağlanabilmektedir. 

Kapı otomasyonunda güvenlik için kullanılacak sensör tipleri olarak emniyet fotoseli, endüstriyel 
ışık perdesi gibi optik sensörler kullanılabilmektedir. Emniyet fotoselleri için besleme 1 ve 2 
numaralı klemenslerden 24V AC, fotosel sinyal uçları da 3 ve 4 numaralı normalde kapalı ve ortak 
uçları kullanarak sağlanmaktadır. Kapıda fotosel okuması sadece kapı kapanırken yapılmaktadır. Kapı 
açılırken içeriye girişlerde duraklama olmaz. Bunun dışında eğer ışık perdesi kullanılırsa sadece 
fotoselin kontak uçları olan NC ve COM uçları 3 ve 4 numaralı klemensler kullanılması yeterli 
olacaktır. 

IDC101 Kontrol ünitesi ile kapı dâhili olarak kablosuz kontrol kumandası tanıtılmış olarak 
gelmektedir. Pano içinde bulunan kumanda ile kapı step by step, aç -dur-kapa komut sırasıyla 
çalışabilmektedir. 

Motor bağlantısı kullanılacak olan motor hızları belli bir standartta ayarlanmış olarak gelmektedir. 
Ayrıca hız ayarı için profesyonel destek alınmalı veya üretici ile temasa geçilmelidir. Bunun dışında 
pano içinde hız ayarı için müdahale yapılmamalıdır. Motor uçları için 7, 8 ve 9 numaralı klemenslere 
bağlantı yapılmalı ve motor ortak ucu 8 numaralı klemense bağlandığından emin olunmalıdır. 
 Motorun açma ve kapama yönü ters bağlanmış olabilir, bu durum fotosel okumasından da 
anlaşılabilir; eğer kapı açarken fotosel okuyorsa motor uçları ters bağlanmıştır, sadece 7 ve 9 
numaralı klemenslerin yer değiştirilmesi yeterli olacaktır. 

IDC101 Kontrol ünitesinin elektriksel bağlantısı ayrıca görsel olarak Şekil.6 da görülmektedir. 

  



 

Şekil 6 IDC101 Klemens Bağlantıları 


