
Veramo vārtu automātika D-Force PKM-CO1

Aprīkojums:

2 gab. Dzinēji

1 gab. Vadības modulis

1 gab. Vārtu atbalsts

2 gab. Konsoles

1 gab. Instrukcija

skrūves

Tehniskās specifikācijas

Atvēršanas veids (nolūks): Veramie vārti

Maks. vērtnes svars 200 kg. x2

Maksimālais vērtnes platums 2,5 m. x2

Maksimālais vārtu atvēršanas leņķis 110 grādi

barība 220VAC ± 10% / 120VAC ± 10%

Motora spriegums 24VDC 60W

Elkoņa pagarinājums 300 mm

Maks. darbības laiks 5 minūtes

Dzinēja apgriezienu skaits 200 RPM

Vārtu ātrums 1.6cm/s

Apkārtējās vides temperatūra -45°C~+50°C

1.Celtniecības urbis un skrūves, 5. att., pa labi:



a. Izurbiet 4 caurumus ar diametru 8 mm
b. Ievietojiet 4 komplektā iekļautās betona skrūves un pareizi pievelciet (nepievelciet pārāk cieši, jo
jūs varat izvilkt skrūvi no betona vai ķieģeļiem)
c. Uzstādiet motora savienojuma kronšteinu un pievelciet ar norādītajām skrūvēm
2. Celtniecības urbis un metināšana, 5. att., vidus:
a. Izurbiet 4 caurumus ar diametru 8 mm
b. Atrodiet 4 caurumus atbalsta kronšteinā virs urbtajiem caurumiem
c. Metiniet motora kronšteinu pie atbalsta kronšteina
3. Saliekamās U veida skrūves, 5. att., pa kreisi:
a. Atrodiet 4 caurumus atbalsta kronšteinā virs U veida skrūvju gala
b. Uzstādiet atbilstošās skrūves
c. Uzstādiet motora savienojuma kronšteinu un pievelciet ar norādītajām skrūvēm

Aizmugurējā kronšteina fiksētās plāksnes dažādu leņķu pielāgošana dažādos veidos
Uzstādīšanas stāvoklis.

VI. Novietojiet motoru vārtu atbalsta kronšteina fiksētajā galā
 1.

Iekļautspārliecinieties, vai dzinēja atslēgas bloks ir vērsts pret zemi.
2. Pārliecinieties, vai strāva ir izslēgta, ievietojot bloķēšanas skrūvi un bloķēšanas paplāksni starp 
fiksētā gala motoru un vārtu atbalsta kronšteinu.
3. Ievietojiet manuālo atslēgu.
4. Pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāja virzienā, lai atslēgtu dzinēja sajūgu un ieslēgtu manuālo vārtu 
vadības režīmu.

VII. Apsvērumi



8. attēls pa kreisi, strāvas vads un manuālas atbrīvošanas komplektsveiksmīgi
1- aizmugurējais fiksētais kronšteins
2- Aizmugurējā turētāja fiksētās plāksnes galvenā dzinēja svira
3- bloķēšanas skrūve

8. attēls labajā pusē, strāvas vads un manuālas atbrīvošanas komplektsneveiksmīgi
4- lietus kanalizācijas atvere
5- Paplāksnes un bloķēšanas uzgriežņi
6- strāvas vads

Piezīme: nepareiza uzstādīšana, 8. attēls labajā pusē:
Kabeli nedrīkst uzstādīt virs motora sviras. Tas var pēc iespējas vairāk saspiest un saplēst vadu
izraisītu elektriskās strāvas triecienu. Arī manuālajai vadības atlaišanai jābūt vērstai uz priekšu
zeme. Veiciet pareizo uzstādīšanu, kas parādīta 8. attēla kreisajā pusē.

VIII. Izvērstu vai ievilktu dzinēja gala "roku" uzstādīšana pie vārtiem:

A.Izurbiet divus caurumus 10,2 mm diametrā ar 68 mm starp tiem.
B.Atrodiet 2 caurumus atbalsta kronšteinos virs urbtajiem caurumiem.
C.Piestipriniet aizmugurējo motora kronšteinu pie vārtu kronšteina, izmantojot atbilstošās skrūves
un pareizi pievelciet (ņemiet vērā šīs skrūves, ko izmanto, lai piestiprinātu priekšējo kronšteinu pie 
vārtiem, tās nav paredzētas, jo katra vārtu biezums ir atšķirīgs)
D.Uzstādiet bloķēšanas skrūvi un bloķēšanas paplāksnes

Kronšteina augstums:

Pārliecinieties, vai atbalsta kronšteina augstums ir tieši tādā pašā līmenī kā durvju kronšteins.
Ja nenodrošināsiet precīzu kopējo augstumu, motora svira sāks saliekties un neļaus vārtiem 
brīvi darboties. Tiks samazināts arī vārtu stumšanas vai vilkšanas spēks, jo dzinējam, atverot 
vai aizverot vārtus, būs papildu/nevajadzīgs šķērslis, kas rezultātā var nedarboties pilnībā. 
Dažādi augstumi var sabojāt dzinēju vai dzinēja sviru.
 



Mēs parasti aizveramvārtu atvēršanas sistēmas konfigurācija

A: Attālums starp durvju atvēruma malu un fiksēto motora viru
B: attālums starp vārtu eņģes viduslīniju un dzinēja eņģes
C: attālums starp durvju eņģēm un maksimālo attālumu, kas noņemts no dzinēja

Sistēmas konfigurācija parasti atvērtu vārtu atvēršanai

A: Attālums starp durvju atvēruma malu un fiksēto motora viru
B: attālums starp vārtu eņģes viduslīniju un dzinēja eņģes
C: attālums starp durvju eņģēm un maksimālo attālumu, kas noņemts no dzinēja

Vadības paneļa elektroinstalācijas shēma:

Tehniskie parametri:
1. Vadības paneļa spriegums: AC24V, var izmantot 24 V rezerves akumulatoru.
2. Piemērojamais diapazons: piemērots dubultsviru vārtiem.
3. Raidītāja kodētājs: mūsu pašu pielāgotais piekļuves kods.
4. Atbalsta tālvadības pulti: var uzglabāt līdz 120 gab. raidītāji.



5. Motora raksturlielumi: 24 V līdzstrāvas motors x2

1. 2Side termināli izmanto, lai pievienotu jebkuru ārēju ierīci, kas kontrolē dubultos vārtus
2. COM terminālis ir KOPĒJS, ko izmanto, lai savienotu ārējo ierīču "zemējumu".
3. SĀNU 1. termināli izmanto, lai pievienotu jebkuru ārējo ierīci, kas kontrolē vienus vārtus
4. Swipe Card termināli izmanto, lai savienotu visas ārējās ierīces, kas darbosies
atver vārtus
5. COM terminālis ir KOPĒJAIS, ko izmanto ārējo ierīču "zemes" savienošanai
6. Infrasarkano savienotāju izmanto, lai pievienotu fotoelektrisko sensoru
7. 12 V līdzstrāvas izeja tiek izmantota, lai pievienotu fotoelektrisko sensoru (nepārtraukta izeja
strāva <= 200mA)
8. 24 V akumulatora izvadi izmanto, lai pievienotu rezerves akumulatoru +
9. 24 V akumulatora izeja tiek izmantota, lai pievienotu rezerves akumulatoru - 10. 24 V DC izeja 
tiek izmantota, lai pievienotu ārēju ierīci. (piemēram, fotoelektriskais sensors,
maksimālā strāvas izvade 1A)
11. GND izmanto ārējo ierīču "zemējuma" savienošanai
12. 24 V līdzstrāvas lampas izvadi izmanto, lai savienotu zibspuldzi + lampu. 13. 24 V līdzstrāvas 
lampas izvadi izmanto zibspuldzes pievienošanai -. 14. 24V DC Lock Output - NF spaile, kas tika 
izmantota elektriskās slēdzenes pievienošanai
15. "COM" ir "COMMON", ko izmanto, lai savienotu slēdzenes "bāzi".
16. 24 V līdzstrāvas bloķēšanas izeja — NA spaile, ko izmanto, lai pievienotu magnētisko slēdzeni
17. 24 V DC trauksmes izeja
18. 24 V DC trauksmes izeja
19. un 20. Termināli "Motor1" izmanto, lai savienotu uz vārtiem uzstādīto motoru 1
atveras vēlāk un aizveras vispirms. Šis terminālis ir pievienots 1
st sarkanais vads (aprēķināts no kreisās puses
no labās uz labo)
21. un 22. Motor2 aizkaves spaile tiek izmantota, lai savienotu 2 motorus
vārti, kas atveras pirmie un aizveras vēlāk. Šis terminālis ir pievienots 1
zils vads (aprēķināts no



no kreisās puses uz labo). PIEZĪME! Ja jums ir nepieciešami vieni vārti, vārtu motors ir tieši tāds
var pievienot Motor2 Delay termināli. 23. AC24V ieeju izmanto transformatora pievienošanai
24. AC24V ieeju izmanto transformatora pievienošanai
25. Ciparu displejs tiek izmantots, lai parādītu iestatījumu datus
26. INC + izmanto, lai palielinātu skaitu, nosakot datus
27. FUN izmanto datu glabāšanai
28. DEC- izmanto, lai samazinātu formu, nosakot datus
29. Poga Mācīšanās tiek izmantota, lai noņemtu lietojumprogrammu/tālvadības pulti

Tālvadība
Poga "1" tiek nospiesta, lai vadītu vienus vārtus; nospiesta poga "2", lai vadītu dubultos vārtus;
poga "3" tiek nospiesta, lai izietu no modinātāja
Lai ieprogrammētu jaunu tālvadības pulti:
Pirmais solis:
Nospiediet pogu LEARN uz vadības paneļa aptuveni 1 sekundi, indikators iedegas
ir izslēgts, tas nozīmē, ka esat jau sācis mācīties
Otrais solis:
Nospiediet jebkuru jaunās tālvadības pults pogu apmēram 2 sekundes, pēc tam nospiediet digitālo 
displeju
parādītu tālvadības numuru, un borta indikators mirgos četras reizes
ar vienu pīkstienu tagad nozīmē veiksmīgu mācīšanos. Piezīme! Ja 5 sekunžu laikā pēc pogas 
LEARN nospiešanas nesaņemat jaunu tālvadības signālu, iedegsies indikators un mācīšanās 
beigsies. Lai noņemtu tālvadības pulti:
Nospiediet un apmēram 5 sekundes turiet pogu LEARN, ja dzirdat vienu pīkstienu un
iedegas indikators, tad tas nozīmē veiksmīgi noņemt tālvadības pulti.
Vadības paneļa iestatīšana:
Kad digitālais displejs ir ieslēgts, tas pārbaudīs 00-99, vai nav dzirdama skaņa. Ja
indikators deg, pīkstiens apstājas, kas nozīmē, ka sistēma ir normāla. Galvenā darba metode:
Nospiediet un turiet pogu [FUN], līdz digitālajā displejā parādās PO. Tagad jūs ieiesit
izvēlnes iestatījums. Varat pielāgot [INC +] [DEC-], lai tuvinātu vai tālinātu
sērijas numurs vai skaitliskā vērtība. Kad dati ir labi, nospiediet [FUN], lai saglabātu
datus. Iepirkties veiksmīgi ar vienu pīkstienu. Pēc datu saglabāšanas digitālā
Ja jums ir jāieiet citā izvēlnē, tā joprojām tiks parādīta pie tikko iestatītā izvēlnes numura
Lai atlasītu, nospiediet [INC +] vai [DEC-], lai atlasītu, un apstipriniet ar [FUN], lai ievadītu
izvēlnes numuru, kuru vēlaties iestatīt. Piemēram, pēc P0 vērtības saglabāšanas un [FUN] 
nospiešanas, jūs vēlaties
saglabājiet to, tad skaitlis P0 joprojām tiktu parādīts digitālajā ekrānā, un dodieties, ja vēlaties
lai vēl vairāk pielāgotu P1, vienreiz nospiediet [INC +], pēc tam digitālajā displejā tiks parādīts P1, 
pēc tam nospiediet
[FUN], lai ievadītu P1 iestatījumu. Un, ja jums nav jāievada cits izvēlnes iestatījums, varat
Lai izietu no izvēlnes iestatījuma, nospiediet pogu [LEARN]. 1. Lai iestatītu mīkstās palaišanas 
laiku:
Kad digitālais displejs parāda P0, vārtu atvērējs iestata mīksto palaišanas laiku.
mīkstās palaišanas laiks, regulējams no 0 līdz 6 s, 0 s nozīmē, ka mīkstajam palaišanas laikam jābūt 
aizvērtam, maks.
laiks 6s. Katru reizi, nospiežot un atlaižot pogu [INC +], skaitlis palielinās par 1;
katru reizi, kad tiek nospiesta un atlaista poga [DEC-], skaitlis samazinās par 1. Nospiediet pogu
Taustiņš [FUN], lai saglabātu datus, kad ir atlasīts mīkstās palaišanas laiks, pēc tam mīkstās 
palaišanas laiks
iestatīšana pabeigta (rūpnīcas komplekts 2s).



2. Lai noteiktu nogalināšanas spēka līmeni:
2a — kad digitālajā displejā ir redzams P1, vārtu atvērējs tiek darbināts ar 1 motoru ar mazu ātrumu
kioska spēka regulēšana. Katru reizi noklikšķinot un atlaižot, varat izvēlēties no 0–20 līmeņiem
pogu [INC +], skaitlis palielinās par 1; katru reizi, kad nospiežat un atlaižat [DEC-]
pogu, skaitlis samazinās 1. Nospiediet pogu [FUN], lai saglabātu datus iesprūšanas gadījumā
izvēlētais jaudas līmenis, pēc tam 1. dzinēja zemā ātruma darbības spēks
korekcija pabeigta. (rūpnīcas komplekta 6. līmenis)
2b - Kad digitālajā displejā ir redzams P2, vārtu atvērējs darbojas ar 1 motora lielu ātrumu
kioska spēka regulēšana. Ir 0-20 līmeņi, no kuriem izvēlēties. Katru reizi nospiežot un atlaižot
pogu [INC +], skaitlis palielinās par 1; katru reizi, kad nospiežat un atlaižat [DEC-]
pogu, skaitlis samazinās 1. Nospiediet pogu [FUN], lai saglabātu datus iesprūšanas gadījumā
izvēlētais spēka līmenis, pēc tam 1. dzinēja ātrgaitas rites spēks
korekcija pabeigta. (rūpnīcas komplekta 10. līmenis)
2c — kad digitālajā displejā tiek parādīts P3, vārtu atvērējs darbojas ar 2. dzinēja apgriezienu 
skaitu.
kioska spēka regulēšana. Ir 0-20 līmeņi, no kuriem izvēlēties. Katru reizi nospiežot un atlaižot
pogu [INC +], skaitlis palielinās par 1; katru reizi, kad nospiežat un atlaižat [DEC-]
pogu, skaitlis samazinās 1. Nospiediet pogu [FUN], lai saglabātu datus iesprūšanas gadījumā
izvēlētais jaudas līmenis, pēc tam 2. dzinēja zema ātruma darbības spēks
korekcija pabeigta. (rūpnīcas komplekta 6. līmenis)
2d — kad digitālajā displejā tiek rādīts P4, vārtu atvērējs tiek darbināts ar 2 pakāpju motoru.
kioska spēka regulēšana. Ir 0-20 līmeņi, no kuriem izvēlēties. Katru reizi nospiežot un atlaižot
pogu [INC +], skaitlis palielinās par 1; katru reizi, kad nospiežat un atlaižat [DEC-]
pogu, skaitlis samazinās 1. Nospiediet pogu [FUN], lai saglabātu datus iesprūšanas gadījumā
izvēlētais jaudas līmenis, pēc tam Motor 2 ātrgaitas rites spēks
korekcija pabeigta. (rūpnīcas komplekta 10. līmenis)
3. Lai iestatītu ātru darbības laiku:
Kad digitālais displejs parāda P5, vārtu atvērējs ir iestatīts kā ātrais braukšanas laiks. Ir 0–33 s pēc 
izvēles. 0s nozīmē, ka bez liela ātruma to darītu vārtu atvērējs
brauciet lēnām. Maksimālais ātrās darbības laiks 33 s. Katru reizi nospiežot un
atlaidiet pogu [INC +], skaitlis palielinās par 1; katru reizi, kad nospiežat un atlaižat
Poga [DEC-], skaitlis samazinās 1. Nospiediet pogu [FUN], lai saglabātu datus, kad
tiek atlasīts liela ātruma darbības laiks, pēc tam ātrgaitas darbības laika iestatīšana ir pabeigta. 
(rūpnīcas komplekts 5s)

4. Lai iestatītu automātiskās aizvēršanas laiku, velkot karti, veiciet tālāk norādītās darbības.
Kad digitālais displejs parāda P6, durvju atvērējs aktivizē automātisko aizvēršanās laiku (PIEZĪME!
šis automātiskās aizvēršanās laiks nozīmē tikai automātiskās aizvēršanās funkciju, kas tiek realizēta 
ārēji
ierīce-). 0–99 s nav obligāti. 0 nozīmē, ka vārtu atvērējs netiks automātiski aizvērts
pārvelciet karti. Maksimālais automātiskās aizvēršanās laiks pēc kartes šķērsošanas 99s. Katru reizi 
nospiežot un atlaižot
pogu [INC +], skaitlis palielinās par 1; katru reizi, kad nospiežat un atlaižat [DEC-]
pogu, skaitlis samazinās 1. Nospiediet pogu [FUN], lai saglabātu datus automātiskajā režīmā
aizvēršanas laiks, kad ir atlasīta pārvilkšanas karte, pēc tam automātiskās aizvēršanas laiks, kad 
beidzas pārvilkšanas kartes derīguma termiņš. (rūpnīcas komplekts 10 s)
5. Lai iestatītu intervāla laiku:
5a. Kad digitālajā displejā tiek parādīts P7, vārtu atvērējs darbojas, iestatot laika intervālu. Var 
izvēlēties 0-10 punktus. 0s nozīmē dubultos vārtus, kas atveras vienlaicīgi. "1" nozīmē



1. dzinējs iedarbojas uz 1 sekundi, līdz ieslēdzas 2. dzinējs. Maksimālais atvēršanas intervāla laiks 
10 s. Katru reizi, nospiežot un atlaižot pogu [INC +], skaitlis palielinās par 1; Katru reizi
nospiežot un atlaižot pogu [DEC-], skaitlis samazināsies par 1. Nospiediet [FUN]
pogu, lai saglabātu datus, kad ir atlasīts atvēršanas intervāla laiks, tad intervāla laiks ir atvērts
iestatīšana pabeigta. (rūpnīcas komplekts 0 s)
5b. Kad digitālajā displejā tiek parādīts P8, vārtu atvērējs iestata aizvēršanas laika intervālu. Var 
izvēlēties 0-10 punktus. 0 nozīmē, ka dubultie vārti tiek aizvērti vienlaikus. "1" nozīmē
2. dzinējs sāk aizvērties 1 sekundi pirms 1. dzinēja sāk aizvērties. Maksimālais slēgšanas intervāla 
laiks
10. gadi. Katru reizi, nospiežot un atlaižot pogu [INC +], skaitlis palielinās par 1; katrs
nospiežot un atlaižot pogu [DEC-], skaitlis samazināsies par 1. Nospiediet [FUN]
pogu, lai saglabātu datus, kad ir atlasīts īss laika intervāls, pēc tam īss laika intervāls
iestatīšana pabeigta. (rūpnīcas komplekts 0 s)
6. Lai iestatītu automātiskās aizvēršanās laiku:
Kad digitālajā displejā tiek parādīts P9, vārtu atvērējs aktivizē automātisko aizvēršanās laiku. Tur ir
0–99 s pēc izvēles. 0 nozīmē, ka vārtu atvērējs netiks automātiski aizvērts. Maksimālais 
automātiskās aizvēršanās laiks
ir 99. gadi. Katru reizi, nospiežot un atlaižot pogu [INC +], skaitlis palielinās par 1; katrs
nospiežot un atlaižot pogu [DEC-], skaitlis samazināsies 1. Nospiediet pogu
Taustiņš [FUN], lai saglabātu datus, kad ir atlasīts automātiskās izslēgšanās laiks, pēc tam 
automātiskās izslēgšanās laiks
iestatīšana pabeigta. (rūpnīcas komplekts 0)

7. Lai iestatītu lampas/trauksmes izejas vadību:
Kad digitālajā displejā tiek parādīts PA, luktura/trauksmes izejas vadības panelī tiek aktivizēts vārtu
atvērējs
iestatījumu. Ir 0-3 izvēles. "0" norāda trauksmi monosaderības modelī un
lampa bez sprieguma izejas pēc vārtu aizvēršanas kopā 30s, nākamreiz ar sprieguma izvadi. "1" 
norāda uz trauksmi monostabilitātes modelī un mirgos tikai vārti
skrienot. "2" norāda brīdinājuma signālu divu ierīču modelim un lampai bez sprieguma izejas
pēc tam, kad vārti ir aizvērti kopā uz 30 s, nākamreiz ar izejas spriegumu. "3" nozīmē, ka 
modinātājs ir ieslēgts
bistabilitātes raksts un gaisma mirgos tikai braucot pa vārtiem. Katru reizi
nospiediet un atlaidiet pogu [INC +], skaitlis palielināsies līdz 1; katru reizi, kad nospiežat un
atlaidiet pogu [DEC-], skaitlis samazināsies 1. Nospiediet pogu [FUN], lai saglabātu
dati, kad ir atlasīts automātiskās izslēgšanās laiks, pēc tam lampas / trauksmes izejas vadības 
iestatījums
pabeigts. (rūpnīcas komplekts 0)
8. Lai iestatītu aizvara ātrumu:
Kad digitālajā displejā tiek rādīts Pb, durvju atvērējs kontrolē aizvara laika iestatījumu.
slēdža vadības laiks ir laiks, kad mēs varējām vadīt aizvaru. Ir 0-1 varianti. "0" norāda slēdža 
ātrumu 0,5 s, "1" norāda 5 s. Katru reizi
nospiežot un atlaižot pogu [INC +], skaitlis palielinās par 1; katru reizi, kad nospiežat
un atlaidiet pogu [DEC-], skaitlis samazināsies par 1. Nospiediet pogu [FUN], lai saglabātu
datus, kad ir atlasīts aizvara vadības laiks, tad aizvara laika iestatīšana ir pabeigta. (rūpnīca
iestatīts uz 0)
9. Lai atlasītu atvērtus vienvietīgus/divvietīgus vārtus:
Kad dators tiek parādīts digitālajā displejā, vārtu atvērējs ir atvērts vienvietīgo/dubulto vārtu režīmā.
Ir 0-3 izvēles. "0" nozīmē, ka vārtus nevarēja atvērt attālināti, bet "1" vienkārši nozīmē
var atvērt vienus vārtus, "2" nozīmē tikai atvērt divu vērtņu vārtus, "3" nozīmē atvērt



vieni vārti un divi vārti. Katru reizi, nospiežot un atlaižot [INC +]
pogu, skaitlis palielinās par 1; katru reizi, kad nospiežat un atlaižat pogu [DEC-],
attēls samazinās 1. Nospiediet pogu [FUN], lai vienu vai divas reizes saglabātu datus
Vārti ir atlasīti, pēc tam tālvadības pogas iestatīšana ir pabeigta. (rūpnīcas komplekts 3)
10. Lai izvēlētos fotoelementa darbu NC vai NO
Kad digitālajā displejā ir redzams Pd, varat izvēlēties NO vai NC fotoelementu darbam. Vērtība 00 
nozīmē darbu NO, vērtība 01 nozīmē darbu NC. 11. Lai atiestatītu:
Kad digitālajā displejā ir redzams Pēc, vārtu atvērējs nekustas. Pēc iestatījuma "Pēc" ievadīšanas 
nospiediet

[FUN] saglabāts un tagad veiksmīgi atjaunots


