TAM OTOMATİK TELESKOPİK KABİN KAPISI
MONTAJ KILAVUZU
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Önemli Bilgiler

Bu kitapçıktaki ürünlerin uzun ömürlü ve hatasız kullanılması
için kılavuzu dikkatlice okuyup belirtilen talimatlara uyunuz.

➢ Ürünlerin montajı esnasında eğitim almış, yetkili personel çalıştırınız.
➢ Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar bilgiler, detay ve resimler HKS HAS
ASANSÖR A.Ş.’ ye aittir. İzinsiz kopyalama ve çoğaltma yapılamaz.
➢ Bu kitapçıktaki ölçüler referans amaçlı verilmiştir. HKS HAS ASANSÖR A.Ş.
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
➢ Amaç dışı kullanımlardan dolayı doğan zararlardan üretici firma HKS HAS
ASANSÖR A.Ş. sorumluluk kabul etmez.
➢ Kullanma kılavuzunu ürün kullanım süresince muhafaza ediniz.
➢ Ömrü tükenmiş ürünleri uygun bir şekilde bertaraf ediniz ya da üretici
firmaya iletiniz.
➢ Ürünün garanti süresi 2 yıldır.
➢ Amaç dışı kullanımlardan doğan zararlardan üretici firma HKS HAS
ASANSÖR A.Ş. sorumluluk kabul etmez.
➢ Belirtilen uyarıları ve önlemleri dikkate aldığınız ve ürünlerimizi tercih
ettiğiniz için teşekkür ederiz.
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1. Giriş
Bu kılavuz ,Has Asansör 'ün kendi imalatı olan kabin kapılarının montaj
işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla adım adım siz değerli müşterilerimiz için
hazırlanmıştır.
Montaj kılavuzu önemli bilgiler ve ipuçları içermektedir.Bu yüzden montaj
işlemine başlamadan önce bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin
olunuz.Kolay bir montaj işlemi için adımları tek tek ve dikkatlice uygulayınız.

1.1. Sevkiyat ve Saklama Koşulları
•

Nakliye ve depolama esnasında ürünün zarar görmemesi için forklift veya
transpalet kullanın.

•

Kapı panellerinin ezilmesine sebep olacak ağır bir nesne koymaktan ve
üzerine basmaktan kaçının.

•

Ürünlerin suyla temasını ve direk güneş ışığına maruz kalmasını engelleyiniz.

•

Ürün paketten çıkarıldığında hasarlı ya da eksik malzeme olduğu takdirde
anında üreticiyle temasa geçiniz.Aksi takdirde H.K.S. HAS ASANSÖR A.Ş.
sorumluluk kabul edilmez.

All rights reserved © 2017 HKS Has Asansör A.Ş.
www.hasasansor.com
FR03.205 / Rev No:00 / Rev. Tarih :

3

1.2. Kullanma ve Bakım Talimatı
1.2.1. Kullanma Talimatı
1) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığına dikkat ediniz.
2) Kapı kapanmaya başladığında hiç bir şekilde el, ayak ve yabancı cisimler ile
müdahale etmeyiniz.
3) Kapının bakım zamanı geldiğinde standartlara uygun bir şekilde yapınız.
4) Kapının montajı esnasında eğitim almış, yetkili ve uzman personel çalıştırınız.
5) Kullanma kılavuzunu ürün kullanım süresince muhafaza ediniz.
6) Asansöre 12 (on iki) yaşından küçüklerin yalnız binmelerini önleyiniz.
7) Kuyu dibinden güvenli bir şekilde dikeyde 1,8m yatayda 0,8m içerisinde kat
kapısı kilidi açılacak
şekilde
kalıcı
bir
tertibat
veya
merdiven
bulundurulmalıdır. (EN81-20 5.3.9.3.5)
8) Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansörü monte
eden veya bakımcı kuruluşun yazılı talimatına aynen uyunuz.
9) Nakliye ve depolama esnasında malzemenin zarar görmemesi için forklift
veya transpalet kullanınız.
10) Kat kapısını içerden veya dışardan mutat şeklin dışında açmaya uğraşmayınız.
11) Nakliye esnasında herhangi bir zararın oluşup oluşmadığından emin olunuz.

1.2.2. Bakım Talimatı
1) Panelleri hareket ettiği alt eşiğin kanallarında zamanla oluşabilecek toz ve kiri
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ince bir yağ veya gaz ile temizleyiniz ve kurulamayı unutmayınız.
Mekanizma üzerindeki herhangi bir parçaya ayakla basmayınız.
Ray ve ray üzerinde gezen makaraların zamanla kirlenmesini önlemek
amacıyla ayda bir kez ince bir yağ veya mazot ile temizleyiniz.
Ray üzerine kesinlikle gres yağı sürmeyiniz.
Makaralarda zamanla oluşabilecek aşınma ve titreşimleri önlemek için makara
kanallarını ve rayları kontrol ediniz.
Panellerin hareketini sağlayan halatta zamanla oluşabilecek aşınmalara karşı
halatın kalınlığını sık sık kontrol ediniz.
Anlaşmalı bakım yapan firma dışında başka firma veya kişileri mekanizmaya
müdahale ettirmeyiniz.
Fiş kontağın aktif olmadan önceki minimum mekanik kilitleme mesafesinin
7mm olduğunu periyodik olarak kontrol ediniz. (EN 81-20 5.3.9.1.2)
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2. Parça Listesi
No

Parça Tanımı

Adet

1

Kapı Mekanizması

1

2

Kaşık

1

3

Kapı Paneli

2

4

Alt Eşik

1

5

Konsol

2

6

Panel Pabucu

4

7

Panel Bağlantı Mili

4

8

Kilit Açma Aparatı

1

Şekil 1

Bu montaj kılavuzu siz değerli müşterilerimiz için Has Asansör 'ün kendi imalatı
olan kabin kapılarının montaj işlemini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.Bu
kılavuz genel bir kabin kapısı modeli için hazırlanmıştır. Değişkenlik gösteren
ürünler için üreticiyle temasa geçin.
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3. Montaj
3.1. Kaşığın Kasaya Montajı
Siz değerli müşterilerimizin daha kolay bir kurulum yapabilmesi için kaşık kayışa
montelenmiş şekilde gönderilmektedir. Sadece şekil 2'de gösterildiği gibi kaşığı
M8x20 civata ve M8 somun kullanarak mekanizmaya montajını gerçekleştiriniz.

Şekil 2

Şekil 3

Montaj işleminden sonra kaşığın dikey doğrultuda olduğundan emin olun. Ayrıca
şekil 3'de gösterildiği gibi kat kapısı eşiği ile kaşık arasındaki mesafenin 10 mm
olmasına dikkat edin.
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3.2. Mekanizmanın Kabin Tavanına Montajı
Mekanizma, kabin tavanı montajı
elemanlarıyla gerçekleştirilir.

şekil

4

de

gösterildiği

gibi

bağlantı

Şekil 4

Montaj işlemini şekil 5 ve 6 da verilen ölçüleri
dikkate alarak yapınız. Ayrıca montaj işlemini
bitirmeden önce mekanizmanın yatay ve dikey
konumunu kontrol ediniz.
.

Şekil 5

Şekil 6
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3.3. Panellerin Mekanizmaya Montajı
Kapı panellerinin kurulumundan önce panel bağlantı millerini arabaya takın. Daha
sonra panelleri arabaya şekil 7 gösterildiği gibi M8x20 civata, M8 flanşlı somun
ve panel bağlantı millerini kullanarak birleştirin. Paneller arası mesafe ,eşik
araları, kabin giriş paneli ile kapı paneli arasındaki mesafeler şekil 8 de
gösterildiği gibi 5 mm olmalıdır.

Şekil 7

Şekil 8

3.4. Panellerin Alt Eşiğe Montajı

Kapının rahat ve sessiz çalışması için panelin
eşiğe paralel olması gerekmektedir. Bu sebeple
gerekiyorsa ayarlama yapılmalıdır. Daha sonra
şekil 9 da gösterildiği gibi paten pabucunu
eşiğe yerleştirip M8x20 cıvata ve M8 somun
kullanarak bağlantıyı yapınız.

.

Şekil 9
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3.5. Manuel Kilit Açma Aparatı Montajı
Malzeme içeriğinde verilen
halat ve sabitleme elemanları
detay resimlerde görüldüğü
gibi monte edilir. Halat sağa
ya da sola çekilerek iç
kapının dışarıdan açılması
sağlanır. (EN 81- 20:2014
5.3.15.3)

Şekil 10

3.6. Kilit Detayı
Fiş kontakt kilit sacı mile
7mm geçmedikçe kilit
devreye girmemektedir.
(EN 81-20:2014 5.3.9.1.2)

Şekil 11
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3.7. Kabin Kapısı Kontrol Kartı Kullanım Kılavuzu
KLEMENS AÇIKLAMALARI
AC20: Trafo Girişi (Motor gücü+10W)
MOTOR: 24 V DC Motor
+24V: Giriş sinyalleri için 24V dahili
besleme (+) uç
GND: Giriş sinyalleri için 24V dahili
besleme (-) uç
FC: Fotosel sinyal girişi
142: Katta sinyal girişi
EIN:Yedek sinyal girişi
Şekil 13

EA: Enkoder A Kanalı
EB: Enkoder B Kanalı
GND:Enkoder için (-) besleme
+5V: Enkoder için (+) besleme

COM: Hız sinyalleri için ortak uç
OPEN: Aç sinyali girişi
CLOSE: Kapa sinyali girişi
SLOW: Yavaş kapa sinyali (Nudging) girişi
FAST: Hızlı sinyali girişi
AKU +:Akü (+) uç (2 adet 12V/1.2 Ah Kuru akü)
AKU -: Akü (- ) uç
CL1: Kapı tam kapalı rölesi ortak uç
CL2: Kapı tam kapalı rölesi normalde açık kontak ucu
OP1: Kapı tam açık rölesi ortak uç
OP2: Kapı tam açık rölesi normalde açık kontak ucu
FL1: Kapı geri açma rölesi ortak uç
FL2: Kapı geri açma rölesi normalde açık kontak ucu
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KULLANIM BİLGİLERİ
• LCD ekranın üst satırında kapının durum bilgilerini gösterilir. ALT satırın sol
tarafında kapının hızı (V=XXcm/s), sağ tarafında kapının pozisyon bilgisi
(P=XXXcm) gösterilir.
• İlk elektrik geldiğinde kapı; kapatma “CLOSE” girişi yoksa açma yönünde,
varsa kapama yönünde tanıtma hızı ile hareket ettirilir. Bu işlem sırasında
kapının konumu bilinmediği için LCD ekranda pozisyon bilgisi yerinde “---“
yazdırılır.
• Kart üzerindeki ENTER tuşuna basılarak kapı “Revizyon” konumuna alınır. Bu
konumda kapı olduğu yerde sabit tutulur. Operatörün kapının mekanik
ayarlarını enerjiyi kesmeden yapması sağlanır. Bu konumda ENTER, YUKARI,
AŞAĞI butonlarına bazı fonksiyonlar atanmıştır. Bu fonksiyonlar aşağıda
açıklanmıştır. “Revizyon” konumundan çıkmak için ESC butonuna basılmalıdır.
• Kart üzerindeki ESC butonuna basılarak “Manuel Hareket” konumuna geçilir.
Bu konum da; YUKARI butonuna basılarak kapı kapama yönünde, AŞAĞI
butonuna basılarak kapı açma yönünde hareket ettirilir. “Manuel Hareket”
konumundan çıkmak için ENTER butonuna basılmalıdır.
REVİZYON KONUMU TUŞ TANIMLARI
ENTER

= Bu tuşa 2 sn. basılı tutularak programlama konumuna geçilir.

YUKARI = Bu tuşa basıldığında LCD ekranda 5 sn. süresince Toplam Çalışma
sayısı gösterilir.
AŞAĞI

= Bu tuşa basıldığında kapı boyu “Tanıtma” işlemi başlatılır. Kapı önce
tanıtma hızında açılır. Daha sonra tanıtma hızında kapatılır. Tanıtma
işlemi sırasında LCD ekranın sağ üst kısmında algılanan enkoder
değeri gösterilir.

ESC

= Bu tuşa basıldığında ”Revizyon” konumundan çıkılır.
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PROGRAMLAMA (Ver:1.01)

•

MLDOORPLUS kartının programına giriş için önce, ENTER butonuna basılarak
Revizyon moduna alınır. Bu konumda iken tekrar ENTER butonuna basılı
tutularak programlama başlatılır.

Şekil 14

•

AŞAĞI ve YUKARI butonları ile istenilen programlar seçilebilir.

•

Programlama modundan çıkmak için ana menüde ESC butonuna basılır, LCD
ekranda ‘‘Cikis
->ENTER’’ “GeriDonus->ESC”
görülür.
ENTER
butonuna basıldığında programlama modundan çıkılır, ESC butonuna basılırsa
işlem yapılan ilk menüye tekrar dönülür.

•

Ana menüde ENTER tuşuna basılarak ekranda gösterilen program başlatılır.

•

Eğer program parametreli ise LCD ekranda alt satırın en başında bir ok işareti
belirir. AŞAĞI ve YUKARI butonları ile parametre değeri değiştirilebilir. ENTER
butonuna basıldığında o değer kayıt edilip menüye dönülür. Eğer ESC
butonuna basılırsa daha önce kayıt edilmiş olan değer korunup menüye
dönülür.
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Program

Fabrika Ayarları Parametreler / Açıklamalar

00:Lisan Secimi

Turkce

01:Ac.Yuksek Hiz

35 cm/s

02:Ac. Dusuk Hiz

5 cm/s

03:Ac. Hizlanma
04:Ac. Yavaslama
05:AcD.HizMesafe
06:Ac. BaskiSev.

20 cm
20 cm
2 cm
25

07:KapaYuksekHiz

25 cm/s

08:KapaDusuk Hiz

5 cm/s

Turkce - English
20-50
(Açmada yüksek hız miktarı)
2-19
(Açmada düşük hız miktarı)
5-90
(Açmada hızlanma rampası ayarı)
5-90
(Açmada yavaşlama rampası
ayarı)
1-99
(Açmada düşük hızda gitme
mesafesi)
10-45
(Açmada baskı seviyesi ayarı)
20-40
(Kapamada yüksek hız miktarı)
2-19
(Kapamada düşük hız miktarı)

09:Kapa Hizlanma

20 cm

5-90
(Kapamada hızlanma rampası
ayarı)

10:KapaYavaslama

20 cm

5-90
(Kapamada yavaşlama rampası
ayarı)

11:K.D.HizMesafe

12:KapaBaskiSev.

2 cm

25

1-99
(Kapamada düşük hızda gitme
mesafesi)
10-45
(Kapamada baskı seviyesi ayarı)

13:CalismaGirisi

Ac - Kapa

Ac – Kapa, Kapa
(Kapının açma ve kapama veya
sadece kapama ile çalıştırılması
seçimi)

14:LimitRoleleri

Acik Kontak

Acik Kontak,Kapalı Kontak
(Limit rölelerinin kontak seçimi)

Acik Kontak

Acik Kontak,Kapalı Kontak
(Baski veya fotosel algılandığında
aktif edilen fault rölesi kontak
seçimi)

15:Baski Rolesi
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16:142Fonksiyonu

17:KurtarmaModu

18:Demo Calisma

19:Kul.SifreDeg.
20:K.SifreIptal?
Uretici Ayarlari
99:Fabrika Ayari ?

Iptal

Aku ile Ac

Iptal

Iptal,Katta Acik,Katta Kapali
(Kurtarma modu “Aku ile Ac”seçili
iken katta sinyali davranışı seçimi.
Aku ile Ac konumu oluştuğunda bu
parametreye bakılarak şu konumlar
uygulanır:
Iptal :Kapı 142 girişine
bakılmaksızın açtılır
Katta Acik :142 girişi varsa kapı
açtırılmaz; yoksa açtırılır
Katta Kapali :142 girişi yoksa kapı
açtırılmaz; varsa açtırılır)
Aku ile Ac, ExtraGucileAc
(Kurtarma modu seçimi)
Iptal,01s – 30s
(Değer Iptal iken demo yoktur.
Seçilen saniye değeri kadar açmada
ve kapamada bekleyerek, kapı
acma- kapama sinyalini dikkate
almadan, kapının sürekli çalışması
sağlanır.)
(Kullanıcı şifresi değiştirilir)
(Kullanıcı şifresi 0000 ile
değiştirilerek iptal edilir)
DİKKAT! Bu parametrelere kapı
üreticisi erişebilir.
(Tüm parametre değerleri
fabrika ayarları ile değiştirilir)
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Ankara Caddesi 13. Km No:77 Kestel/Bursa
Tel: +90 224 373 10 00 Fax: +90 224 373 10 05
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