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Modelis 

Maitinimas 

Variklio greitis 

Variklio galia 

Nuotolinio valdymo veikimo 
nuotolis 

Nuotolinio valdymo režimas 

Veleno aukštis 

Maksimalus vartų svoris 

Sukimo momentas 

Galinukai 

Triukšmingumas 

Veiklos ciklas 

Galimi papildomi nuotolinio 

valdymo pulteliai 

Darbo temperatūra 

Vartų judėjimo greitis 

D-force600VA 

220V, 50Hz 

55 rpm 

200 W 
30 m 

(dažnis: 433.92 MHz) 

Vieno mygtuko 

58.5 mm 

600 Kg 

16 N·m 
Mechaniniai arba 

elektromagnetiniai galinukai 

56dB 

S2, 15 minutes 
20 

-20°C ~ +50° C 

13 m/min 

1. Informacija apie produktą. 

• Prieš pradedant naudojimą, prašome atidžiai perskaityti instrukcijas. 
• Klaviatūra / vieno mygtuko funkcija. 
• Galima foto elementų apsaugos funkcija. 
• Vartotojas pats gali pasirinkti automatinio uždarymo funkciją ir jos laiką. 
• Su avariniu rakteliu, dingus elektrai, galima atrakinti pavarą ir automatika bus valdoma rankiniu būdu 

• 2. Svarbi saugos informacija. 

Atidžiai perskaitykite ir laikykitės visų atsargumo priemonių ir įspėjimų, prieš montuodami ir naudodami šią 
automatinę atidarymo pavarą, 

Įsitikinkite, kad vartų automatikos maitinimo šaltinis (AC220V) atitinka maitinimą Jūsų vietovėje. 

3. Pagrindiniai parametrai. 



D-force600VA gali valdyti vartus, kurių svoris yra iki 600 kg ir plotis iki 8 - 12 m/ 14 - 20 m. Su 
sąlyga, jeigu vartai su automatika bus tinkamai sumontuoti. 
D-force600VA vartų automatika veikia, judant bėgiams kartu su krumpliaračiu. Visa konfigūracija parodyta 
paveikslėlyje Nr. 1. Vartų pavara instaliuojama iš vidinės vartų pusės. 

Vartų paruošimas 

Prieš instaliuojant D-force600VA pavarą, įsitikinkite, kad vartai sumontuoti tinkamai, turi atsvarą bei laisvai 
juda. 
Vamzdžiai 

Siekiant apsaugoti kabelius po žeme, naudokite PVC vamzdžius, skirtus žemos įtampos elektros kabeliams ir laidams. 
Vamzdžiai turi būti iš karto įdėti į betoną, kai jis pilamas. Laidai per vamzdį turi būti patiesti taip, kad nebūtų pažeisti, 
pvz. dėl nelygumų ar aštrių dalių. 
Betoninis pamatas 

Automatikos padui reikia betoninio pamato, kad būtų išlaikytas reikalingas vartų stabilumas. Betoninis pamatas turi 
būti maždaug 450 mm x 300 mm x 200 mm gylyje, kad būtų užtikrinti atitinkamas vartų svoris ir struktūra 
instaliacijai. 
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Elektros laidų instaliacijos pastabos ant valdymo bloko 

. Galios įvadas (X1): E (įžeminimas), L (veikiantis), N (Neutralus). 

D-force600VA:AC220V 
. Įspėjamoji šviesa: prijunkite įspėjamosios lempos laidą į D1 ir D2(gnybtas X3) 

D-force600VA:AC220V 
. Išėjimo maitinimas (output power): 24VDC, COM (COM), I.R. (N.C foto elementai) 

Jeigu foto elementai yra sutrukdomi vartų uždarymo metu, vartai reversuos ir iš karto atsidarys. Foto elementų 
išėjimo signalas turi būti N.C. 



. Trijų mygtukų valdymas (three-button switch) / vieno mygtuko valdymas (keypad): D-force600VA 
yra komplektuojamas su trijų mygtukų ir vieno mygtukų valdymais. 
Tam, kad būtų vieno mygtuko valdymas (klaviatūra-keypad) pajunkite laidą iš klaviatūros į gnybto (terminal) 
X4 „CLS" jungtį ir kitą laidą - į "COM" jungtį. Klaviatūra veiks vieno kanalo režimu (DIP jungiklis 1 
persijungs į „OFF“ režimą). 

Tam, kad veiktų trijų mygtukų valdymas (three-button switch), naudokite gnybtus (terminals) daugiakanaliu 
režimu. Prijunkite išorinio mygtuko atidarymo „OPEN“ laidą į gnybto X4 "OPN" jungtį, uždarymo „CLOSE“ 
laidą - į „CLS“ jungtį, stop „STOP“ laidą - į „PDS" jungtį, prijunkite bendrą laidą „COMMON“ - į „COM““ 
jungtį. 






