AVAX Bariyer Montaj ve Kurulum
Kullanım Kılavuzu
Bu kılavuz Avax Montaj ve Kurulumu yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.
Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com bulabilirsiniz.
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BARİYER

Montajı yapılacak olan bariyerin zemini aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sert ve düz beton olmasına dikkat ediniz.
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BARİYER BETONU 50CM-50CM GENİŞLİĞİNDE 25CM YÜKSEKLİKTE
OLMALIDIR



BARİYERİN ÇALIŞMA VOLTAJI 220V DUR. KABLO BETON ORTASINDAN
ÇIKARTILACAK ŞEKİLDE HAZIRLANMASI GEREKİR



PHOTOCELLLER ARASINDA 2X0.75 KABLO OLMALIDIR VE BETONUN
ORTASINDAN ÇIKARTILMASI GEREKMEKTEDİR.



Bariyeri oturtmadan önce
içinden çıkan dübelleri
beton üzerine sabitleyiniz.
Bariyeri oturttuktan sonra
montaj aparatını bariyer
içinden takarak dübelleri
sıkılayınız.

1-Fotosel Bağlama
Eğer bariyerinize fotosel
bağlamak istiyorsanız Anakart
üzerindeki PHOT ve GND
uçlarındaki kısa devreyi
kaldırmanız gerekir, kısa devreyi
kaldırdıktan sonra fotosel bağlama
işlemine, şemayı takip ederek
devam edebilirsiniz
NOT: FOTOSELİ BAĞLARKEN (
NC VE COM ) UÇARINI
KULLANINIZ

2- Flaşör Lamba Bağlama
24V AC Flaşör lambanızın faz ve nötr uçlarını anakart üzerindeki, şemada da göstermiş olduğumuz LAMBA
(LIGT) bölümüne girmemiz yeterli olacaktır.
3-Bariyere Enerji Verme
1.ve 2. İşlemleri yaptıktan sonra bariyere enerji verebiliriz 220V AC şehir şebeke voltajınızın faz ,nötr ve
toprak uçlarını şemada 220 V GİRİŞ klemslerine bağlarız ve ana kart üzerinde bulunan açma-kapama
düğmesini I konumuna getirerek bariyere enerji vermiş oluruz ve bu aşamadan sonra bariyer özellik ayarlarını
yapabiliriz
4-Kumanda Tanıtma
Devreye enerji verdikten sonra şema üzerinde göstermiş olduğumuz kumanda tanıtma butonuna 1 kez basıp
daha sonra tanıtacağımız kumandanın hangi tuşunu tanıtmak istiyorsak o tuşa kart üzerindeki kumanda tanıma
led’ i yanıp sönene kadar basılı tutmamız yeterli olacaktır
NOT: KUMANDA TANITMA 30 KUMANDA ILE SINIRLIDIR
Tanımlanan kumandaları Resetlemek için tanımlama butonuna basılı tutup Led’in üç kere yanıp sönmesinden
sonra resetleme işlem başarılı şekilde gerçekleşmiş olur.
5- Bariyer Kolunun Otomatik Olarak İnmesini Ayarlama
Bariyer kolunun kalktıktan belirli bir süre sonra otomatik olarak inmesini istiyorsanız şemada S5 olarak
göstermiş olduğumuz switch’ i ON konumuna getirmemiz gerekir

Otomatik inme süresini ayarlamak için ise; S5 switch’nin hemen yanındaki TIME DELAY yazan potansiyometreyi
kullanınız
6- Bariyer Kolu Hassasiyet Ayarı
Bariyer algılayıcılarının herhangi bir cismin, aracın yada insanın bariyer kolu inerken kola çarpması durumda
kolun geri kalkması için gereken zorlanmayı hissetmesi gerekir, zorlama hissini en düşük yada en yükseğe
çıkarmak için şemada göstermiş olduğumuz BARİYER KOL HASSASİYET AYARI potansiyometlererini
kullanabilirsiniz.
Akü Bağlantısını anakartın üzerinde gösterilen girişlere bağlayabilirsiniz.

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.”

