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  Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ BUS  
Συνδέσεις – Ρυθµίσεις πλακέτας MERIH - F1 

MERIH-F1 ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ 
 

MOT : Έξοδος µοτέρ 
MOT : Έξοδος µοτέρ  
36 : 20-36 VAC τροφοδοσία είσοδος 
36 : 20-36 VAC τροφοδοσία είσοδος 
AKά+ : Μπαταρία +  
AKά- : Μπαταρία -  
9 : 9-12 VAC τροφοδοσία είσοδος 
9 : 9-12 VAC τροφοδοσία είσοδος 
12V : - 
5V : Encoder + τροφοδοσία (+5V) 
GND : Encoder γείωση (GND) 
A : Encoder παλµός είσοδος 
FS : Φωτοκύτταρο είσοδος 
KS : Σήµα «Ο θάλαµος στον όροφο» 
SM : Γενικό σήµατος «Φωτοκύτταρο» & «Ο θάλαµος στον όροφο» (+12V) 
KL : Επαφή τέρµατος κλεισίµατος (NC - κλειστή) 
AL : Επαφή τέρµατος ανοίγµατος (NC - κλειστή  
LM : Γενικό επαφών τέρµατος (+12V) 
AC : Σήµα ανοίγµατος θυρών (48V - 220V  / AC or DC) 
ORT : Γενικό σήµατος άνοιγµα/κλείσιµο θυρών 
KAPA : Σήµα κλεισίµατος θυρών (48V - 220V  / AC or DC)   
 
 
2. ΟΘΟΝΗ LCD ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Η πλακέτα MERIH-F1 έχει µια LCD οθόνη µε 2 στήλες και 16 χαρακτήρες και πληκτρολόγιο 4 πλήκτρων. 
 
Όταν ενεργοποιείται το σύστηµα για πρώτη φορά ή επανεκκινείται, στην οθόνη εµφανίζονται ενδείξεις σχετικές µε 
την έκδοση του προγράµµατος και αριθµό τηλεφώνου service. Μετά από περίπου 1 δευτερόλεπτο εµφανίζεται η 
κύρια οθόνη 
Η κύρια οθόνη δείχνει την θέση, ταχύτητα και κατάσταση της πόρτας: 
 

P : Door Position (θέση πόρτας) –Pulse (παλµός) V : Door Speed (ταχύητα) (Rpm) 
Door Status (κατάσταση πόρτας) 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ : 
 

 

 

Ανοιγµα/Κλείσιµο µέτρηση (πιέστε και κρατήστε) : 
Το πρόγραµµα αποθηκεύει τον αριθµό των ανοιγµάτων-κλεισιµάτων της πόρτας µέχρι την πρώτη 
εγκατάσταση 

 

Χειροκίνητο Ανοιγµα/Κλείσιµοe (πιέστε και κρατήστε) : 
Εντολή χειροκίνητου ανοίγµατος/κλεισίµατος. 
Το πρόγραµµα κλείνει την πόρτα αν είναι  ανοιχτή η την ανοίγει εάν είναι κλειστή. 

 

Ανάγνωση πόρτας : 
Το πρόγραµµα ανοίγει και κλείνει την πόρτα µια φορά και «διαβάζει» το µέγεθος της πόρτας. Το µπουτόν 
πάνω στην πλακέτα επίσης κάνει την ίδια λειτουργία. 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ : 
Για να µπείτε στην οθόνη των κύριων επιλογών, πιέστε και κρατείστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ µπουτόν για 3 
δευτερόλεπτα. 
Για να βγείτε από την οθόνη των κύριων επιλογών, πρώτα πιέστε το ∆ΕΞΙΟ µπουτόν µέχρι να εµφανιστεί η 
ένδειξη ’EXIT SCREEN’ και στη συνέχεια πιέστε το µπουτόν UP/DOWN. 

 

Λειτουργίες του Πληκτρολογίου στην Οθόνη των Κύριων Επιλογών. 

  

Αλλαγή των παραµέτρων   

 
Αλλαγή των τιµών των παραµέτρων 
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3. ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ: 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  
Εύρος τιµών 
παραµέτρων 

Εργοστασιακή 
τιµή 

ΜΗΚΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ-
ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗΣ) 

RAMP LENGHT 50 – 990 Παλµοί 400 Παλµοί 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ OPENING SPEED 100 – 2000 Rpm 1000 Rpm 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ CLOSING SPEED 100 – 2000 Rpm 1000 Rpm 

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ SLOW SPEED 50 - 1000 Rpm 150 Rpm 

ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ OPEN SLOW AREA 10 – 990 Παλµοί 150 Παλµοί 

ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ CLOSE SLOW AREA 10 – 990 Παλµοί 350 Παλµοί 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ LEARNING SPEED 100 – 2000 Rpm 400 Rpm 

∆ΥΝΑΜΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ OPEN HOLD FORCE 0 – 50 0 

∆ΥΝΑΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ CLOSE HOLD FORCE 0 – 50 10 

ΕΜΠΟ∆ΙΟ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ OBSTRUCTION PRS. 1 – 50 20 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL TIMER 1 – 50 s 5 s 

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BATTERY VOLTAGE 12 – 24 Volt 12 Volt 1.2Ah 

ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ SIGNAL TYPE 1 – 2 Signal 1 Signal 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ  DEMO MODE ∆ιαθέσιµη-Μη διαθέσιµη Μη διαθέσιµη 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SPEED REG.FACTOR 50 - 990 250 

 
4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ : 
 
Οι παράµετροι ΜΗΚΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ-ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ, ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΡΧΗ & ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ µπορούν να 
οριστούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της πόρτας χρησιµοποιώντας την καµπύλη διαδροµής. 
 

   

 
 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ : Αυτή η παράµετρος καθορίζει την ταχύτητα της πόρτας κατά τη δοκιµή για τη 
µέτρηση του ανοίγµατος. 

∆ΥΝΑΜΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ – ∆ΥΝΑΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ : Η παράµετρος αυτή καθορίζει τη δύναµη της πόρτας 
ώστε να κρατά τα φύλλα ανοιχτά ή κλειστά. 

ΕΜΠΟ∆ΙΟ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : Η παράµετρος αυτή καθορίζει τη δύναµη µε την οποία η πόρτα αντιστέκεται σε εµπόδιο 
µπροστά από τα φύλλα. 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ : Η παράµετρος αυτή καθορίζει το χρόνο αναµονής για το κλείσιµο της πόρτας 
µετά από άνοιγµα που προκλήθηκε από σήµα του φωτοκύτταρου ή παραβίασης.  

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ : Η παράµετρος αυτή αποθηκεύει την τιµή της τάσης της  µπαταρίας. Το πρόγραµµα ορίζει 
την επαναφόρτιση της µπαταρίας σύµφωνα µε αυτή την παράµετρο. 

ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ : Η παράµετρος αυτή µπορεί να οριστεί σε 1 σήµα ή σε 2 σήµατα. 
▪ 1 σήµα : Το σήµα «Άνοιγµα» δεν χρησιµοποιείται. 
Το πρόγραµµα κλείνει την πόρτα εάν το σήµα κλεισίµατος είναι ενεργό, διαφορετικά η πόρτα ανοίγει. 
▪ 2 σήµατα : Τα σήµατα «Άνοιγµα» / «Κλείσιµο» χρησιµοποιούνται και τα δύο.  
Το πρόγραµµα ανοίγει την πόρτα εάν το σήµα «Άνοιγµα» είναι ενεργοποιηµένο 
Το πρόγραµµα κλείνει την πόρτα εάν το σήµα «Κλείσιµο» είναι ενεργοποιηµένο 
Το πρόγραµµα κρατά την πόρτα στη θέση της εάν κανένα σήµα δεν είναι ενεργοποιηµένο. 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ : Το πρόγραµµα ανοίγει και κλείνει την πόρτα συνεχώς. 
 
SPEED REG. FACTOR: Η παράµετρος αυτή καθορίζει το χρόνο αντίδρασης του προγράµµατος µε τον οποίο 
ελέγχει την περιστροφή του µοτέρ. Εάν τα φύλλα της πόρτας κινούνται µε ταλάντωση, αυτό µπορεί να 
ελαχιστοποιηθεί ρυθµίζοντας αυτή την παράµετρο. 
 


