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Bu ürünü aldı ınız için te ekkür ederiz. Firmamız ürünün 
performansından ziyadesiyle memnun kalaca ınızdan emindir. 
Bu ürün bir “Uyarılar” bro ürü ve bir “Montaj Kılavuzu” ile birlikte 
piyasaya arz edilir. Emniyet, montaj, çalı tırma ve bakımla ilgili önemli 
bilgiler verdikleri için her iki belge de dikkatle okunmalıdır.
Bu ürün tanınmı  teknik standartlara ve emniyet yönetmeliklerine 
uymaktadır. A a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmelikleri’ne uygun oldu unu
beyan ederiz: 89/336/EEC ve 73/23/EEC (ve bunların daha sonraki 
de i iklikleri). 

1) GENEL EMN YET
UYARI ! Bu ürünün yanlı  montajı veya uygunsuz kullanımı
insanlara, evcil hayvanlara veya e yalara zarar verebilir.
 Bu ürünle birlikte verilen “Uyarılar” föyü ve “Montaj El Kitabı”

emniyet, montaj, kullanım ve bakımla ilgili önemli bilgiler verdi i
için dikkatle okunmalıdır.

 Tüm ambalaj malzemelerini (plastik, karton, polistren, vb.) geçerli 
standartlar tarafından belirlenen hükümlere göre çöpe atın. Naylon 
veya polistren torbaları çocukların eri emeyece i yerlerde 
bulundurun.

 Montaj kılavuzunu ileride kullanmak üzere teknik bro ürle birlikte 
saklayın.

 Bu ürün sadece elinizdeki dokümanda belirtildi i ekilde 
kullanılmak üzere tasarımlandırılmı  ve üretilmi tir. Bu dokümanda 
belirtilmeyen herhangi ba ka bir kullanım ürüne hasar verebilir ve 
tehlikeli olabilir. 

 Ürünün yanlı  kullanımından veya beklenen ve elinizdeki 
dokümanda belirtilenden farklı bir ekilde kullanılması nedeniyle 
ortaya çıkabilecek her hangi bir sonuçtan firma hiçbir sorumluluk 
üslenmez.

 Ürünü patlayıcı ortama monte etmeyin. 
 Bu ürünün yapımında kullanılan parçaları a a ıdaki Avrupa Birli i

Yönetmelikleri’ne uymalıdır: 89/336/EEC, 73/23/EEC (ve bunları
izleyen de i iklikler).  Avrupa Birli i’nin dı ındaki tüm ülkelerde iyi 
bir emniyet seviyesini elde etmek için yukarıda belirtilen 
standartlara ek olarak yürürlükteki ulusal standartlara da 
uyulmalıdır.

 Kapanan konstrüksiyonları (bina kapısı, bahçe kapısı, vb.) in a
ederken ola an teknik usullere uymamaktan ortaya çıkan
arızaların sonuçlarından ve ayrıca kullanım sırasında meydana 
gelebilecek her hangi bir ekil de i ikli inden dolayı firma hiçbir 
sorumluluk üslenmez. 

 Montaj a a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmeliklerinin belirledi i
hükümlere uymak zorundadır: 89/336/CEE,  73/23/EEC,  
98/37/EEC (ve izleyen de i iklikler). 

 Sistemde her hangi bir i  yapmadan önce elektrik beslemesini 
kesin.

 Ana elektrik besleme hattına kontak açma mesafesi 3 mm’ye e it
veya daha büyük olan bir çok kutuplu veya termik manyetik 
otomatik alter takın.

 Ana elektrik besleme hattının hemen önüne 0.03 Amper e ik 
de eri olan bir kaçak akım rölesi  takılı olup olmadı ını kontrol 
edin.

 Topraklamanın do ru yapılıp yapılmadı ını kontrol edin: 
Topraklama ucu bulunan kapanan kısımların (bina kapıları, bahçe 
kapıları, vb.) tüm metal parçalarını ve sistemin tüm 
komponentlerini toprak hattına ba layın.

 Sahayı ezilme, sürüklenme ve kesilme tarafından yol açılacak her 
hangi bir tehlikeden korumak için gerekli olan tüm emniyet 
cihazlarını (fotoselleri, kenar emniyet sistemlerini, vb.) takın.

 Kolayca görülebilece i bir yere en az bir adet ı ıklı sinyal cihazı
(fla ör) yerle tirin, ve yapıya bir Uyarı tabelası asın.

 Ba ka üreticilerinin komponentleri kullanıldı ı zaman 
otomasyonun emniyeti ve do ru çalı ması açısından firma hiçbir 
sorumluluk üslenmez. 

 Bakım ve onarım i lemlerinde sadece orijinal parçalar kullanın.
 Firma tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe otomasyon 

komponentlerini de i tirmeyin. 
 Ürün kullanıcısına sa lanan kumanda sistemlerini ve acil durumda 

manuel olarak açma i lemlerini ö retin. 
 Otomatik kapının çalı tı ı sahada yeti kinlerin ve çocukların

bulunmasına izin vermeyin. 
 Yanar kayar kapının istenmeden çalı masını önlemek amacıyla 

uzaktan kumanda cihazlarını ve di er kumanda cihazlarını
çocukların eri emeyecekleri yerlerde muhafaza edin. 

 Kullanıcı, otomasyon sisteminde her hangi bir i  veya tamirat 
yapmaktan kaçınmalı, ve daima yetkili servis ça ırmalıdır.

 Elinizdeki montaj kılavuzunda açıkça belirtilmeyen hiçbir eye izin 
verilmez. 

2) ÜRÜNÜN GENEL ÇERÇEVES
LEO kontrol ünitesi üreticiden fabrika ayarlarına göre önceden 
ayarlanmı  bir ekilde gelir. Fonksiyonlar kontrol kartının üzerinde 
bulunan LCD ekran ile yada UNIPRO el terminali ile yeniden 
programlanabilir. Kontrol ünitesi EELINK ileti im protokolüne uygundur. 
ki versiyonu mevcuttur. Birincisi harici kullanımlar için SD kutusu ile 
birlikte verilir. Di eri ise ICARO model cihaz ile birlikte önceden 
kablolanmı ekli ile verilir. Genel özellikleri; 
- Elektronik tork ayarı
- Ayarlanabilir elektrodinamik fren tertibatı
- Kapanma / Açılma limit switc giri leri 
- Emniyet sistemleri için ayrılmı  giri
- Zamanlama giri i
- Seri ileti im protokolu ba lantısı
- Kontrol ünitesi içerisine yerle tirilmi  radyo alıcı ünitesi. 

3) TEKN K ÖZELL KLER 
Elektrik beslemesi:………………..   tek fazlı 230 V AC ± % 10, 50 Hz (*) 
Alçak gerilim yalıtımı……………………………………<2 MOhm 500 Vdc 
Yalıtım kuvveti…………………………………….3750 Vac ( 1 dakika için) 
Motor çıkı  akımı…………………………………………………1,5 A maks  
Maksimum Motor Gücü:……………………………….....................750 W 
Aksesuar voltajı çıkı ı………………………………………..24 Vac  (~1A) 
Kapı açılıyor uyarı lambası……………………………..24 Vac 3 W maks. 
Fla ör…………………………………………………..230 Vac 40 W maks. 
Boyutlar…………………………………………………………. baknz. Fig 1 
Sigortalar……………………………………………………….. baknz. Fig 2 
(*) stek üzerine özel voltajlar olabilir 

4) KONTROL ÜN TES  KLEMENS BA LANTILARI 
D KKAT- Bütün kablo ba lantılarının; yürürlülükteki standartlara 
uygun ve yetkili personel tarafından yapılması gerekir. 
JP1
1 Toprak ba lantısı
2-3 Besleme giri i 220 V±10% 50 Hz (2 = N, 3 = L) 

JP2
4-5 Fla ör ba lantısı 220 Vac  40 Wmaks. 
6-7-8-9 Motor kablo ba lantıları

6 Motor devir yönü + kondansatör 
7 Motor ortak ucu (mavi) 

 8 Motor devir yönü 
 9 Kondansatör 

JP3
10-11 24Vac ~1A maks.Fotosel ve di er aksesuarlar için voltaj 

çıkı ı
12-13 Kapı açılıyor uyarı lambası ba lantısı (24V 3Wmaks.) 

JP5 Enkoder ba lantısı
 D KKAT! Encoder kablosu uzunlu u en fazla 3 mt olmalıdır.

JP8
21-22 Aç – Kapa butonu ba lantısı (NO). 
21-23 Stop butonu ba lantısı (NC). Kullanılmadı ı takdirde kısa

devre edilmelidir. 
21-24 Fotosel ba lantısı giri i (NC). Kullanılmadı ı takdirde kısa

devre edilmelidir. 
21-25 Açılma yönünde limit switch ba lantısı (NC). Kullanılmadı ı

takdirde kısa devre edilmelidir. 
21-26 Kapanma yönünde limit switch ba lantısı (NC). 

Kullanılmadı ı takdirde kısa devre edilmelidir. 
21-27 Yaya geçi i butonu ba lantısı (NO). 
21-28 Aç butonu ba lantısı giri i (NO) 
21-29 Kapa butonu ba lantısı giri i (NO) 
21-30 Kenar emniyet sistemi ba lantısı giri i (NC). Kullanılmadı ı

takdirde kısa devre edilmelidir. 
21-31 Zamanlayıcı giri i ba lantısı (NO). E er kontak açık ise kapı

kapanır ve kapı normal çalı ma moduna geri döner. E er 
kontak kapalı (NC) ise kanatlar açılır ve kontak açılana kadar 
kapılar açık kalır. 

JP9
34 TX1 seri ba lantı çıkı ı
35 TX2 seri ba lantı çıkı ı
36 RX1 seri ba lantı giri i
37 RX2 seri ba lantı giri i
38-39 Anten ba lantısı giri i 38 anten canlı uç, 39 anten toprak 

ba lantısı. Kablo RG58 
40-41 Radyo alıcı kartı ikinci kanal çıkı ı
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5) PROGRAMLAMA 
Kontrol ünitesi bir takım fonksiyonları ihtiva eden bir mikroi lemci 
kontrollü bir devredir.Standart kurulumlar için fonksiyon parametreleri 
yüklenmi  olarak fabrikadan teslim edilir. 
Önceden ayarlanmı  bu parametreler gerek UNIPRO ile gerekse 
kontrol ünitesi üzerinde bulunan LCD ekran ile yeniden 
programlanabilir. 
UNIPRO el terminali ile programlama  yapmadan önce UNIPRO 
cihazının kullanım  kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.UNIPRO el terminali 
cihazınızı UNIFLAT aksesuarı (Bknz. Fig.5) vasıtası ile kontrol 
ünitesine ba layınız.A a ı-yukarı tu ları ve OK tu u ile menü içerisinde 
dola abilirsiniz. 

6)KONF GÜRASYON 
LEO kontrol ünitesinde bulunan LCD ekranlı programlama devresi 
üzerinde; menüler arası gezinme ve parametre fonksiyonlarını
ayarlamak için üç ader buton bulunur (Fig.2). 

+ + Yönde menü kaydırma i lemini gerçekle tirir. 
+ - Yönde menü kaydırma i lemini gerçekle tirir. 
OK Onaylama tu u

+ ve – tu larına aynı anda basılıp bırakıldı ında aktif alt menüye çıkılır
ve basılıp bırakmaya devem ettikçe menüden sırayla çıkılır. Ekranda 
hiçbir ey görülmedi inde menüden tamamen çıkılmı  olur. 
OK tu una bir defa basıldı ında sırası ile a a ıdaki bilgiler ekrana 
gelecektir.

- LCD gösterge yazılım versiyonu 
- Kontrol ünitesi yazılım versiyonu 
- Toplam manevra sayısı(buradaki hane 1000 ile çarpılmalıdır.dolayısı

ile 1000 defa çalına kadar ekranda hep 0000 sayıları görülecektir) 
- Son bakım tarihinden itibaren yaptı ı manevra sayısıdır. ( buradaki 

hane 1000 ile çarpılmalıdır.dolayısı ile 1000 defa çalına kadar 
ekranda hep 0000 sayıları görülecektir) 

- Hafızadaki uzaktan kumanda sayısı

Bir daha OK tu una basıldı ında ilk menü kar ımıza çıkacaktır.Fabrika 
ayarları olarak ayarlanmı  de erler [0] gibi  braket içerisinde 
gösterilmi tir.

6.1) Parametre Menüsü (PArAN)
1- Yaya Geçi i Açılması (nt.PEd) [001.0 m] 

Yaya geçi i mesafesini 10 cm (000.1) ile 6 mt (006.0) arası bir 
de er girerek belirleyebilirsiniz. 

2- Otomatik Kapanma Süresi Ayarı (TCA) [40s] 
Otomatik kapanma süresini 1 ile 180 sn arası bir de er girerek 
belirleyebilirsiniz. 

3- Enkoder (EncodEr) [80s] 
Enkoder hassasiyeti de erini 1 ile 99 arası bir de er girerek 
belirleyebilirsiniz. Yüksek de er yüksek hassasiyet de erine, alçak 
de er ise zayıf hassasiyet de erine kar ılık gelir. 

UYARI: EN 12445 standartlarında gösterilen nok
talarda ölçülen  itme kuvveti de erinin EN 12453 
standartlarında   belirtilenlerden daha dü ük olup 
olmadıklarını kontrol ediniz. 

Yanlı  hassasiyette yapılan ayar  ki ileri veya evcil 
hayvanları      yaralayabilir veya e yalara hasar verebilir. 

4- Açılma Tork De eri Ayarı (oPEn torqUE) [50%] 
Motor açılma tork de erini 1% ile 99% arası bir de ere 
ayarlayabilirsiniz. 

5- Kapanma Tork De eri Ayarı (cLS torqUE [50%] 
Motor kapanma tork de erini 1% ile 99% arası bir de ere
ayarlayabilirsiniz. 

6- Frenleme Ayarı (brAKE) [0%] 
Motor frenleme de erini 0% ile 99% arası bir de ere 
ayarlayabilirsiniz.Kapının a ırlı ı ve gerçek zorlama  

7- Bölge  (ZonE) [0] 
Kontrol ünitesi bölge numarasını 0 ile 127 arası bir de ere 
ayarlanabilir. Yedinci paragrafta seri ba lantı bölümüne bakınız.

6.1) Logic Menüsü (LoGIc.)
- TCA (tcA) [ON]
ON Otomatik kapanma özelli ini devreye alır.
OFF Otomatik kapanma özelli ini devre dı ı bırakır.

- 3 Adım (3 StEP) [OFF] 
ON  3 Adımlı çalı mayı devreye alır. Verilen start komutlarına kontrol 

kartının göstermi  oldu u tepki a a ıda gösterilmi tir.
Kapı kapalı iken:………………………………………………….açılır.
Kapı açılıyor iken:………………………durur ve TCA devreye girer
Kapı açık iken:…………………………………………………kapanır
Kapı kapanıyor iken:………………durur ve ters yöne hareket eder.
Durduktan sonra:………………………………………………….açılır.

OFF 3 Adım fonksiyonu devre dı ı kalır. 
- Açılma Komutu Kilidi (IbL oPEn) [OFF] 
ON Açlıma fazında ikinci bir açıl  komutunu kabul etmez. 
OFF Açlıma komutu kilidini devre dı ı bırakır.
 - Ön Alarm (PrE-ALArN) [OFF] 
ON Motor açılma komutundan bir 3 saniye sonra motor çalı ır. Bu 

esnada fla ör çalı ır.
OFF Ön alarm özelli i devre dı ıdır.
- Basılı Tutarak Çalı tırma (hoLd-to-rUN) [OFF] 
ON Motor sadece açma butonu sürekli basılı tutularak çalı tırılabilir. 
OFF Basılı tutarak çalı tırma fonksiyonu devre dı ıdır.
- Hemen Kapanma (FASt cLS) [OFF] 
ON Fotoselin önündeki engel kalktı ı vakit kapı otomatik kapanma 

süresini beklemeden hemen kapanır.
OFF Fonksiyon devre dı ıdır.
- Açılma Fazında Fotosel (Photc.oPEn) [OFF] 
ON Açılma fazın da iken fotosel devre dı ıdır.Ama kapanma fazında 

fotosel devrededir ve kapı hemen açılır.
OFF Fotosel kapının her fazında devrededir. 
- ASIL / YARDIMCI fonksiyonu  (NAStEr) [OFF] 
ON Kontrol ünitesi seri ba lantı için (bknz. Parag.7) ASIL olarak 

programlanır
OFF Kontrol ünitesi seri ba lantı için (bknz. Parag.7) YARDIMCI olarak 

programlanır
- Loop  (LooP) [OFF] 
ON Kontrol ünitesi kapalı bir loop’a ba lantı yapıldı ında (Fig.5) bu 

fonksiyon devreye alınmalıdır.
OFF  Kontrol ünitesi herhangi bir loop’a ba lantı yapılmıyor ise bu 

bölüm OFF yapılmalıdır.

6.3) Uzaktan Kumanda Menüsü (rAd Io)
- Add (Add)
Kontrol ünitesi içerine yerle tirilmi  radyo alıcı ünitesi hafızasına bir 
adet daha uzaktan kumanda eklemek için kullanılır. lem sonrası
uzaktan kumandanın hafızadaki numarası ekranda gösterilir. (01 – 64) 
Note: Birden fazla kanallı uzaktan kumanda kullanılırsa; birinci kanal 
kontrol ünitesinin açma kapama i leminde, ikinci buton ise yaya geçi i
açılımında da kullanılabilir. 
- Okuma (rEAd)
Kontrol ünitesi içerine yerle tirilmi  radyo alıcı ünitesi hafızasına bir 
uzaktan kumandanın hafızadaki yerini bulmak için kullanılır. lem 
sonrası uzaktan kumandanın hafızadaki numarası ekranda gösterilir. 
(01 – 64).  
- Silme (ErASE)
Kontrol ünitesi içerine yerle tirilmi  radyo alıcı ünitesi hafızasında 
bulunan bir adet  uzaktan kumandanın mevcut hafızadan silinmesi 
i lemini gerçekle tirir. lem sonrası uzaktan kumandanın hafızadaki 
numarası  (01 – 64) ekranda görülür. 
- Tüm Hafızanın Silinmesi (ErASE 64)
Kontrol ünitesi içerine yerle tirilmi  radyo alıcı ünitesinin tüm hafızası
silinir. 

6.4) Dil Seçimi Menüsü (LAnGUAGE)
Menü dilinin seçimi i lemini gerçekle tirir. 
- talyanca (tA) 
- Fransızca (FrA) 
- Almanca ( dEU) 
- ngilizce (EnG) 
- spanyolca (ESP) 

6.5) Farika Ayarı Menüsü (dEFAULT)
Kontrol ünitesini bütün fonksiyonlarını fabrika ayarına alır.

6.6) Test Menüsü (SELFtESt)
Kontrol ünitesi ba lantılarını test eder. E er i lem sonrası ekranda OK 
yazısı görülür ise kontrol ünitesi ve ba lantıları do ru çalı ıyor
demektir. E er sistemde yada ba lantılarda bir hata var ise ekranda her 
biri bir arıza türünü simgeleyen a a ıda belirtilen numaralar 
görülecektir.
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22 Aç-Kapa butonu ba lantısı hatası
23 Acil durdurma butonu hatası
24 Fotosel ba lantısı hatası
25 Açılma limit switch ba lantısı hatası
26 Kapanma limit switch ba lantısı hatası
27 Yaya geçi i ba lantısı hatası
28 Açılma butonu ba lantısı hatası
29 Kapanma butonu ba lantısı hatası
30 Kenar emniyet sistemi ba lantısı hatası
31 Zamanlayıcı giri i ba lantısı hatası

6.7) Otomatik Ayar Menüsü (AUtoSEt) :
Otomatik ayar menüsünde a a ıda belirtilen fonksiyonların otomatik 
ayarı yapılır.
Açılma tork de eri ayarı
Kapanma tork de eri ayarı
Enkoder
Frenleme
Otomatik ayar menüsü açılma  (21-28) yada kapanma (21-29) 
giri lerinden alınan bir komut olmadan gerçekle mez.
D KKAT!! Otomatik ayar fonksiyonunu devreye almadan önce kapının
gerek açılma gerekse kapanma do rultusundaki limit switch ayarlarının
yapılmı  olması gerekir. 
Ayar süresince ekranda (… … …) mesajı görüntülenecektir. Bu esnada 
kapı “Basılı Tutarak Çalı ma” modunda en az on be  kere çalı acaktır.
Bu i lemi AÇILMA (OPEN) ve KAPANMA(CLOSE) giri lerini kullanarak 
(sürekli basılı tutarak) gerçekle tirilir. Kapı kapanma yada açılma
noktasına geldi inde limit switchler kapıyı durduracaktır. Bu esnada 
kontrol ünitesi kapıyı farklı tork, frenleme ve encoder hassasiyeti 
de erlerinde sınayacaktır.
Bu i lem esnasında kapının frenleme hassasiyeti için kapı arada bir 
durabilir. 
Otomatik ayar i lemi ba arı ile gerçekle tirdikten sonra bir önceki moda 
geçilir  (… … …)  ve ekranda OK yazısı görülür.Bu  otomatik ayar 
i leminin ba arı ile gerçekle ti inin göstergesidir. 
E er beklenen 15 çalı madan sonra hala daha (… … …) yazısı
ekranda görülüyor ise; bunun anlamı otomatik ayar fonksiyonunun kapı
için en uygun de eri bulamamasıdır.
Bu sayede kapının düzenli çalı masını engelleyen mekanik 
mukavemetleri de ortaya çıkarır.
D KKAT! Yakla ık 10 manevra kadar kapı  “Basılı Tutarak Çalı ma”
modunda çalı ır.Bu esnada kapı sistemi çevresinden canlı ve cansız
nesnelerin uzak tutulması gerekir. 

UYARI: EN 12445 standartlarında gösterilen nok
talarda ölçülen  itme kuvveti de erinin EN 12453 
standartlarında   belirtilenlerden daha dü ük olup 
olmadıklarını kontrol ediniz. 

Yanlı  hassasiyette yapılan ayar  ki ileri veya evcil 
hayvanları      yaralayabilir veya e yalara hasar verebilir. 

6.8) statistik:
Kontrol ünitesine UNIPRO el terminali ba lanabilmektedir. El terminali 
cihazında CONTROL UNIT/STAT ST CS bölümüne oklar vasıtası ile 
ula ınız. Bu sayede a a ıdaki istatistik parametreler gözlemlenebilir. 

- Kontrol ünitesi mikroi lemcisi yazılım versiyonu. 
- Toplam çalı ma sayısı.E er motor de i irse çalı ma sayısı

yine bu sayıdan devam eder.  
- Bakım tarihinden itibaren toplam çalı ma sayısı.Bu sayı her 

test i leminden ve her parametrik fonksiyonun de i iminden 
sonra sıfırlanır.

- Son bakım i lemi tarihi. Bu tarih uygun menüden ”Update 
maintenance” de i tirilebilir. 

- 16 Karekterlik kurulumu niteleyen bir kurulum  tanımı
girilebilir 

7)  SER  BA LANTI (Fig.5) 
LEO kontrol ünitesi çe itli otomasyon ürünleri ile seri giri  ve seri çıkı
ba lantıları ile  birbirlerine ba lanabilirler. Bu ekilde tek bir komut ile 
birbirlerine ba lı bütün sistemler açılıp kapanabilecektir. 
Fig.5’de gösterildi i üzere LEO kontrol ünitesi sadece bir çift telefon 
kablosu ile ba lantı yapılabilmektedir.Maksimum ba lantı mesafesi 250 
mt’dir. 
Bu noktada birbirlerine ba lanan LEO kontrol ünitelerinden biri ASIL 
(MASTER), di erleri ise YARDIMCI (SLAVE) olarak 
programlanmalıdırlar. (Bakınız LOG C menüsü) 
Aynı ekilde Bölge numarasını da  (bakınız. parametrik menüsü) 0 ile 
127 arası bir rakama ayarlanmalıdır.Bölge numaralarını ayarlayarak 
farklı otomasyon bölgelerini ortak çalı ma için gruplayabilirsiniz.Bir 
sistemde sadece bir adet ASIL (MASTER) kontrol ünitesi olabilir ve 
bölge numarası da 0 olarak numaralandırılır.

Kapalı loop eklinde ki bir seri ba lantı (Fig.5’de noktalı çizgi ile 
gösterilmi tir) UNIPRO el terminali ile sistemdeki cihaz sayısının
kontrolü için gereklidir. 

7.1) Kar ılıklı Çalı an Kapılar (Fig.6) 
Seri ba lantı ile kar ılıklı çalı an kapılarda merkezi kontrol imkanı
vardır. (Bakınız Fig. 6a). 
Bu durumda ASIL M1 (MASTER) kontrol ünitesi üzerinden verilen aç-
kapa komutları aynı anda YARDIMCI M2 (SLAVE) kartta da 
gerçekle ecektir. 
Yine bir bir sistemin içerisinde, kar ılıklı çalı an kapılarda bölge 
numaraları aynı olarak numaralandırılmalıdır.
E er motorların devir yönleri do ru çalı mıyor ise kontrol ünitesi 
üzerinde bulunan 4 ve 8 numaralı motor yön kablolar ile 25 ve 26 
numaralı limit switch kabloları yerleri de i tirilmelidir. 
Güvenlik sistemleri (fotosel ve kenar emniyet sistemleri vb.) Fig.6b’de 
gösterildi i üzere ba lanmalıdır.
Aç-kapa, Açılma, Kapanma ve Zamanlama giri leri  M1(ASIL) kontrol 
ünitesine normal bir ekilde ba lanmalıdır.
Yaya geçi i giri i M2 (YARDIMCI) kontrol ünitesine ba lanmalıdır.
Stop, yani acil durdurma butonu ba lantısı ise iki kontaklı (N.C) bas 
bırak tip bir anahtarla Fig.6b’de gösterildi i üzere her iki kontrol 
ünitesine de ba lanmalıdır.
NOT: M2 (YARDIMCI) kontrol ünitesinde TCA fonksiyonu devre dı ıdır.

8) HURDAYA AYIRMA  
Uyarı ! Bu i lem uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır.
Parçalar yürürlükteki kurallara göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya ayırma 
durumunda otomasyon cihazları her hangi özel bir risk veya tehlike arz 
etmezler.  Parçaların geri dönü ümle  tekrar kullanılabilece i
dü ünülerek bu malzemeler tipine göre tasnif edilmelidir (elektrik 
aksamı, bakır, alüminyum, plastik, vs.). 

9) S STEM N SÖKÜLMES
Uyarı ! Bu i lem uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır.
Otomasyon sisteminin sökülüp ba ka bir yere kurulması için, a a ıdaki 
i lemleri takip ediniz: 

 Elektrik ba lantısını ve komple harici elektrik tesisatını sistemden 
ayırınız.

 Sökülemeyen veya hasar gören parçalar olursa, bunlar 
de i tirilmelidir. 

Bu el kitabındaki tanımlar ve ekiller ba layıcı de ildir. Üretici 
firma istedi i zaman ve mevcut yayını güncelle tirmek taahhüdü 
altına girmeksizin ürünün temel özelliklerini aynen muhafaza 
ederek üründe teknik,  üretime yönelik ve ticari anlamda uygun 
gördü ü iyile tirmeleri yapmak üzere her hangi bir tadilâtı yapmak 
hakkına sahiptir. 

LEOLEO

3853

KONTROL ÜN TES



388

BFT 

Disp 1.0

LEO  1.0

0000

0000

00

PARAM.

LOGIC.

00

Mt.ped PRG

PRG

 
001.0

ENCOder

/

/

/

brake 000 
PRG

cls torque 050 
PRG

open torque 050 PRG

080 PRG

TCA 040 PRG

ZONe 000 PRG

PRG

8888

/

PRG

/

PRG

PRG

PRG

PRG

PRG

PRG

PRG

PRG

PRG

photoc. open
 off

Master
 off

LOOP
 off

fast cls
 off

hold-to-run
 off

PRE-ALarm off

ibl tca  off

offiblopen

3 step off

TCA
 

on
 

D
81

13
27

_0
3

LEOLEO

CONTROL UNITSCONTROL UNITS

MENÜYE G R

OK Tu una Bas

Ekran yaz l m versiyonunu
gösterir
Kontrol ünitesi yaz l m
versiyonunu gösterir
Toplam çal ma say s
Son bak m tarihinden
itibaren çal ma say s

Haf zadaki uzaktan
kumanda say s

ilk de er

Parametre azaltma / art rma veya
aç k / kapal  de erlerini de i tirme

OK tu u (Onaylama)

Menü kayd rma.
(+ = Önceki - = Sonraki

+ ve - tu lar na ayn  anda anl k bas l p
b rak ld nda aktif menüye ve daha sonra bir
önceki menüye ç k l r. Bu i lem LCD ekranda hiç
bir ey görünmeyene kadar yani menüden ç kana
kadar devam edecektir. Aktif menüye giri  OK
tu una anl k bas p b rakma ile gerçekle ir

GÖSTERGE

OK! mesaj .( De i iklikleri onaylama mesaj )

KO! mesaj .(de er veya fonksiyon hatas )

"Wait" Bekle mesaj . (fonksiyon veya de er giri i)

PAREMETRE MENÜSÜ

Yaya aç l  - De er mt. olarak gösterilmi tir.
(Fabrika ayar : 001.0 = 1m, min 000.1 = 0,1 mt
max 006.0 = 6 mt.)

TCA - De er sn. olarak gösterilmi tir. (Fabrika
ayar : 40 = 40 s, min 1 = 1 s, maks. 180 = 180 s)

ENKODER - De er % olarak gösterilmi tir.
( Fabrika ayar : 80%, min 1%, maks. 99%s )

Aç lma Torku - De er % olarak gösterilmi tir.
( Fabrika ayar : 80%, min 1%, maks. 99%s )

Kapanma Torku - De er % olarak gösterilmi tir.
( Fabrika ayar : 80%, min 1%, maks. 99%s )

D ER MENÜLER
F G. B
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ÖNCEK  MENÜLER
F G. A

Uzaktan kumanda da bulunan P1
butonuna bas n z. (Bknz. Fig. 1A

P1 butonuna basmay
b rak n z.

Uzaktan kum.'n n tan tmak istedi i-
niz (T) butonuna bas n z. Fig.2A

Okumak istedi iniz uzaktan kum.'n n
ilgili butonuna(T1) bas n z. Fig.2A

Uzaktan kumanda da bulunan P1
butonuna bas n z. (Bknz. Fig. 1A

P1 butonuna basmay
b rak n z.

Silmek istedi iniz uzaktan kum.'n n
ilgili butonuna(T1) bas n z. Fig.2A

RADYO menüsü (RADIO):
ADD: Bu i lem ile kontrol ünitesi haf zas na bir
uzaktan kumanda cihaz  tan t lm  olur. lem
sonunda tan t lan uzaktan kumandan n s ra say s
ekranda yaz l r. (1-64)
NOTE: ki yada dört kanall  uzaktan kumanda
kullan ld  zaman birinci kanal normal START
i lemini görürken ikinci kanal ç k  yaya geçi i için
ortak kullan labilir.
READ:Radyo al c  haf zas ndaki bir uzaktan
kumandan n kontrolü bu menü ile yap l r. lem
sonunda uzaktan kumanda haf zada var ise s ra
numaras n  ekranda gösterir.
ERASE1: Uzaktan kumandan n bir butonunu
haf zadan silmek için kullan l r. lem sonras
haf zadaki s ra numaras n  ekranda gösterir.
ERASE 64
D KKAT! Kontrol ünitesindeki radyo al c
haf zas ndaki bütün uzaktan kumandalar  siler.

OTOMAT K TEST MENÜSÜ (SELF TEST)

OK = Hata yok
22 = START hatas
23 = STOP hatas
24 = Fotosel hatas
25 = Aç lma limit switch'i hatas
26 = Kapanma limit switch'i hatas
27 = Yaya geçi i giri i hatas
28 = Açma ba lant s  hatas
29 = Kapatma ba lant s  hatas
30 = Kenar emniyet sistemi hatas
31 = CLOCK giri i hatas

OTOMAT K AYARMENÜSÜ (AUTOSET)
(Bknz. Paragraf 6.5)

Aç lma torku-Kapanma torqu-Encoder-Fren
D KKAT! Bu ayardan sonra konrol ünitesi on
manevra kadar "Bas l  tutarak çal ma" modunda
çal acakt r. Bu esnada yetkili personel kap n n
çal ma alan nda herehangi bir nesne yada canl n n
olup olmad na çok dikkat etmelidir.
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 (B R NC L) ( K NC L)
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