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1 Beskrivelse af udstyret
record DFA 127 (Full Power) er en kompakt, selvovervågende, mikroprocessor-styret fløjdørsautomatik (Herefter forkortet til DFA). I kraft af dets mange special- og ekstrafunktioner er det yderst velegnet for et meget bredt anvendelsesområde. Enhver
dørbevægelse er overvåget. Mikroprocessoren registrerer og evaluerer løbende hhv.
aktuel dørposition, dørhastighed og position og udregner præcist det optimale bevægelsesforløb. Dette gør, at man er fri for de velkendte endestop, stødvise bremsebevægelser, krybehastighed osv. Automatikkens lukkefjeder indstilles efter den aktuelle dørs størrelse. Den korrekte lukkekraft kan indstilles indenfor området EN 4 til EN 6
(i overensstemmelse med EN 1154). Automatikken er endvidere forsynet med redundant kraftbegrænsningsfunktion, som giver ekstra megen sikkerhed.

1.1 Armtyper Inkl. tilbehør
Kraftoverførslen fra automatikken udføres med tilpassede arm systemer. Alt efter
montagesituationen kan der vælges mellem to typer arme (standard- og glide
arm). Standard armen kan leveres i forskellige længder for tilpasning til aktuelle
bygningsforhold Gennem anvendelse af forlængelsesdele (option). kan man kompensere for selv meget forskellige karm størrelser.

1.2 Tilbehør og specialapplikationer på DFA 127
Ekstern betjeningsenhed BDE
V.h.a. en eksterne hovedomskifter (BDE-enhed), som fås til montering på væg eller
undersænket, kan der på komfortabel vis vælges blandt 5 driftstyper.
Master / Slave
I master/slave-modus kan der uden ekstra mekaniske komponenter styres 2 DFA’er
med styring af lukkerækkefølgen.
Branddøre skal dog monteres med mekanisk dørvælger.
(ifølge standarder for branddøre)
Forlænget Inddækning
En forlænget version af inddækningen giver mulighed for installation af ekstraudstyr
Fleksibel kabeloverførsel
V.h.a. fleksibel kabeloverførsel kan ledningsføringsproblemet på en DFA, som sidder
på det bevægelige dørblad, løses flot og elegant.
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2 Sikkerhed
DFA 127 er fremstillet i henhold til, hvad der p.t. teknologisk er muligt, samt i henhold
til de alment anerkendte tekniske regler, som f.eks. kraft- og hastighedsbegrænsning.
Ikke desto mindre kan der opstå risici for brugerne, såfremt udstyret anvendes på utilsigtet vis.
Monterings-, servicerings- og vedligeholdelsesarbejde på DFA 127 må kun
udføres af uddannet og autoriseret personale.

2.1 Tilsigtet brug
Døråbneren DFA 127 er udelukkende fremstillet med henblik på almindelig anvendelse til fløjdøre i tørre, indendørs omgivelser. Systemet må derfor kun monteres indvendigt i bygninger resp. på indersiden af disse.
Al anden anvendelse gælder som utilsigtet. Dette gælder også ved anvendelse på
døre er er større end angivet i denne manual. Hvorfor producenten af anlægget ikke
vil være ansvarlig i tilfælde af skader, som resulterer heraf. Denne risiko bæres alene
af stedet/firmaet etc., hvor udstyret er i brug.
I begrebet ”Tilsigtet brug” indgår desuden, at alle driftsforhold, som foreskrives af
producenten, inkl. anvendelse og justering af korrekt type stangsystem samt jævnlig
servicering og vedligeholdelse, overholdes.
Såfremt der på egen hånd foretages uautoriserede/ikke-godkendte modifikationer på
det dør automatikken, vil dette medføre bortfald af producentens ansvar i tilfælde af
heraf resulterende skader.

2.2 Generelle oplysninger om sikkerhedsregler samt regler til
forebyggelse af ulykker
Det er af princip forbudt at afmontere eller deaktivere sikkerhedsanordninger (sensorer/følere).
Under indlæringskørslen (der kun må udføres ved autoriseret personale) er
sikkerhedsanordningerne (sensorer) koblet fra. Før indlæringskørslen påbegyndes, skal det derfor med henblik på at undgå person- eller tingskade
sikres, at der under indlæringskørslen ikke findes nogen personer eller objekter i dørfløjens risikoområde!
Med henblik på at undgå skader gennem knusning og forskydning må der
ikke findes nogen objekter i svingdørens åbningsområde.
Dør leverandøren skal sikre at der ikke forekommer risiko for klemning eller
knusning langs dørens lodrette kanter.
.
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3 Tekniske specifikationer

3.1

Dimensioner:
Driftsspænding:
Effektforbrug:
Max. moment:
Åbningsvinkel:
Åbne holdetid:
Åbnehastighed:
Lukkehastighed:
Støj:

Motordel 600 x 85 x 124 mm (b x h x d)
230V
Standby 13 W, nominel kapacitet 67 W
50 Nm
Kan indstilles fra 70° to 115°
Kan indstilles fra 0 to 60 sekunder
Kan indstilles fra 3 to 20 sekunder
Kan indstilles fra 5 to 20 sekunder
-18 dB

Driftsbetingelser
Temperaturområde:
Fugtighed:

-15 to + 50°C
Op til 85% relativ fugtighed, ikke kondenserende

Tilladte værdier for dør bredde og vægt

600

max: vægt af dørblad [kg]

500
sta nda rd og
glide a rm

400

300

200

100

0
0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

D ørbredde målt i meter [m]
anbefalede dørklassificering
for dør bredde

EN 4

EN 5

Kurven er beregnet du fra følgende formel:
J = 1/3 m

EN 6

b2

Standard arm J max. 65 kgm2 Signatur
J = Inertimoment i kgm2
forklaring :
Glide arm
J max. 65 kgm2
m = Dør vægt i kilo (bevægelig del)
b = Dørbredde i meter (bevægelig del)
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4 Opbygning og funktion
4.1

Opbygning

1 2

3

4

5

Signaturforklaring:
1 Netforbindelses terminaler
13
12 14
11
2 Sikring
3 Netdel NET
4 Drivstation ATM
5 Styreskab STG
6 STG forbindelses terminaler
7 Motor print MOT
8 Tilslutninger for motor ATE
4.2

10

9
10
11
12
13
14
15
16

6

7

15

Retnings kontakt
9 8 16
Trykknap på styring STG
Lukkefjeder
Fjederkrafts visning
Fjederkrafts justering
Udgangsaksel
Betjenings vippekontakt BDI
Fejlindikering og reset tryk

Funktioner
record DFA 127 er konstrueret på en sådan måde, at den uden strøm fungerer som en
almindelig dørlukker. Den kan således nemt åbnes med hånden. Den lukker ved
hjælp af den energi, der ligger ’gemt’ i fjederen og dæmpes gennem motoren, der udgør det for en generator.
Hvis drevet er sluttet til forsyningsspænding, er der gennem motoren servohjælp til
åbnings- og lukkebevægelsen.
Følgende funktioner har udelukkende til opgave at beskytte brugeren:
Registrering af forhindringer: Hvis døren i forbindelse med åbning kommer i kontakt
med en forhindring, stopper den med det samme og gemmer positionen for ’sammenstødet’ i hukommelsen. Hvis dørens indstillede åben tid ikke er udløbet. Vil automatikken forsøge at nå frem til åben-position. Når denne tidsindstilling er udløbet, lukker
døren. Ved næste åbning køres der så meget forsigtigt hen over forhindringspositionen i lav hastighed, så en gentagelse af det hårde sammenstød kan undgås.
Reversering: Hvis døren i forbindelse med lukning møder en forhindring, udløser dette en ny åbning. Ved den følgende lukning køres der forsigtigt over forhindringspositionen i reduceret hastighed.
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5 Armtyper
5.1

Standard arm

Hængsel

5.2

Glidearm trækkende

Hængsel

5.3

Glidearm trykkende

Hængsel
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6 Akselforlængere
Akselforlængeren er den del der forbinder udgangsakslen med det anvendte armsystem. Akselforlængere leveres i forskellige længder for tilpasning til de aktuelle
indbygningsforhold. Automatikken leveres altid med en 20 mm akselforlænger.
6.1

Standard arm

Underkant karm

6.2

Glidearm Trækkende og trykkende

Underkant karm
Overkant dørblad

Forlænger
20
127.808.211

Forlænger
50
127.808.212

Forlænger
65
127.808.218

Forlænger
80
127.808.213

8
15
42.5

38
45
72.5

53
60
87.5

68
75
102.5

Glidearm trækkende
B
d (= ‚D’)
E

15
32
60

45
62
90

60
77
105

75
92
120

Glidearm trækkende
a
b
e (= ‚D’)

8
15
60

38
45
90

53
60
105

68
75
120

Armtype:
(Mål i mm*)
Standard arm
A
B
c (= ‚D’)

* Målene er opgivet til den samlede døråbner. For at finde målene til grundprofilet
(chassiset) skal der tillægges 1.5 mm.
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7 Montageplan for standard arm

Hængsel

Standard arm

Karmdybde X

Varenummer

(mm)

SG 1
SG 2
SG 3

0…120
100…220
210…330

127.808.184
127.808.215
127.808.216

7.1 Grundprofil (Chassis)
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8 Montageplan for glidearm
8.1 Glidearm trækkende

Hængsel

8.2 Glidearm trykkende

Hængsel

Glidearm

Karmdybde X

Varenummer

(mm)

GG
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9 Justeringsmuligheder for arme
9.1 Vinkeljustering
Døråbnerens udgangsaksel er en mangenot der tillader justering af armens vinkel
i trin af 6°.
BEMÆRK: Forbindelses skruen
mellem arm og udgangsaksel. skal
være strammet og denne opspænding skal altid kontrolleres.
Standard anvendes 6° forspænding
Max. tilladt forspænding er 12°
Det anbefales at kontrollere opstramningen når døråbneren er endeligt
indstillet.

9.2 Længde justering
Længde på standardarmen kan indstilles for den nøjagtige tilpasning til karmdybden. De to markerede skruer løsnes med en umbraconøgle (5 mm). Ved korrekt
justering er armen orienteret vinkelret på døren.
BEMÆRK: Alle skrueforbindelser skal strammes efter justering af arm.

For at reducere forspændingen. kan udgangsarmen justeres I en vinkel på 6°
modsat åbningsretningen.
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10 Målskemaer for standard arm
10.1 Målskema 1 for standard arm
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Måleskemaer for standard arm
10.2 Måleskema 2 for standard arm
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11 Montering og idriftsættelse
11.1

Undersøgelse af installationsforholdene
Er dørfløjen letgående i hele svingområdet ?
Lukker døren korrekt i fals og lås ?
Er alle dæmpere/lukkemekanismer afmonteret (dørpumper / diktator)

Er underlaget plant og stabilt. Døråbnerens grundprofil tillader ikke ujævne
overflader. Er dette tilfælde skal der fremstilles et underlag af vinkel eller
plade.

11.2

Placering af DFA og arm
Alt efter monteringstype, monteringsplade og armsystem markeres de passende
positioner for boring af huller på skabelonen.
Boreskabelonen fastgøres på den ønskede position.

Boringerne udføres. Efter at det første borehul er udført kan grundprofilet
anvendes som skabelon.

11.3

Mekanisk montering af døråbneren
Drivstationen ATM må ikke åbnes eller adskilles af hensyn til faren for
skader som følge af frigivelse af fjederkræfter.
Komponenterne demonteres fra grundprofilet
Grundprofilet fastgøres, kablerne føres til og der monteres evt. flex-forbindelser..
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11 Montering og idriftsættelse
Drivstationen ATM monteres på grundprofilet

Monter Netdelen NET og tilslut ledningsforbindelserne til styringen STG.

Forbered montering af arm( se afsnit 9). Monter armen i korrekt position i forhold til døråbneren så den får en passende forspænding. Fastgør armen til
døren, juster armen så den står vinkelret på døren (90°) ved standard arm.
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Montering og idriftsættelse
11.4

Justering af fjederspænding (EN 4 til EN 6)
Fjederspændingen indstilles i forhold til dørbredden. Spændingen skal justeres I
overensstemmelse med EN 1154 I området mellem EN 4 til EN 6. Den korrekte
indstilling kan aflæses i diagrammet i afsnit 3 og er fastlagt ud fra dørbredden.
Døråbneren leveres fabriksindstillet til EN 4. Denne indstilling passer til dørbredder fra 950 til 1100 mm.
For eksempel: Hvis døren har en bredde på 1100 mm kan der ud fra skemaet
aflæses at den max. tilladte vægt er ca. 160 kg.
For at øge fjederspændingen drejes
bolten I urets retning. Der anvendes en
13 nøgle for justering.
Den hvide markering i hullet for visning
Justerings bolt
af fjederspænding er relateret til skalaen under hullet.
Korrekt fjederspænding er nødvendig for at døren kan lukke
døren korrekt I strømløs tilstand.
For stor fjederspænding kan
medføre driftsforstyrrelser !
Vision panel

11.5

Mekanisk funktionskontrol
Er armen monteret I korrekt vinkel I forhold til døren ?
Er dørfløjen letgående hen over hele svingområdet ved manuel aktivering?

Dæmper motoren lukkehastigheden, når døren lukker på fjederkraft. Hvis
dette ikke sker, skal skydekontakten S1 kontrolleres.
Skydekontakt S1
Kontaktens stilling skal svare til armbevægelsen i åbningsretningen.
Eks: hvis armen drejer mod højre ved
åbning, skal kontakten stilles til højre.
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Montering og idriftsættelse
Virker døråbneren som en mekanisk dørlukker?
Ved brug af glidearm: Er der et synligt endeslag i den sidste del af lukkebevægelsen ?

11.6

Tilslutning af aktivering, sikkerhedssensorer og
El- slutblik
I strømløs tilstand forbindes: Trykkontakter, Radar, Sikkerhedssensorer og
El-slutblik (Ved sidstnævnte skal der monteres en diode ved slutblikket for
beskyttelse af dørstyringen).

11.6 Tilslutning af forsyningsspænding
Sikkerhedsoplysningerne i afsnit 2 skal
læses og overholdes !
1. Afbryd netforbindelsen ved hjælp af
ekstern hovedafbryderen eller stikforbindelse.
2. Forsyningskabler skal føres frem
til DFA netdelen NET. Kablet må
ikke afisoleres før tilslutningsklemmerne
3. Ledningsforbindelserne kontrolleres i
henhold til diagrammet 127.108.696
Forsyningsgruppen skal være sikret med max. 10 A.

11.7 Kontrol af indstillinger
1. Jumpere for den ønskede funktion placeres I henhold til afsnit 12. Indkøring.
2. Kontroller ledningsbroforbindelser (lus) for eksterne tilslutninger der ikke
anvendes. Såsom: Nødstop, SIS, SIO
3. Hvis leveringen indeholder SIO / SIS skal disse være justeret og tilsluttet før indlærings kørslen.
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12 Indkøring
12.1 Indkøring:
Forkortelser:
Master
Slave
MF
FPC
DFA
Master +
Slave
Master +
Slave
Master +
Slave

Master- døråbner eller enkeltfløjet dør
Slave-døråbner
Multifunktions tast på styringen
record programmerings enhed (Flash-programmering)
Instruks
DFA ikke tilsluttede
Juster fjederspænding
Kontroller at kontakten for omdrejningsretning er stillet korrekt

Beskrivelse
Udføres i henhold til afsnit 11.4
og tabellen I afsnit 3.1
Udføres i henhold til afsnit 11.5
Arme må ikke være tilsluttet
døråbneren.

Master + Kontroller at CAN-forbindelsen er
Slave
ført over CAN-isolatoren
Master Kontroller at Jumper 13 er stillet til HW detection for Master STG
M1 på styringen (STG)
Slave
kontroller at Jumper 13 er stillet til HW detection for Slave STG
S1 på styringen (STG)
Master

Skift driftsindstillingen til manuel på BDI vippekontakten på endedæksvippekontakten
let
Master + Tilslut forsyning til døråbnerne
Slave
Master + MF 8. Blink
Indlæser fabriksindstillinger
Slave
Master FPC 902: Master / Parameter /
Indstil korrekt armtype
operator / arme
Master MF 6. Blink
Indlæring af fjederkraft
FPC 902: Master / Diagnostic /
Kontroller indstilling
door parameters
Slave
FPC 902: Slave / Parameter / oper- Indstil korrekt armtype
ator / arms
Slave
MF 6. Blink
Indlæring af fjederkraft
FPC 902: Slave / Diagnostic / door Kontroller indstilling
parameters
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Indkøring
Master +
Slave
Master +
Slave
Master +
Slave
Master +
Slave

Afbryd forsyningsspænding
Monter arme

Monteres med ca 6° forspænding

Kontroller bremsevirkningen I lukkebevægelsen
Tilslut forsyningsspænding

Master

Indstil konfigurationer for dørtype
og låsning

Master

Skift til automatik

Ved Master/Slave installationer tilsluttes slaven først.

BDI vippekontakten på endedækslet

Master + Eventuelle sikkerhedssensorer
Slave
SIO, SIS tilsluttes
Master

MF 3. Blink

Disse sensorer skulle fungere korrekt da de blev justeret før indlæringskørslen.
Start indlæringskørsel

Slave

MF 3. Blink

Start indlæringskørsel

Master + Tilslut aktiveringer til AKI/AKA
Slave
Master + Indstil de sidste parametre for
Slave
døråbneren

For Master / Slave- installationer se også afsnit 16
Under indlæringskørslen må der ikke på nogen måde komme utilsigtede
hindringer i vejen for døren.

I tilfælde af ukontrollerede dørbevægelser skal forsyningsspændingen
straks afbrydes ved ekstern hovedafbryder eller stik.
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Indkøring
12.2 Kontrol af lysdioder på styringen STG
Kontroller lystdioderne 1…3 i henhold til tabellen i afsnit 13.

12.3 Kontrol af hovedomskifter BDE og aktiveringer
BDE Hovedomskifter stilling

( Konstant åben )

1. Døren skal åbne og forblive åben.
2. Kontroller dørens bevægelsesadfærd.
3. Døren kan i åben position ikke bevæges med hånden.

BDE Hovedomskifter stilling

( Låst )

1. Døren skal lukke.
2. Kontroller dørens bevægelsesmønster.
3. Kontroller aflåsning, såfremt en sådan findes (Se fejlkoder afsnit 17).
4. Yderligere tryk på
medfører en SSK åbning
5. Aktivering tilsluttet SSK skal medføre åbning
6. Aktiveringer tilsluttet AKI og AKA må ikke medføre at døren åbner

BDE Hovedomskifter stilling

( Ensrettet )

1. Aktiveringer tilsluttet AKI og SSK skal medføre åbning
2. Aktiveringer tilsluttet AKA må ikke medføre åbning hvis døren er lukket.

12.4 Indstilling af dørhastighed og holdetid (åben).
Mulighederne er beskrevet i afsnit 15, konfigurationer.

11.12 Konfigurering af kundespecificerede indstillinger
Mulighederne er beskrevet I afsnit 15, konfigurationer
Alle ændringer skal noteres på konfigurationsbladet der efterlades ved automatikken.
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Indkøring
12.6 Sikkerheds kontrol
1. Hovedomskifter stilles i
( Automatik)
2. Aktiver døren (F. eks. med aktivering tilsluttet AKI)
3. Aktivering af en eventuel tilsluttet at sikkerhedssensor (SIO) skal medføre at
døren genåbner hvis den aktiveres under lukkebevægelsen.
4. Tilsvarende kontrol udføres med alle tilsluttede sikkerheds sensorer.

11.14 Kontrol af reversering
1. Lad noget komme i vejen for døren under lukningen. Døren skal reagere ved
at reversere. Ved næste lukning kører døren hen over forhindringspunktet
med krybehastighed.
2. Lad noget komme i vejen for døren under åbningen. Døren stopper indtil
åbenholdetiden udløber og lukker derefter. Ved næste åbning kører døren
hen over forhindringspunktet med krybehastighed

11.15

Tipautomatik
(Aktivering ved manuel betjening)
Konfiguration, se afsnit 15. Døren skal aktiveres, når der trykkes let imod den.

11.16

Kontrol af DFA-funktioner
Kontrol af alle DFA-funktioner.
Efterspænd armens skruer.

11.17

Aflevering af anlægget til kunden
Oplæring af kunden.
Udlevering af brugervejledning.
Demonstration af hvorledes anlægget resættes.
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13 Betjeningsmanual
13.1 Betjeningselementer på STG DFA 127
Generelt:
STG 127 aktiveres med aktivt HIGH-niveau (PNP), d.v.s. for at en funktion kan aktiveres, skal der tilføres et +24 V signal. Sikkerhedsindgange aktiveres ved afbrydelse af signal .
Nullederen (0 V) er forbundet til jord.

Jumpere:
J14:

Master / Slave
jumper sættes i position M1 for master (fabriksindstilling)
jumper sættes i position S1 for slave

J13:

For CAN-ledningsafslutning.

Lysdioder:
LD1: (rød)

Kontrollampe for trykknappen S1 på styringen

LD2: (grøn) +35V
Slukket i tilfælde af strømafbrydelse
LD3: (grøn) +24V
Lyser, såfremt +24 V er til stede.
OBS: I tilfælde af netsvigt sker processor-reset først 1 sek.
efter at denne Lysdiode er blevet mørk..
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Betjeningsmanual
Trykknap på styring (S1):
Denne multifunktionstast har flere funktioner.
Valg af funktion foregår ved hjælp af lysdioden ved tasten, i henhold til følgende
tabel:
Slip knappen efter:
1. Lysimpuls på lysdioden LD1
2. Lysimpuls på lysdioden LD1
3. Lysimpuls på lysdioden LD1
4. Lysimpuls på lysdioden LD1
5. Lysimpuls på lysdioden LD1
6. Lysimpuls på lysdioden LD1*
7. Lysimpuls på lysdioden LD1
8. Lysimpuls på lysdioden LD1
Hold tasten nede i 13 sekunder

*

Funktion:
AKI
Indlæringskørsel
Konfigurationsmodus.

* Lære fjedertype
Indlæsning af fabriksinstillinger
Hardware-reset (ny start af styringen)

Indlæring af fjedertype må kun udføres, når drevet ikke har forbindelse med døren!
(Før denne funktion aktiveres, skal stangsystemet afmonteres, d.v.s. dørfløjen må
ikke
være forbundet med drevet).
Hvis styringen skiftes skal indlæring af fjedertype udføres !
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Betjeningsmanual
13.2 Funktioner på den elektroniske hovedomskifter BDE-D
(option)
Den elektroniske hovedomskifter BDE-D Er en
let betjent inde og udlæsningsenhed. For betjening og indstilling af record dørautomatik.
Logiske trykknapper tillader intuitiv betjening og
navigation gennem menuen, der er tilpasset den
tilsluttede automatik.
Det baggrundsbelyste LCD-display viser data
og informationer om dørens status ved brug af
symboler og tekstmeddelelser.
Yderligere information findes i manualen for omskifteren BDE-D (Varenummer 903 108 983).

Automatik / AUTO
Normal funktion
Reaktioner på signaler i denne driftsstilling (X markere en aktivering)
AKI
AKA
SSK
SIO
SIS
TIPP

Lukket
x
x
x

Åbnebevægelse
x
x
x
x

Åben
x
x
x
x
x

Lukkebevægelse
x
x
x
x
x

x

Ensrettet / Udgang
I denne driftsstilling reagere døren ikke aktivering udefra. Indvendige aktiveringer er aktive.
Reaktioner på signaler i denne driftsstilling (X markere en aktivering)
Lukket
x

Åbnebevægelse
x
x
x

Åben
x
x
x
x
x

AKI
AKA*
SSK
x
x
SIO
SIS
TIPP
* AKA er aktiv som sikkerhed når døren lukker

Manual DFA 127 -DK
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x
x
x
x
x
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Manuel betjening / Håndbetjent
Døren kan åbnes og lukkes manuelt. Funktionen af manuel betjening kan konfigureres individuelt med 6 indstillinger. Beskrivelsen af disse er ved paramenterne.
Konstant åben / Åben
Døren åbner og forbliver åben.
Låst
I driftstrillingen låst er låsen aktiveret.
Reaktioner på signaler i denne driftstrilling (X markere en aktivering)
Lukket
AKI
AKA
SSK
SIO
SIS
TIPP

x

Åbnebevægelse
x
x
x
x

Åben
x
x
x
x
x

Lukkebevægelse
x
x
x
x
x

Afbrudt / OFF
Denne driftstrilling kan kun anvendes i USA. Automatikken skifter til manuel (indstillede
konfigurationer af manuel drift ignoreres). SSK aktivering er mulig men kun over opsyn.
Da visse overvågnings funktioner ikke er aktive.
Reaktioner på signaler i denne driftstilling (X markere en aktivering)
AKI
AKA
SSK
SIO
SIS
TIPP
BODYG
RAILB

Lukket

Åbnebevægelse

Åben

Lukkebevægelse

x

x

x

x

x
x

x
x

RESET
Hvis der trykkes på tasten

i cirka. 5sekunder. Viser displayet:
YES
Reset Operator?
NO

Efterfølgende tryk på
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14 Mekaniske driftsomskiftere og signaler

1
1
2
3

2

3

Mekanisk BDI omskifter med 3 stillinger
Reset tryk
Status indikator

Mekanisk omskifter BDI ( Vippekontakt)
Ved hjælp af 3-trins-betjenings-vippekonakten på sidedækslet kan man indstille
følgende drift indstillinger:
Manuel drift
:
I denne drifts stilling fungerer DFA’en som en normal dørlukker. Den lader sig nemt
åbne med hånden og lukker igen af sig selv. De tilsluttede aktiveringsanordninger er
ikke aktive, d.v.s. de ignoreres..
Automatik
:
Døren åbner og lukker automatisk – enten i kraft af aktivering af en aktiveringsanordning eller ved let tryk mod døren hvis tipfunktion (manuel aktivering) er indkodet.
Konstant åben
:
Døren åbner og bliver stående i åben-position. Hvis der i forbindelse med åbning
er en forhindring i vejen, forsøger DFA’en endnu fem gange i løbet af nogle sekunder at få døren åbnet til den indstillede åbningsvinkel. Hvis forhindringen stadig er tilstede, godkender systemet så den aktuelle position som permanent åbenposition.
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Den mekaniske omskifter BDI er tilsluttet og aktiv på en DFA 127. Hvis der tilsluttes en elektronisk BDE-D. Vælger automatikken driftsstilling efter den omskifter
der afgiver det driftssignal der har den højeste prioritet.
For driftsindstillingen gælder prioritet og kode i henhold til den efterfølgende tabel,
hvor BDE2 (S2) og BDE1 (S1) udgør det for de to STG-indgangsterminaler for
den mekaniske omskifter (BDE):
disse terminaler er nummereret: J7/1 + J7/2
(L = Afbrudt eller 0V, H = +24V)

Mekanisk BDI (vippekontakt)
BDE2

(S2)

L
H
L

BDE1

H
L
L

(S1)

Elektronisk BDE-D
Funktion
Låst
Ensrettet
Konstant åben
Manuel
Automatik

Prioritet (1=højest)
1
2
3
4
5

Den elektroniske omskifter BDE-D viser den aktuelle driftsstilling.
Hvis der på BDE-E indstilles en driftsmodus, som p.t. ikke har nogen prioritet, vises statusmelding 62.

Reset tryk
Tryk på denne knap i minimum 5 sek. medfører reset af styreenheden.
Efter reset lyser lysdioden konstant.

Status signal
Er mørk, når der ikke foreligger nogen fejl.
Blinker i tilfælde af driftsforstyrrelse (se status- og fejlmeldinger).
Lyser konstant under reset.
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15 Konfigurationer
15.1 Konfigurationsblad
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Konfigurering af DFA 127 kan kun udføres med en elektronisk BDE-D eller en FPC
testboks. Hvis BDI omskifteren på endedækslet er tilsluttet. må BDE-D eller FPC
kun tilsluttes mens døren konfigureres.
Husk altid at notere Indstillinger / ændringer på konfigurationsbladet

15.2 Beskrivelse af parametre
Parameter
DRIVING CYCLE
Closing speed

Fabriks
indstilling

Beskrivelse

0 - 40
(5 – 20 s)
0 - 40
(3 - 20 s)
0 – 40
(40 = max.)
0 – 40
(0°-20°)

18

Reguleres i 40 trin

36

Reguleres i 40 trin

36

Acceleration fra start af bevægelser ved åbning og lukning.
Tidligere afbremsning ved lukning.
Forlænger lukketiden med en krybehastighed indenfor de sidste 20°
af lukkebevægelsen (for sikring af
farlige snitkanter).

0 - 40
(0 - 60 s)

2

0 – 40
(0 - 60 s)

4

OPERATOR
Opening angle

0 - 40

35

Collision

0 - 40

20

Without
Position closed
Position
Open
Position
open/closed

Without

Opening speed
Acceleration
Latch check
(slow motion)

OPEN TIME
Time delay open

Time delay SSK

Brake
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Justerings
område

0
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Åben holdetid ved aktivering af:
AKA, AKI og Tip-funktion
0 - 20: Trin af 1 sekund
21 - 40: Trin af 2 sekunder
Åben holdetid ved aktivering af:
SSK
0 - 20: Trin af 1 sekund
21 - 40: Trin af 2 sekunder
Åbningsvinklen beregnes under
indlæringskørslen. resultatet får
værdien 40.
Reversering. Indstilling af kraft for
udløsning af reversering
0:
Lille kraftpåvirkning
40:
Stor kraftpåvirkning
Ingen bremse indbygget /
Bremsning ikke ønsket.
Bremsning I lukket stilling
Bremsning i åben stilling
Bremsning i åben og lukket stilling

Manual DFA 127 -DK
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Parameter
Type of Arms

Inverse
Spring type

Limit open
ENTRANCE SYSTEN
Fire Alarm (door)
Control

Inter lock
Door type

Manual DFA 127 -DK

Justerings Fabriks
område
Indstilling
Normal
Slide arm
pulling
Sliding
pulling
Sliding
pushing
Inheader
Disabled
Disabled
Enabled
Kun afEN 4
læsning

Disabled
Enabled

Disabled

Disabled
Enabled
Single
control
Master
control
Slave
control

Disabled

Beskrivelse
Standard arm trykkende
Glidearm trækkende.
Glidearm trykkende.
Special montering (Kun for USA)

Åbner døren med fjederkraft I tilfælde af strømsvigt.
Fjederkraft opmåles under indlæringskørselen (MF 6. Blink).
Aflæses med FPC 902:
Fjederkraft : EN 4: Værdi: 30-37
EN 5: Værdi: 37-54
EN 6: Værdi: 54-87
Hvis fjederkraften er udenfor området eller ikke kan opmåles viser displayet: Unknown.
Enabled: Døren holdes med større
kraft i åben position.

Enabled: kraftindstilling tilpasset EUnorm for branddøre.
Single con- Denne indstilling indlæses automatroller
tisk på det færdige anlæg.
Med FPC 902 kan der indstilles Simulering eller fordelingen i Master /
slaveanlæg.

Funktioner er endnu ikke integreret.
Basic oper- Basic ope- Grundlæggende konfigurationer og
ator
rator
specialtilpasninger.
USA
USA Low
Energy
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Parameter
MASTER/SLAVE
2 DOOR LEAFS
Function AKA

Overlap

Justerings Fabriks
Beskrivelse
område
indstilling

Master +
Slave
Master only

Master +
Slave

0 - 40

5

Indgangen AKA aktivere begge døre
Indgangen AKA aktivere kun master
døren.
Indgangene AKI og SSK aktivere
begge døre. Driftsstillingen Ensrettet
er ikke mulig.
I indstillingen overlap er venter anlægget på at den modstående dør
har nået et indstillet punkt i bevægelsen.
Ved åbning venter slaven på at masteren har udført bevægelsen y.

Ved lukning venter masteren indtil
slaven er lukket.

Opening sequence
Closing sequence
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0 - 40

5

Forsinket start af slave døren.

0 - 40

20

Forsinket lukning af master døren
Ved indstillingen 0 = synkron åbning
og lukning.
Ved indstillingen 40: Ved åbning venter slaven til masteren er helt åben.
Ved lukning venter master til slaven
er helt lukket
Hvis begge indstillingstyper anvendes har overlap indstillingen højeste
prioritet.

03/2006 Rev. A

Manual DFA 127 -DK

Konfigurationer
Parameter
MANUAL CONTROLE
During Closing
When Locked

Supported closing
(Lukning med servohjælp fra motor)

Justerings Fabriks
Beskrivelse
område
indstilling

Disabled
Enabled
Disabled
Enabled

Disabled

Disabled

Disabled

Disabled

Constant
constitutive
Final bang
Slow, constitutive
Slow, final
bang

Active Sensors

Closing speed

Manual DFA 127 -DK

Disabled
SIS
Enabled
SIS
Disabled
0 – 40

Disabled

20
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Enabled: Døren lukker kun med fjederkraft.
Enabled: Når døren er i driftstillingen
Låst. Kan den åbnes manuelt og lukker kun med fjederkraft.
(night watchman mode).

Constant: Motoren indkobles med
konstant kraft under de sidste 10° af
lukkebevægelsen.
Constitutive: Som ovenfor men med
stigende kraft hvis døren møder
modstand.
Final bang: Med motor indkoblet de
sidste 2° af lukkebevægelsen. For at
få døren til at låse korrekt.
Langsom lukning med stigende kraft
hvis døren møder modstand under
de sidste 10° af lukkebevægelsen.
Langsom lukning med stigende motorkraft under de sidste 2° af lukkebevægelsen.
Ingen sensore er aktive
Alle Sensore (incl. SIS) er active
Alle Sensore er active (Excl. SIS)

Lukkehastighed ved lukning på fjeder. reguleres i 40 trin. Låse på døre
skal altid låse korrekt. Funktionen afhænger af fjederkraften.
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Parameter

Justerings Fabriks
Beskrivelse
område
indstilling

OPERATING
UNIT
3-digit
BDE-M (mechan(AUTO)
ical BDE)
4-digit
(Mekanisk omskif3-digit (OFFter)

3-digit

Manuel drift; Automatik;Konstant åben

(AUTO)

Funktionerne passer med vippekontakten på endedækslet af DFA 127.
Automatik; Manuel drift; Konstant åben;
Låst.
3 trins: Auto; Låst: Konstant åben.

A)

3-digit (OFF-

Indstilling for tilslutning af urstyring (
SUR-V).
Ved montering af BDI-M. omskifter.
Se afsnit 15.3

M)

Automatik; OFF; konstant åben.

ADVARSEL: Denne function passer
ikke med symbolerne på vippekontakten på endedækslet af DFA 127.
Manuel drift; OFF; konstant åben.

BDE-D
( Submenu)
Language

Deutsch
Français
English
English US
Normal
OFF-Mode

English

Sprog for tekstmeddelelser.

Normal

Contrast BDE 1

0 - 40

0

Contrast BDE 2

0 - 40

0

Light time

0 - 40

0

Standard-Funktion (Ikke for USA)
Special funktion se afsnit 13.2
Driftstillingen Låst er erstattet af
OFF.
Kontrastindstilling af displayet for
BDE 1.
Kontrastindstilling af displayet for
BDE 2.
Indstilling af tid for baggrundsbelysning af display:
0:
Ingen baggrundsbelysning
1 - 39: 1 - 39 sekunder efter at omskifteren er blevert betjent
40:
Konstant baggrundsbelysning
Ændringer af indstillingerne for
BDE-D indlæses efter genstart af anlægget.

Keyboard
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ADVARSEL: Denne function passer
ikke med symbolerne på vippekontakten på endedækslet af DFA 127.
Elektronisk hovedomskifter

03/2006 Rev. A

Manual DFA 127 -DK

Konfigurationer
Parameter
LOCKING
Locking function

Lock type
(Låsetyper)

Manually operated Lock
(Manuel lås)
Start delay

INPUT
Input AUX1_IN

Input AKA
(AUX2_IN)

Manual DFA 127 -DK

Setting
range

Factory de- Description
fault
Aflåsning
Normally Normally lo- Låseblik / Lås aflåses kun i driftstillocked
cked
lingen Låst. Denne driftstilling findes
kun på en elektromisk omskifter samt
Always lopå BDI-M. omskifter.
cked
Altid låst: Døren er altid låst Låseblik
/ Lås åbner ved hver aktivering.
Standard
Standard For standard El- slutblik og tilsvarende låse:
Locking
Bolt
Automatikken trækker kortvarigt døren til så låsen kan åbne. Herefter
Magnet
holdes låsen åben indtil døren har
nået fuld åbning.
For motorlåse:
Automatikken trækker døren til indtil
låsens riglekontakt melder at låsen
er åben. Låsen holdes åben indtil at
døren er lukket.
Automatikken venter max. 5 sekunder på at riglekontakten melder at låsen er åben.
Magnet lås: function som motorlås
men uden at døren trækkes til.
Disabled
Disabled Enabled: For tilslutning af riglekontakt ved manuelle låse.
Enabled
Ved signal på VAK afbrydes alle aktiveringer.
0 - 40
0
Tidsforsinkelse for motorlåse.
(0 – 8 s)
For tilslutning af låse der ikke afgiver
signal om riglens stilling.

Inactive
BEA
Bodyguard
AKA
Railbeam

Inactive

Special funktion. Anvendes for tiden
kun I USA.

AKA

Special funktion. Anvendes for tiden
kun I USA.
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Parameter
OUTPUT
Output
AUX1_OUT

MISCELLANEOUS
Push to actuate
(TIP funktion)
(Håndaktiveret)

Justerings Fabriks
Beskrivelse
område
indstilling
Disabled
BEA Bodyguard
Test Closed
Test Open

Disabled

Disabled
Normal
(motored)
Slow
(motored)
HB with
sensor

Disabled

Special funktion. Anvendes for tiden
kun I USA.
For tilslutning af sikkerhedssensore
der kræver test input.
Diverse
Normal: Automatikken aktiveres af
hurtige ændringer af dørens bevægelse. langsomme bevægelser
der kan være forårsaget af vind ignoreres
Slow: Som ovenfor men reagere
også på langsomme bevægelser.
Døren kan åbnes manuelt.
Specialfunktion for USA

15.3 Særlige bemærkninger
1)

Hvis der indkodes en mekanisk hovedomskifter BDI-M ændres funktionerne af
indputene BDE1 og BDE2. Hovedomskifteren BDI-M (127.808.232) indeholder
tilslutningsklemmer der tillader ekstern skift af driftindstillingen. Indstillingen af
driftformen fremgår af skemaet på næste side.

Tilslutningsklemmer på BDI-M omskifteren:
Input/output på
DFA 127
BDE 1
BDE 2
+ 24 V

Klemmer på
styring DFA 127
J7/1
J7/2
J7/3

Klemnumre på
BDI-M
1
2
3

Når denne omskifter anvendes har vippekontakten på endedækslet ingen
funktion. Det er kun reset knappen og lysdioden der fungere!
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Driftstillinger:

Mekanisk omskifter (Ekstern BDE)
BDE2 / Klemme 2
BDE1 / klemme 1
L
L
L
H
H
H
H
L

Funktion
Låst
Konstant åben
Manuel
Automatik

(L = Afbrudt eller 0V, H = +24V )

Vippekontakt på endedæksel eller ekstern
BDE2 / Klemme 2

BDE1 / Klemme 1

L
H
L

L
L

H

Funktion hvis ekFunktion hvis ekstern mekanisk om- stern mekanisk omskifter ikke er
skifter er
konfigureret.
konfigureret.
Konstant åben
Konstant åben
Manuel
automatik
automatik
låst

Bemærkninger til konfigurationer:
Hvis der er tilsluttet et El-slutblik skal konfigurationen Altid låst anvendes.
med mindre der er tilsluttet en elektronisk omskifter BDE-D. Ved brug af
denne omskifter er der flere muligheder.
Menu: Locking / Locking function /
Parameter værdi 2 (Always locked)
For korrekt funktion af manuel drift med aktive sensore skal funktionen
konfigureres og driftstillingen på BDE-D eller vippekontakten på endedækslet skal stilles til
.
Døren kan herefter betjenes manuelt, som en dør med dørlukker. For
handicappede kan døren aktiveres af trykknapper eller radiostyring.
Menu: Manual control / Active sensors/ SIS Enabled
For korrekt funktion: Brug ikke denne indstilling sammen med servo understøttet lukning!

Manual DFA 127 -DK
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For Master/Slave anlæg, kan indgangen AKA konfigureres til kun at aktivere Master døren!
Menu: Master/Slave 2-leaf / Function AKA / Parameter value 2 (Master only)

Tilslutning af tidsur for aflåsning (SUR-V)
Kontakt I tidsur*
2 (S2)

BDI-M DFA 127

3 (24V)

* Kontakt sluttet
Kontakt brudt

= Driftindstilling som indstillet på hovedomskifteren
= Driftstilling ”Låst”

OBS Bemærk at der skal anvendes en BDI-M omskifter
samt konfigurationen 4 trins omskifter
Funktionen skifter mellem automatik og låst
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16 Master/Slave installationer
16.1 Anvendelse
Master/slave-styringen sætter DFA 127 i stand til at foretage styring af lukkerækkefølgen uden eksternt ekstraudstyr. Anvendelsesområdet for sådanne master/slave-styringer er to-fløjede døre, som kræver en bestemt åbnings- og lukkerækkefølge. Master/slave-styringen på record DFA 127 udmærker sig især ved, at
alle sikkerhedsfunktionerne, som er kendt fra DFA-systemet, også fungerer på tofløjede døranlæg. Dette gælder i særdeleshed også for reversering, registrering
af forhindringer og slow-mode. Via et intelligent interface mellem master- og
slave-drevet kommunikerer de to styringer hele tiden med hinanden, således, at
en evt. forhindring i den ene dørs svingområde altid vil være ’kendt’ af begge
drev.

S la v e

M a s te r

( s ta n d le a f)

( m o v in g le a f )

16.2 Funktioner
Principielt svarer funktionerne på et master/slave-drev til dem på en standardDFA.
Følgende punkter skal dog specielt nævnes:
Registrering af forhindringer: Hvis der er en forhindring i forbindelse med åbning af den ene dør, stopper kun den blokerede dør. Ved den efterfølgende åbning vil det også kun være denne dørfløj, der åbner i slow-mode. D.v.s. at forhindringsregistreringen fungerer uafhængigt af hinanden på begge dørfløje.
Reversering: Funktionen ”Reversering” derimod påvirker begge dørfløje, d.v.s.
efter sammenstød med den ene dørfløj vil begge fløje reversere. På den måde
undgås, at en forhindring i begge fløjenes svingområde kolliderer med begge
fløje.
Betjening af master/slave-anlæg: Betjening af et master/slave-anlæg kan kun
foregå via master-drevets betjeningskontakt. Alle driftstillinger er identiske med
dem på en standard-DFA. Masterens kontaktposition påvirker såvel master- som
slave-drevet, d.v.s. slave-drevets kontaktpositioner tages ikke i betragtning.
Nødstop (ABDL): Ved master/slave-anlæg kan der tilsluttes nødstop. Kontakten
skal være udført som en to polet brydekontakt.
Se hvorledes nødstop (ABDL) tilsluttes I el-diagrammet for master / slave anlæg I
denne manual
Manual DFA 127 -DK
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16.3 Særlige forhold
Bemærk at for master / slave indstallationer, skal idriftsættelsen udføres anderledes en ved en standard DFA:
Styringerne på master og slaveanlægget skal forbindes med en kommunikationsledning og en CAN isolator 127.808.247 (se el-diagrammet for master /
slave anlæg I denne manual).
På master slave anlæg skal jumperen J13 for CAN bus forbindelse stilles til
Master/Slave (se el-diagrammet for master / slave anlæg I denne manual).
Aktiveringer skal tilsluttes den døråbner der er Master. Indgangene AKI, AKA
og SSK er ikke aktive på slaven.
Sikkerheds-anordninger (SIO, SIS), som monteres på begge dørfløje, skal sluttes til det tilsvarende drev, d.v.s. SIS på slave-fløjen skal sluttes til slave-drevet.
Ved at stille jumper J14 på styringen STG 127, angives den ene døråbner som
værende Master og den anden som slave. Det skal altid være døren med overlap der vælges som master (se el-diagrammet for master / slave anlæg I denne
manual).
Forsyningen til døråbnerne skal enten tilsluttes samtidigt Eller først på Slaven.
Indlæringskørslen udføres indivduelt for hver døråbner. Under indlæringskørslen af slaven vil masteren også åbne for ikke at komme i vejen for slaven.
Åbnings- og lukkehastigheden er éns for begge drev. Værdierne meldes fra
master’en videre til slave’en. På samme måde er det master’en, der ’dikterer’
dør-åben-perioden. Hvis værdierne skal ændres, skal indstillingen således foretages på master-drevet; og slave’en overtager så værdierne automatisk.
Åbningsvinkel og reverseringsautomatik kan derimod indstilles særskilt for begge drev. For indstilling af dette se parameterlisten.
Skulle det forekomme, at ét af de to drev svigter, anbefales det, at man også
afbryder det andet drev fra strømforsyningen, idet begge drev så derefter på
behørig vis kan startes op påny som beskrevet ovenfor.
Special funktioner for overlap, Åbnings- og Lukkeindstillinger
Menu: Master/Slave 2-leaf / overlap, opening and closing sequence / Parameter value 1 (Speedo)
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17 Status- og fejlmeldinger
Detaljeret beskrivelse af statusindikationer
Generelt:
I tilfælde af uregelmæssigheder vil en tilsluttet elektronisk omskifter skifte mellem
at vise driftstillingen til fejlvisning. bagrundsbelysningen vil blinke hvert andet sekund. Flere fejl kan vises (F.eks. vil ”1/2” betyde: Fejl nummer et af i alt 2 fejl).
Status identifikationer der er markeret med et “W” er advarsler. I dette tilfælde
skifter omskifteren ikke til fejlvisning.
En fejl signal vil som regel kunne slettes ved at trykke på tasten
i en periode
på 5 sekunder. (= reset). Dette medfører fornyet start af styreenheden.
Hvis årsagen til fejlen imidlertid ikke er blevet fjernet, vil statusmeldingen fremkomme igen,
Den efterfølgende liste er en oversigt over fejlårsager i nedstigende sandsynlighedsrækkefølge. Den mindste sandsynlighed er, at fejlen i sidste ende må søges i
styringen (STG).
Status 3:

AKI tryk / sensor aktiveret i mere end 60 sekunder
Reset sker automatisk, såfremt OK, eller ved service-montør

Status 5:

AKA tryk / sensor aktiveret i mere end 60 sekunder
Reset sker automatisk, såfremt OK, eller ved service-montør

Status 6:

Oplåsningsfejl
Evt. har låseriglen sat sig fast
Reset ved service-montør

Status 9:

“Åbning ikke mulig (4 sammenstød ved åbningsforsøg)
Kontroller aflåsning / fjern hindring for åbning
Reset ved service-montør

Status 11:

Fejl på motorstrøm
Formodentlig fejl i de interne forbindelser
Udskiftning af defekte ledere af service-montør

Status 23:

Slavens Styring defekt
Udskiftes af service-montør

Status 25:

Forbindelse mellem Master / Slave (CAN) afbrudt
undersøges af service-montør

Status 31:

Nødstop / ABDL Aktiveret. Motor relæ strømløst
Reset ved at udløse nødstop / Indkoble ABDL

Status 37:

Fejl på motorstrøm
Styring (STG) eller motor (ATE) defekt.
Reset ved service-montør
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Status 38:

Motor overophedet
Automatik skifter til manuel drift
Evt. er dørfløjene for tunge, eller de har for megen friktion
Reset ved at lade motoren køle af eller ved service-montør

Status 39:

Overbelastning på +24V forsyningen
Evt. er der tilsluttet for meget eksternt udstyr
Reset ved service-montør

Status 41:

Motorens termoføler defekt
Evt. er motoren ikke tilsluttet
Evt. er en føler i motoren defekt / kabelbrud på følerledningen
Reset ved service-montør

Status 43:

Encoder (tæller) defekt
Evt. er tællerkablet ikke tilsluttet, Ledningsbrud eller blokering
Reset ved service-montør

Status 45:

Motor strøm – tidsprodukt for stort
Motorrelæ slipper, Der er nu kun mulighed for manuel kørsel
Reset sker automatisk gennem afkøling eller ved service-montør

Status 46:

Styring defekt
Dette omfatter følgende enkelte fejl:
EPROM, RAM, Watchdog, Imax, ImaxT, difference på SHE-EXT
Reset ved service-montør

Status 47:

Sikkerhed Åbne (SIO) aktiveret i mere end 60 sekunder
Reset sker automatisk, såfremt OK, eller ved service-montør

Status 50:

Styreenhed CPU2 er defekt
Reset ved service-montør

Status 51:

Software version
Software versionen på Master og Slave kan ikke arbejde sammen
Opdatering af softwar af service-montør

Status 52:

Ingen kørselsparametre
Udfør indlæringskørsel

Status 53:

Motor afbrudt
Evt. er motoren ikke tilsluttet rigtigt
Reset ved service-montør

Status 54:

Indlæringskørsel
Reset sker automatisk

Status 59:

Sikkerhed Lukke (SIS) aktiveret i mere end 60 sekunder
Reset sker automatisk, såfremt OK, eller ved service-montør
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Status 60:

Parameter memory defekt (EEPROM)
Skift styringen
Reset ved service-montør

Status 61:

Kontakt tilsluttet SSK aktiveret i mere end 60 sekunder
Reset sker automatisk, såfremt OK, eller ved service-montør

Status 62:

Hovedomskifter (BDE) har ingen prioritet
Overstyret af et overordnet signal (f.eks. et aktiverings-ur)
Reset automatisk gennem slip af BDE-tasten

Status 72:

Slave forbindelse
Master har ingen forbindelse til Slave
Reset ved service-montør

Status 88:

Difference imellem parametre (Master / Slave)
De fælles parametre for et Master / Slave anlæg passer ikke sammen.
Reset ved service-montør

Status 89:

Master forbindelse
Slaven har ingen forbindelse til Masteren
Reset ved service-montør

Status 90:

Railbeam aktiveret i mere end 60 sekunder
Reset sker automatisk, såfremt OK, eller ved service-montør

Status 91:

Bodyguard aktiveret i mere end 60 sekunder
Reset sker automatisk, såfremt OK, eller ved service-montør

Status 92:

Relæ i styring defekt
Udskiftes af service-montør

Status 93:

Overspænding på 24V forsyning (Over 27V)

Status 94:

Indlæring af fjederspænding
Reset sker automatisk

Status 95:

Forkert omdrejningsretning

Status 96:

EEPROM Tom
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18 Vedligeholdelse
Følgende punkter skal undersøges:

Side 40

Forankring

Er DFA 127 stadig forsvarligt forankret til mur / facade ?

Grundprofil

Er komponenterne stadig forsvarligt forankret ?

Dørens funktion

Fungere den manuelle dør upåklageligt ?

Arm

Er armens monteringsskruer strammet ?

Funktion

Er dørens bevægelsesmønster som forventet ?

Ledningssystem

Er alle kabler stadig tilsluttet; er terminalskruerne spændt
godt til? Er motorens stikforbindelser i orden?

Indlæringskørsel

Igangsætning af en ny indlæringskørsel

Hovedomskifter

Kontrol af alle driftstillinger

Aktiveringer

Kontrol af trykkontakter, trækkontakter, radar med mere.

Sikkerheds
sensore

Kontrol af sikkerheds sensore for åbne eller lukke bevægelse.

Sikkerheds
Funktioner

Kontrol af eksterne funktioner for sikkerhed
(Nødstop / ABDL / SSK).

Elektrisk lås

Kontrol af El-slutblik / Motorlås.

Inddækning

Er inddækning og endedæksler intakte og korrekt monteret ?
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19 Slutkontrol ved montage
Følgende punkter skal undersøges:
Forankring

Er DFA 127 forsvarligt forankret til mur / facade ?

Grundprofil

Er komponenterne forsvarligt forankret ?

Dørens funktion

Fungere den manuelle dør upåklageligt ?

Dør

Passer den indstillede fjederkraft med dørens bredde og vægt.
Kontrol I forhold til diagrammet I denne manual?

Arm

Er armens monteringsskruer strammet ?

Funktion

Er dørens bevægelsesmønster som forventet ?

Eltilslutning

Er ledere korrekt monteret og afskærmet ?

Lednings
forbindelser

Er alle kabler korrekt tilsluttet; er terminalskruerne spændt godt
til? Er motorens stikforbindelser i orden?

Hovedomskifter

Er den foreskrevne ledningsforbindelsen installeret ?

Konfiguration

Er automatukken konfigureret som ønsket?
Er konfigurationsskemaet udfyldt og anbragt i inddækningen?

Indlæringskørsel

Er indlæringskørslen gennemført?

Omskifter

Kontrol af alle driftstillinger

Aktiveringer

Kontrol af trykkontakter, trækkontakter, radar med mere.

Sikkerheds
sensore

Kontrol af sikkerheds sensore for åbne eller lukke bevægelse.
(SIO/SIS)

Sikkerheds
funktioner

Kontrol af eksterne funktioner for sikkerhed
(Nødstop / ABDL / SSK).

Elektrisk låsning

Har El-slutblikket frigang så det kan fungere korrekt?
Er der monteret en diode ved el.slutblikket?
Funktionstest af el-slutblik / Motorlås.

Inddækning

Er inddækning og endedæksler korrekt monteret ?

Logo

Er record logoet korrekt monteret ?
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20 Forkortelser
A ABS
AKA
AKG
AKI
AS

Absolute pulse generator
Udvendig aktivering
Fælles aktivering
Indvendig aktivering
Master wiring diagram /
Circuit diagram
Terminals inside header
Gearmotor

M MF
Motor
MP

Multifunktions tast

N NA
NET
NS
NSA

Nødstop
Strømforsyning
Main power switch
Mains failure

Elektronisk omskifter
Vippekontakt på DFA
Tilslutningsprint for mekanisk
omskifter
control unit LED

R RAD
RSK

Radar
Riglekontakt

S SI
SIO
SIS
SSK
STG
STP

Sikring
Sikkerhed i åbne
Sikkerhed lukke
Nøglekontakt
Styreskab (styring)
Styreprint

T TOE
TOW
TOZ

door locking
door opening width
door open time delay

E EPROM Hukommelse for program
ES
El diagram

U

Microprocessor

F FV

Manufacturing regulation

G GTR

Gearing

V VL
VMA

H HS

Main switch 2-pole

I IKG

Encoder

L LED
LD
LS

Lysdiode
Light Emitting Diode
Kabelplan

ASK
ATE
B BDE-D
BDI
BDI-M
BKL

C CAN-H serial data interface
CAN-L serial data interface
CPU
central processing unit
D DFA
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Døråbner

P

VRK
VRR
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MOT

Assembly principle plan

wiring list
Instructions for wiring and
Assembly
locking contact
Lås (aut lås, record)
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22 record Europa
Austria

Hungary

record Türautomation
Helmut Heinz Bunzl Ges.m.b.H.
Zwingenstrasse 17
A-2380 Perchtoldsdorf
Phone +43 1 865 88 75
Fax
+43 1 865 88 75 14

record ajtó kft
Leshegy ut 8

Denmark

Netherlands

record BMT A/S
Hovedstensvej 33

Automatische deuren record B.V.
Cardanuslaan 30
NL-6865 HK Doorwerth
Phone + 31 26 33 99 777
Fax
+ 31 26 33 99 770

DK-2650 Hvidovre
Phone + 45 36 78 23 00
Fax
+ 45 36 77 16 28

H-2310 Szigetszentmiklós
Phone + 36 24 51 53 90
Fax
+ 36 24 51 53 92

France

Poland

record portes automatiques SA
ZAC-6, rue de l’Orme Saint Germain
F-91165 Champlan Cedex
Phone + 33 1 69 79 31 10
Fax
+ 33 1 69 79 31 29

record drzwi automatyczne Sp.zo.o.
Nowa 23 Street
Stara Iwiczna
PL-05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna
Phone + 48 22 73 77 100
Fax
+ 48 22 737 70 08

Germany

Spain

record Türautomation GmbH
Dieselstrasse 7
D-42389 Wuppertal
Phone + 49 202 60 90 10
Fax
+ 49 202 60 90 111

record Elemat S.A.
c/Francesc Vila, 20 Pol. Ind Can Magi
Apartado de Correos 185
E-08173 San Cugat del Valles
Phone + 34 93 674 26 50
Fax
+ 34 93 675 49 21

Great Britain

Switzerland (Headquarters)

record UK ltd
Smith Avenue – Garrion Business Park
Wishaw – North Lanarkshire – ML2 ORY
Phone + 44 1698 376411
Fax
+ 44 1698 376422

record Türautomation AG
Allmendstrasse 24
CH-8320 Fehraltorf
Phone + 41 44 954 91 91
Fax
+ 41 44 954 92 00

Norway (importør)
Moen Automatikk AS
Verkseier Furulunds v 49
0668 Oslo
Tlf: + 47 22 29 16 00
Faks: + 47 22 32 75 50
www.k-moen.no

