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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝ MLD BUS  
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕ  
1. Ιςοςτακμίςτε και ευκυγραμμίςτε τον κάλαμο χρθςιμοποιώντασ αλφάδι. 

2. Τοποκετιςτε και ςτερεώςτε τον κάτω διάδρομο (sill) (6) ςτον πάτο του καλάμου με 

βίδα (7), ροδζλα  (8) και παξιμάδι (9). 

3. Τοποκετιςτε τισ ροδζλεσ (8) και τα ρουλεμάν (10) ςτουσ 2 άξονεσ (5). 

4. Τοποκετιςτε το κάτω μζροσ του φφλλου (17) μζςα ςτον χαμθλότερο άξονα (18). 

5. Τοποκετιςτε τον μθχανιςμό (2) ςτο πάνω μζροσ του καλάμου. 

6. Τοποκετιςτε τον μοχλό (11 & 13) ςτθν εγκοπι που βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ του 

φφλλου (12& 14).  

7. Τα ροδάκια (16) πρζπει να κυλάνε ςτον επάνω διάδρομο (sill)(15) και ςτον κάτω (6). 

8. Στερεώςτε τον μθχανιςμό πάνω ςτον κάλαμο με βίδα (1), ροδζλα (8) και παξιμάδι 

(9). 

9. Βγάλτε τον ιμάντα από το πάνω μζροσ του μθχανιςμοφ και ρυκμίςτε τα φφλλα ώςτε 

να δουλεφουν χειροκίνθτα και ςτο άνοιγμα και ςτο κλείςιμο.  

10. Τοποκετιςτε και ρυκμίςτε τον ιμάντα.  
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Η θλεκτρονικι πλακζτα ζχει ςχεδιαςτεί για μοτζρ 24VDC (αυτόματθσ μετατροπισ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ), για τθ λειτουργία αυτοματοποιθμζνων κυρών ανελκυςτιρων. 
Λειτουργεί  με το άνοιγμα του διακόπτθ (ορίου) “AL” και με το κλείςιμο  του διακόπτθ 
(ορίου) “KL”. Η θλεκτρονικι αυτι πλακζτα ζχει ςχεδιαςκεί για να προςαρμόηεται ςε πόρτεσ 
διαφορετικοφ πλάτουσ/ανοίγματοσ με το χαρακτθριςτικό τθσ αυτό-μζτρθςθσ. Όταν το 
ρεφμα λειτουργεί για πρώτθ φορά, θ πόρτα πρζπει να κινθκεί προσ τθν κατεφκυνςθ 
ςφμφωνα με το “CV” Closing Voltage και πρζπει να ςταματιςει ςτο τζλοσ με AL=ON ι 
KL=ON. Εάν θ πόρτα κινθκεί προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ, τότε πρζπει να διακοπεί θ 
παροχι ρεφματοσ και οι ςυνδζςεισ του μοτζρ να ανταλλαχκοφν.  
 
Για τθν είςοδο ςτο πρόγραμμα, το πλικτρο «P” πρζπει να κρατθκεί πιεςμζνο για ζνα 
δευτερόλεπτο. Αφοφ επιλεγεί το πρώτο βιμα του προγραμματιςμοφ, το αντίςτοιχο 
πρόγραμμα εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. Ακολοφκωσ αυτό ςυμβαίνει και με τισ επόμενεσ 
επιλογζσ προγραμμάτων. Οι τιμζσ των παραμζτρων μποροφν να ρυκμιςτοφν με τθν πίεςθ 
των πλικτρων “D” και “Ι”. Συγκεκριμζνα, το “D”  προκαλεί  μείωςθ  τιμών παραμζτρων και 
το “I” προκαλεί τθν αφξθςθ τουσ. Εάν κανζνα από τα πλικτρα δεν πατθκεί για 10 
δευτερόλεπτα, όλεσ οι παράμετροι  ςώηονται αυτόματα. Ακολοφκωσ, οι διάφοροι 
παράμετροι απεικονίηονται ςτθν οκόνθ με γράμματα όπωσ ακριβώσ φαίνεται ςτον 
παρακάτω πίνακα.  
 
(Ονομασία Περιγραυή Εμυάνιση Εύρος Τιμών Εργοστασιακή 



 
Τατοϊου 207,Μεταμόρφωςθ 14452  

[T]: +302102811705 - [M]: +306976650525 

[E]: info@myliftdoors.gr - [W]: www.myliftdoors.gr 

 

TECHNOPOWERLIFT 

 

5 

Προγράμματος) Λειτοσργίας  στην Οθόνη Παραμέτροσ   Παράμετρος 

P0 ΜΔΓΑΛΗ 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

ΚΛΔΙΙΜΑΣΟ 

CH 10-85 25 

P1 ΥΑΜΗΛΗ 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

ΚΛΔΙΙΜΑΣΟ 

CL 5-20 5 

P2 ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΔΠΙΣΑΥΤΝΗ 

ΚΛΔΙΙΜΑΣΟ 

CA 8-35 8 

P3 ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΔΠΙΒΡΑΓΤΝΗ 

ΚΛΔΙΙΜΑΣΟ 

CD 3-7 3 

P4 ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΚΛΔΙΙΜΑΣΟ 

ΥΑΜΗΛΗ 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

CU 1-9 2 

P5 ΙΥΤ 

ΚΛΔΙΙΜΑΣΟ 

ΤΦΗΛΗ 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

CF 

 

30-99 30 

P6 ΙΥΤ 

ΚΛΔΙΙΜΑΣΟ 

ΥΑΜΗΛΗ 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

CR 30-99 30 

P7 ΙΥΤ ΟΡΙΟΤ 

ΚΛΔΙΙΜΑΣΟ 

Ct 0-9 

(0=ακύπωζη) 

0 

P8 ΚΛΔΙΣΗ ΙΥΤ 

ΚΡΑΣΗΜΑΣΟ 

Cn 0-20 

(0=ακύπωζη) 

0 

P9 ΤΦΗΛΗ 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

OH 10-85 25 

P10 ΥΑΜΗΛΗ 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

OL 5-20 5 

P11 ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΔΠΙΣΑΥΤΝΗ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

OA 8-35 8 

P12 ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΔΠΙΒΡΑΓΤΝΗ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

Od 3-7 3 

P13 ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

ΥΑΜΗΛΗ 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

OU 1-9 2 

P14 ΑΝΟΙΥΣΗ 

ΙΥΤ 

ΚΡΑΣΗΜΑΣΟ 

On 0-20 

(0=ακύπωζη) 

0 

P15 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ FU Ν=Κανονική / N/n  
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D=Δπίδειξη  

P16 ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ 

«ΠΟΤΡΑΚΙ»  
Pb 1=Σο 

επιλέγουμε 

όηαν θέλουμε 

να ζυνδέζουμε 

πουπάκι Ν/Ο. 

0= Σο 

επιλέγουμε 

όηαν θέλουμε 

να ζυνδέζουμε 

πουπάκι N/C. 

1 

 

Αυτό-Μζτρηςη: Για τθν πρώτθ φορά τθσ λειτουργίασ τθσ αυτό-μζτρθςθσ, θ πλακζτα πρζπει 
να ελζγξει τθν διάρκεια διαδρομισ τθσ πόρτασ. Για τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τθσ αυτό-
μζτρθςθσ, το πλικτρο “D” πρζπει να κρατθκεί πατθμζνο για 1 τουλάχιςτον δευτερόλεπτο 
όπου CV=OFF. Κατά τθ διάρκεια τθσ αυτό-μζτρθςθσ πρζπει να βεβαιωκεί ότι ο μθχανιςμόσ 
τθσ πόρτασ λειτουργεί.  
 
Χειροκίνητο Κλείςιμο: Κατά τθν κανονικι λειτουργία (όπου “FU”=”n”), μόνο, εάν πατθκεί 
το πλικτρο “Ι” θ πόρτα κλείνει και παραμζνει κλειςτι. 
 
Κανονική Λειτουργία: Μπαίνουμε ςτο πρόγραμμα πατώντασ το πλικτρο “P” και 
πθγαίνουμε ςτθν επιλογι ‘’FU’’ επιλζγοντασ το “n”.  
 
Λειτουργία υντήρηςησ: Μπαίνουμε ςτο πρόγραμμα πατώντασ το πλικτρο “P” και 
πθγαίνουμε ςτθν επιλογι ‘’FU’’ επιλζγοντασ το “d”.  
Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ πόρτα κλείνει και ανοίγει ςυνεχώσ, με διαλείμματα 2 
δευτερολζπτων άςχετα από το “CV” Closing Voltage (Κλείςιμο Τάςθσ).  
 
Εντοπιςμόσ Εμποδίου: Τα επίπεδα ευαιςκθςίασ, κατά τθ διάρκεια κλειςίματοσ, μποροφν να 
ρυκμιςτοφν με τισ παραμζτρουσ “CF” και “CR”. Εάν ζνα εμπόδιο εντοπιςκεί κατά τθ 
διάρκεια κλειςίματοσ, τότε θ πόρτα ςταματάει, μετά ανοίγει τελείωσ και προςπακεί να 
κλείςει ξανά.  Η πλακζτα ζχει τθν δυνατότθτα να ακυρώνει όςεσ παραβιάςεισ ςυμβοφν 
μζςα ςτο 24ώρο εκτόσ και εάν ςυμβοφν 10 ςυνεχόμενεσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, 
εμφανίηεται βλάβθ με κωδικό F7 και ο μθχανιςμόσ τθσ πόρτασ χρειάηεται reset με τθν 
αποςφνδεςθ τθσ μπαταρίασ και το κλείςιμο του διακόπτθ που βρίςκεται ςτο επάνω μζροσ 
του μθχανιςμοφ. *Από την παραγωγή LOT21 , η πλακζτα κάνει RESET δηλαδή διαγράφει 
αυτόματα την βλάβη F7. 
 
Ιςχφσ Ορίου Κλειςίματοσ: Εάν θ τιμι τθσ παραμζτρου του “Ct” επιλεγεί μεγαλφτερθ του 
μθδενόσ (C4>0), αφοφ θ επαφι “KL” είναι ανοιχτι, τότε το μοτζρ ενεργοποιείται ςφμφωνα 
με αυτι τθν τιμι προκειμζνου να κλείςει το μθχανικό/μθχανολογικό ζκκεντρο και ζπειτα θ 
ιςχφσ του μοτζρ αλλάηει ςτο “Cn” (Κλειςτι Ιςχφσ Κρατιματοσ). Αντίκετα, εάν θ τιμι τθσ 
παραμζτρου του “Ct” επιλεγεί ίςθ με το μθδζν (Ct=0), τότε θ ιςχφσ του μοτζρ αλλάηει 
απευκείασ ςτο “Ct” (Ιςχφσ Ορίου Κλειςίματοσ) εφόςον το “KL” είναι ανοιχτό (KL=ON). 
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Λειτουργία Αυτόματου Απεγκλωβιςμοφ: Για τθν Λειτουργία του Αυτόματου 
Απεγκλωβιςμοφ- και για αρικμοφσ παραγωγισ*:  LOT1, LOT2, LOT3, LOT4, LOT5, LOT6 και 
LOT7- πρζπει να ςυνδεκεί μόνο απλό πουράκι N/C. Εάν δεν υπάρχει διακζςιμο απλό 
πουράκι N/C, τότε δεν ςυνδζουμε τίποτα που ςθμαίνει ότι δεν κα λειτουργεί ο αυτόματοσ 
απεγκλωβιςμόσ. Για αρικμοφσ παραγωγισ* LOT8 και μετά, μπορεί να ςυνδεκεί είτε N/C είτε 
N/O. Για να γίνει αυτι θ επιλογι, μπαίνουμε ςτο πρόγραμμα πιζηοντασ το “P” τθσ πλακζτασ 
και επιλζγουμε το “Pb”. Εάν ζχουμε πουράκι N/O επιλζγουμε το «1». Αντίκετα εάν ζχουμε 
πουράκι N/C, επιλζγουμε το «0». Η πόρτα λειτουργεί με ή χωρίσ πουράκι απεγκλωβιςμοφ. 
Ωςτόςο, ςυςτήνουμε την χρήςη για πουράκι.  
 

 

 

 

 

Ενδείξεισ Βλαβϊν :  

 
Το “F0” εμφανίηεται κάκε φορά που ςυμβαίνει υπζρβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ 
τθσ πόρτασ. *Από την παραγωγή LOT21 , η πλακζτα κάνει RESET δηλαδή διαγράφει 
αυτόματα την βλάβη.  
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Το “F1” εμφανίηεται κάκε φορά που ςυμβαίνει υπερφόρτωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 
ρφκμιςθσ τθσ πόρτασ. *Από την παραγωγή LOT21 , η πλακζτα κάνει RESET δηλαδή 
διαγράφει αυτόματα την βλάβη. 
 
Το “F2” εμφανίηεται κάκε φορά που ςυμβαίνει υπζρβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ πρώτθσ 
λειτουργίασ. *Από την παραγωγή LOT21 , η πλακζτα κάνει RESET δηλαδή διαγράφει 
αυτόματα την βλάβη.  
 
Το “F3” εμφανίηεται κάκε φορά που ςυμβαίνει υπερφόρτωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ πρώτθσ 
λειτουργίασ. *Από την παραγωγή LOT21 , η πλακζτα κάνει RESET δηλαδή διαγράφει 
αυτόματα την βλάβη.  
 
Το “F4” εμφανίηεται κάκε φορά που ςυμβαίνει υπζρβαςθ κατά τθ διάρκεια του κανονικοφ 
ανοίγματοσ. *Από την παραγωγή LOT21 , η πλακζτα κάνει RESET δηλαδή διαγράφει 
αυτόματα την βλάβη.  
 
Το “F5” εμφανίηεται κάκε φορά που ςυμβαίνουν 10 ςυνεχείσ υπερφορτώςεισ κατά τθ 
διάρκεια του κανονικοφ ανοίγματοσ. *Από την παραγωγή LOT21 , η πλακζτα κάνει RESET 
δηλαδή διαγράφει αυτόματα την βλάβη.  
 
Το “F6” εμφανίηεται όταν ςυμβαίνει  υπζρβαςθ κατά τθν διάρκεια κανονικοφ κλειςίματοσ. 
*Από την παραγωγή LOT21 , η πλακζτα κάνει RESET δηλαδή διαγράφει αυτόματα την 
βλάβη. 
 
Το “F7” εμφανίηεται όταν γίνονται 10 ςυνεχόμενεσ παραβιάςεισ τθν ίδια ςτιγμι κατά τθν 
διάρκεια κλειςίματοσ. *Από την παραγωγή LOT21 , η πλακζτα κάνει RESET δηλαδή 
διαγράφει αυτόματα την βλάβη.  
 
Το “F9” εμφανίηεται όταν ςυμβαίνουν ταυτόχρονα κλειςτζσ επαφζσ των διακοπτών “AL” και 
“KL”. Η βλάβη αυτή δεν διαγράφεται αυτόματα. Αν εμφανιςθεί θα πρζπει να αλλάξετε 
τερματικοφσ διακόπτεσ. Για να διαγράψετε την βλάβη θα πρζπει να αποςυνδζςετε την 
μπαταρία και να κλείςετε τον διακόπτη που βρίςκεται ςτο επάνω μζροσ του μηχανιςμοφ.  

  
*(Ο αριθμόσ παραγωγήσ του κάθε προϊόντοσ αναγράφεται με την ζνδειξη 

LOT ςε αυτοκόλλητη ετικζτα ςτο επάνω μζροσ κάθε μηχανιςμοφ). 
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