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Starset-C220Y

Tartozékok:

Megnevezés Starset-C220Y

Típus 220V-os motor

Tápfeszültség 220V+10% 50HZ

Motorteljesítmény 220VAC 250W

Tényleges áramerősség 3A

Motor fordulat 1400 fordulat/perc

Maximális kapusúly 800kg

Védelem

Működési hőmérséklet -20 °C~55°C

Műszaki paraméterek:



*Használat előtt ellenőrizze a megfelelő földelést, áramerősséget és feszültséget. 

*Ellenőrizze, hogy a leírásnak megfelelően történtek a bekötések.

*A kapuszárnynak kézzel könnyen mozgathatónak kell lennie, miután az áramszüneti kioldóval 

oldottuk a motort a kaputól.

*A terméket csak szakképzett személy telepítheti. 

Kábelezési rajz:

kapu súlya 800 kg lehet

Az ügyfélnek a fentiek szerint elő kell kábelezni a helyszínt.

A beépítés feltétele, a szárnya nyitott és zárt állapotban lévő ütközőjének,(bosszantójának) 

megléte, valamint a szárny stabil görgőkön való rögzítettsége, minek eredményeként a 

szárny kézzel is könnyedén mozgathatók és nem hajlik, csavarodik!!

Rögzítse a talplemezt a szilárd felületre, majd rögzítse a motort a talplemezre.

Előkábelezés:



Rögzítse a végállás kapcsolót a sín megfelelő helyére!



Mozgassuk a kaput a nyitási végálláshoz és rögzítsük a végállás kapcsolót. Majd ugyan 
ezt végezzük el a zárási végállásnál is.

FONTOS
A villanyvezetékek bekötése előtt feltétlen ellenőrizzük le a
motor kábeleinek kötéspontjait. Előfordulhat, hogy a
kötéspontok lazák. Ha az ellenőrzéseket elmulasztjuk lehetséges,
hogy a motorfej nem fog rendeltetés szerűen működni illetve
nem kívánt felületeken is jelenhet meg feszültség. Ezen okból
nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy ne mulassza el a
tesztelést. A szettet kérjük minden tartozékával együtt telepítse,
ezen alól nem kivétel a fotocella sem!

A beépítést csak is kizárólag szakember végezheti.



1, FORCE (Nyomaték) 10. PHOTOCELL, Photocella LED

2, PAUSE (Autómata zárási idő 11. Close limit, Zárási végállás LED

3, SLOW (Lágy megállítás mértéke) 12. OPEN limit, Nyitási végállás LED

4, POWER (Motor erő) 13. RECEIVER, Vevőegység

5, PUSH, Indítás gomb 14. FUSE, biztosító 0,2A

6, TEST, programozás gomb 15. FUSE, biztosító 5A/220V

7 LEARN, távirányító tanító gomb 16. TRANSFORMER, Transzformátor

8, STATUS, Állapot led 17. JUMPER, Távnyitás típusa 

9. LEARN LED, Tanuló led (Step by step, vagy nyitás után rögtön zárás)

VEZÉRLÉS BEKÖTÉSI RAJZA ÉS BEÁLLÍTÁSA

Autómata zárás aktív Autómata zárás inaktív

Lágy indítás aktív
Ajánlott bekapcsolni

Lágy indítás inaktív

Lágy megállás aktív
Ajánlott bekapcsolni

Lágy megállás inaktív

STEP by STEP Mód
Ajánlott bekapcsolni

STEP by STEP Mód 
kikapcsolva



Lágy indítás és zárás 
mértéknek beállítása

Automata zárás 
idejének beállítása

SLOW

PAUSE

FORCE

POWER

Motor nyomatékának 
beállítása

Motor erő beállítása

Távirányítók feltanítása:

Normál nyitási mód:

Nyomjuk meg a „tanulás” gombot (tanulás LED világít), majd nyomjuk meg a használni kívánt 

távirányító gombját addig, amíg a „tanulás gomb villog, majd elalszik.

Távirányítók törlése:

Nyomjuk folyamatosan a „tanulás” gombot addig, míg tanulás LED el nem alszik! 

Ekkor az összes távirányítót töröltük.

A következő oldalon nagyítva is megtekintheti 
a bekötés segédletét.

A vezérlés programozása:
Ha beállítottuk a végállásokat és a 
potméterek segítségével a kívánt 
értékeket akkor a kaput zárjuk be 
teljesen végállásig . Ezt követően 
nyomjuk meg a TEST gombot három 
másodpercig és engedjük el. A motor 
autómatikusan kinyit nyitási végállásig és 
azt követően pedig szintén 
autómatikusan bezár a zárási végállásig. 
A motorfej megjegyzi a távolságot és 
ellenőrzi a beállításokat (pl nyomaték, 
erő, lassítás és végállások). Ezt követően 
ha a „slow” üzemmód aktív akkor a 
motor lassítani fog a végállások előtt.




