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mindkét vezérlőre érvényes a                 a csak valamelyik típusra érvényes beállításokat az  

vagy          az  jelöléssel látjuk el. 

www.innolift.hu 
Amennyiben a vezérlőt meglévő egyenáramú motorhoz kívánja használni, az encoder 
bekötésével és a motor paraméterek beállításával kapcsolatban keressen meg minket. 

Részleges fordítás az eredeti angolnyelvű dokumentummal vesd össze! A használat során szerzett 
tapasztalatokkal folyamatoson bővítjük a leírást, ezért amennyiben úgy gondolja, hogy valamilyen felhasználói 

tapasztalatnak helye lenne a leírásban ossza meg velünk. innolift@innolift.hu 
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1. Alapadatok 

 

 
 

 

Csatlakozók 

JPI Külső tápfeszültség bemenet (24 Vdc Batteries) 
JP2 Kimeneti relék NO/NC 

• [CLOSED] ZÁRVA véghelyzet 
• [OBSTR.] SZORÍTÁSGÁTLÓ (Safety edge) 
• [OPENED] NYITVA véghelyzet 

JP3 Bemenet (száraz kontaktus vagy külső feszültség) 
• [OPEN] Ajtó nyit parancs 
• [CLOSE] Ajtó zár parancs 
• [NUDGE] Kényszer zárás 

JP6 Tápfeszültség bemenet 230V (50/60 Hz) 
JP8 Vega fényfüggöny vevő (RX) 
JP10 Encoder motor (4 poles) 
JP11 Motor tápfesz (2 poles) 
JP12 Külső programozó DISP801 
JP13 Motor csatlakozó (6 poles) 
JP15 Vega fényfüggöny adó (TX) 
SW1 Dipkapcsolók: 

• D1: Not used 
• D2: Motor Forgásirány; OFF = [Előre], ON = [Hátra]             Not used  
• D3: Not used 

SW2 Nyomógomb [TANULÓMENET/TESZT]: 
• Tanuló üzem (3 másodpercig nyomva tartani.) 
• Nyit/Zár (gyors nyomás) 

Led PWR Normál funkció > Zöld, Alarm > Villogó piros 
Led OBS Szorításgátló (Safety edge) > Sárga 
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2. Kezdés 

1. Áramtalanítsa a vezérlőt a tápkábellel. 
2. Félig nyissa ki az ajtót. 
3. Csatlakoztassa a motorkábelt, a JP13 vagy a JP10 és JP11 csatlakozókkal. 

 

4. Csatlakoztassa a tápfeszültség kábelét JP6 és ellenőrizze, hogy az ajtó zárni kezd-e: 
a. Ha az ajtó zárni kezd és bezár lépjen az 5. pontra 
b. Ha az ajtó nyitni kezd: 

b1. kapcsolja át a 2 DIP kapcsolót.           Vagy az OPCIÓK menü [MOTOR ROTATION] menüpontban. 

 

b2. Kapcsold le a tápfeszültséget a kábellel.  
b3. Kapcsold vissza a készüléket. 

Megj: a motor irányát az 521 vezérlőn csak a 2. DIP kapcsolóval, az 520 vezérlőn a Disp801 konzollal lehet 
megváltoztatni. 
A forgásirány csak az újraindítás után változik meg. 

5. Győződjön meg arról, hogy az ajtók teljesen zárva vannak. Zárnyitóval rendelkező hajtás esetén ellenőrizze, 
hogy a zárnyitó zárva van-e. 

6. Az ajtó út megtanulásához tartsa lenyomva a [LEARNING/TESZT] gombot a készülék oldalán legalább 3 
másodpercig, a hajtás lassan kinyitja az ajtókat, és a beépített kijelzőn az Ln látható. 
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3. Csatlakoztatás 

3.1. OPR521/520 - Vezérlés 

 

3.2. OPR521 - Vega B-LIFT240 Fényfüggöny 

 

 

 
 

  

 

Megj: A 10 és 11, 12, 13 pontokra csak feszültség mentes pontokat csatlakoztassunk! 

DRIVE LIGHT CURTAIN 
CONNECTOR PIN TX/RX CABLE COLOR 

JP8 31 RX Yellow 
30 Green 
29 Blue 
29 Grey 
28 Red 

JP15 34 TX Yellow 
33 Blue 
32 Red 
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3.3. OPR521 Vega B-LIFTxxx Fényfüggöny  
 

 

 

 

 Az idegen gyártmányú fényfüggönyök NC. relés kimenetét az FTC-GND pontok közé kell kötni. 
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4. Felhasználói felület 
4.1. Beépített nyomógombok és a DISP801 programozó készülék 
. 

 

4.2. Programozás Menü 
ENT a főmenübe és az almenükbe való belépéshez, valamint a beállítások megerősítéséhez. ESC a menükből 
való kilépéshez. 
UP / DW  a menük közötti mozgáshoz és az értékek módosításához. 

4.2.1. M0: [Nyitás Profil] 
Az első 4 paraméter pozíciók, a betanult út teljes hosszának százalékában kifejezve. Az egyéb paraméterek a 
maximális érték (a motor névleges fordulatszáma) százalékában kifejezett fordulatszám értéke. 

 

DISP801 

Almenü Leírás 

Belső kijelző DISP801 

o0 [Point A_a] A nyitás gyorsulási töréspont kezdete (Default 03) 
o1 [Point B_a] A nyitás gyorsulási töréspont vége (Default 40) 
o2 [Point C_a] A nyitás lassulási töréspont kezdete (Default 55) 
o3 [Point D_a] A nyitás lassulási töréspont vége (Default 99) 
o4 [Speed v1_a] Kezdeti sebesség (Default 10) 
o5 [Speed vH_a] Maximális sebesség (Default 60) 
o6 [Speed v2_a] Befejező sebesség (Default 08) 
o7 [Speed v_learn] Tanulási sebesség nyitásnál (Default 15) 

OPEN DOOR (100 %) 
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D_a 
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4.2.2. M1: [Zárási Profil] 
Az első 5 paraméter pozíciók, a betanult út teljes hosszának százalékában kifejezve. Az egyéb paraméterek a maximális érték 

(a motor névleges fordulatszáma) százalékában kifejezett fordulatszám értéke. 

 

 

Fontos! Az M0,1, sebesség és az M2 nyomaték, paraméterek beállítását próbáljuk alacsony 
értékről kezdve beállítani. A nyomaték értékeket minél alacsonyabbra állítsuk, úgy, hogy még 
biztosítsák a megbízható működést. A feleslegesen magas nyomaték értékek a hajtás mechanikai 
elemeit feleslegesen terhelik, ez csökkenti a rendszer élettartamát. 
 Az üzembehelyezés után ellenőrizzük, hogy folyamatos üzemben a motor állóhelyben nem 
melegszik. Ha melegedne F2 vagy F3 (Stat. Op.-Cl. Tor.) a nyitva vagy zárva tartás nyomatékát – a 
nyitva vagy zárva parkolástól függően – csökkentsük. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Almenü Leírás 
Int. Keyp. DISP801 

c0 [Point D_c] A zárási gyorsulási töréspont kezdete (Default 98) 
c1 [Point C_c] A zárási gyorsulási töréspont vége (Default 65) 
c2 [Point B_c] A zárási lassulási töréspont kezdete (Default 45) 
c3 [Point A_c] A zárási lassulási töréspont vége (Default 05) 
c4 [Point Z_c] A zárnyitó szerkezet nyomás gyorsitás pontja (Default 02) 
c5 [Speed v1_c] Kezdeti sebesség (Default 08) 
c6 [Speed vH_c] Maximális sebesség (Default 60) 
c7 [Speed v2_c] Végső zárási sebesség (Default 08) 
c8 [Speed v_rif] Pozíció beállítási sebesség bekapcsoláskor (Default 10) 

SPEED (%) 
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4.2.3. M2: [Nyomatékok] 
A paraméterek áramreferenciák, a 8A maximális érték százalékában kifejezve. 

 

4.2.4. M3: [Opciók] 

 

Almenü Leírás 
Int. Keyp. DISP801 

F0 [Limit Trq Op] LIMIT SWITCH Nyomaték: áramküszöb, amelyet át kell lépni a teljesen nyitott ajtó 
állapot eléréséhez (alapértelmezett 70) 

F1 [Limit Trq Cl] LIMIT SWITCH Nyomaték: áramküszöb, amelyet át kell lépni a teljesen zárt ajtó 
állapot eléréséhez (alapértelmezett 50) 

F2 [Stat Op. Tor.] NYITVA TARTÁSI NYOMATÉK: áram az ajtó teljes nyitva tartásához (alapértelmezett 
20) 

F3 [Stat Cl. Tor.] ZÁRVA TARTÁSI NYOMATÉK: áram az ajtó teljesen zárva tartásához 
(alapértelmezett 10) 

F4 [Sec. Cl. Tor.] BIZTONSÁGI NYOMATÉK ZÁRÁSBAN: áramküszöb, amelyet túl kell lépni a 
szorításgátló aktiválásához a zárás során. Ez a nyomaték a Z_c pont előtt működik 
(alapértelmezett 55) 

F5 [Sec. Op. Tor.] BIZTONSÁGI NYOMATÉK NYITÁSBAN: áramküszöb, amelyet túl kell lépni a szorításgátló 

aktiválásához a nyitás során (alapértelmezett 90) 

Almenü Beállítás Leírás 
Int. Keyp. DISP801 Int. Keyp. DISP801 

S0 [SEC. CL. TORQUE] 0 [Slave] Zárás közbeni elakadás esetén a "CM" relén 

keresztül jelzi a vezérlésnek, és mozdulatlan marad 

parancsra várva (alapértelmezett) 
1 [Master] Zárás közbeni akadályozás esetén a "CM" relén 

keresztül jelzi a vezérlésnek, és visszanyitja az 

ajtókat 
S1 [SEC. OP. TORQUE] 0 [Disabled] Nyitás közbeni akadály esetén bezárja az ajtókat 

(alapértelmezett) 
1 [Enabled] Nyitás közbeni elakadás esetén folyamatosan 

kényszeríti a nyílást, hogy befejezze a menetet. 

Hosszan tartó akadályozás esetén az IxT védelem 

aktiválódik 
S2 [COMMANDS 

MODE] 
0 [Slave] Nyitási vagy zárási parancsok arra az időre, amíg a 

bemenet aktív. Amikor a parancs kiesik, a művelet 

megszakad (alapértelmezett) 
1 [Master] A záró vagy nyitó parancs aktiválása után a készülék 

akkor is befejezi a műveletet, ha a bemenet már 

nem aktív 
S3 [MOTOR 

ROTATION]   
0 [Forward]  [Előre] (alapértelmezett) 
1 [Reverse] Csak olvasható 521, irható 520 [Hátra]  

S4 [AUTO RUNNING] 0 [Disabled] Az automatikus futtatás letiltva (alapértelmezett) 
1 [Enabled] Automatikus futás engedélyezve 

S5 [PHOTO MODE] 0 [Slave] A fényfüggöny megszakadása esetén a hajtás a "CM" 

relével jelzi az akadályt 
1 [Master] A fényfüggöny akadályozása esetén a hajtás a "CM" 

relével jelzi az akadályt, és újra kinyitja az ajtókat 

(alapértelmezett) 
S6 [NOF CL. RIF-ENC] A zárások száma, amelyek után az encodert automatikusan szinkronizálja.  0: A 

szinkronizálási funkció le van tiltva (alapértelmezett) 

Az integrált billentyűzeten a zárások számát a beállított érték x 10 adja meg. 

Példa: S6 = 10 ^ futások száma = 100 
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4.2.5.  M4: [Parancsok] 

Almenük Leirás 
Int. Keyp. DISP801 

-O [OPEN] Nyitási parancs, elsőbbséggel a vezérlőpanel parancsaival szemben 
-C [CLOSE] Zárási parancs, elsőbbséggel a vezérlőpanel parancsaival szemben 
-d [DEFAULT] Visszaállítja a gyári beállításokat 
-L [LEARNING] Tanulómenet bekapcsolása 
-P [ --------------- ] Panel reset 

4.2.6. M5: [Mechanikai paraméterek] 

4.2.7. M6: [Fényfüggöny] Paraméterek  

Almenük Beállítások Leírás 
Int. Keyp. DISP801 Int. Keyp. DISP801 

G0 [Enabled L.C.] 0 [NO] Fényfüggöny ellenőrzés letiltva (alapértelmezett) 
1 [YES] Fényfüggöny ellenőrzés engedélyezve. 

G1 [Anti-V(sec)] A vandálbiztos funkció aktiválási ideje másodpercben kifejezve (lásd 5.2) 0: 

Vandálbiztos funkció engedélyezve (alapértelmezett 90) 
G2 [Sec. Check] 0 [NO] A fényfüggöny biztonsági ellenőrzése letiltva (Default) 

1 [YES] A fényfüggöny biztonsági ellenőrzése engedélyezve 
(see 5.3) 

G3 [Timeout(ms)] A fényfüggöny biztonsági ellenőrzés időkorlátja, ezredmásodpercben (lásd 5.3) Az 

integrált kijelzőn az időt a beállított érték x 10 adja meg. Példa: G3 = 70 ^ Idő = 

700 ms (Alapértelmezett 800 ms, az integrált kijelzőn az alapértelmezett 80) 
G4 [Buzzer 

Nudge] 
0 [NO] Letiltott hangjelzés tolás és vandálbiztos üzemben . 
1 [YES] Hangjelzés engedélyezése tolás és vandálbiztos 

üzemben. (alapértelmezett) 
G5 [Buzzer Obstr] 0 [NO] Letiltott hangjelzés, amikor a fényfüggöny akadályt 

észlel (alapértelmezett) 
1 [YES] engedélyezett hangjelzés, amikor a fényfüggöny 

akadályt észlel  
  

Almenü Leírás 
Int. Keyp. DISP801 

M0 [Type Motor] 
 

Az aláhúzottak az 
általunk használt 

motorok. 

Motor type: 
• 0: Elvi 30 W 
• 1: Elvi 30 W 
• 2: Kag 50 W 

• 3: Dunker50W 
• 4: Kormas 110 W 

• 5: Movimotor 100 W 
• 6: Elvi 35 W 
• 7: CBF 45 W 

• 8: Intecno 40 W 
• 9: Kormas vertical 90 W 

• 10: AT40 120 W 
M1 [Resolution] Az encoder felbontása impulzus/cm-ben kifejezve Az integrált 

billentyűzeten a felbontást a beállított érték x 10 adja meg. Példa: M1 = 12 ^ 

Felbontás = 120 impulzus/cm (Alapértelmezett 381 imp/cm, az integrált 

kijelzőn az alapértelmezett 38) 
M2 [PID Parameter] Nem használt. 
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4.2.8. M7: [Paraméterek EN81-20/50]  

Almenük Beállítás Leírás 
Int. Keyp. DISP801 Int. Keyp. DISP801 

P0 [Enable REOPENING] 0 [NO] A zárnyitó visszanyitás letiltva (alapértelmezett) 
1 [YES] Zárnyitó visszanyitás engedélyezve 

P1 [Cm REOPENING] Visszanyitás mértéke Cm  (Default 04) 
P2 [WaitTime REOPE.] Visszanyitás előtti várakozási idő (Default 08) 
P3 [Cm FCP ON] Záró szakasz, amelyben a véghelyzetkapcsoló aktív a zárás alatt, centiméterben 

kifejezve (alapértelmezett 02) 
P4 [T-Mot Max] nem használt 
P5 [T-Mot work] nem használt 

4.2.9. M8: [Diagnosztika] 

 

Például:  

 

 

 

 

 
 

Almenük Leírás 
Int. Keyp. DISP801 

H0 [Hiba lista] Tekintse meg az utolsó hibát az integrált billentyűzeten, vagy a hibaelőzményeket a 
DISP801-en 

Tast. Int. DISP801  

A1 [OVERCURR] Túláram 
A2 [ENC KO] Motor/Encoder hiba 
A3 [ENC INC] A motor és az encoder nincs összhangban 
A4 [IxT-PROT] IxT Terhelésvédelem bekapcsolt 
A5 [OVERTEMP] Túlmelegedés 
A6 [NVM-ERR] Belső, vagy külső EEprom hiba 
A7 [UND-VOLT] Alacsony tápfesz hiba 
A8 [BARR-KO] Fényfüggöny hiba 
A9 [ALIM-EMG] Vésztáp ellátás. 

H1 [Tanulás] A tanulás során mért út hosszának megtekintése centiméterben 
H2 [Nyitás számláló] Nyitások száma * 
H3 [Zárás számláló] Zárások száma * 
H4 [Szorítás gátló 

számláló] 
Szorításgátló működésének száma* 

*The H1, H2, H3, H4 az integrált kijelzőn lévő adatokat a következőképpen kell leolvasni: 

 

P1 = OFF; P2 = OFF→real value = value x 10 

P1 = OFF; P2 = ON→real value = value x 100 

P1 = ON; P2 = OFF→real value = value x 1000 

P1 = ON; P2 = ON→real value = value x 10000 
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4.2.10. M9: Valós idejű elemzés (csak az integrált billentyűzeten érhető el) 

 

4.2.11. MA: alapértelmezett Wi-Fi modul (csak a beépített billentyűzeten érhető el) 

 

 

 

 

 

  

Almenük. Leírás 

Int. Keyp. DISP801  

E0 Nem lehet. A motor feszültségét mutatja Voltban 

E1 Nem lehet. A motor áramát amperben mutatja. Pontosság: decimális számjegy 

E2 Nem lehet. A motor rendelkezésére álló feszültséget mutatja voltban 

E3 Nem lehet. Az ajtó helyzete centiméterben 

E4 Nem lehet. Nem használt 

Almenük Leírás 
 

Int. Keyp. DISP801 
-S Nem lehet. A Wi-Fi modul alapértelmezett beállításainak visszaállítása (lásd a 7.1.1-es 

paramétert) -d Nem lehet. FIGYELEM, NE HASZNÁLJA! 

Fenntartott beállítás, ez megakadályozhatja a modul működését 
-P Nem lehet. FIGYELEM, NE HASZNÁLJA! 

Fenntartott beállítás, ez megakadályozhatja a modul működését 
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5. Funkciók 

5.1. IxT Védelem 
A funkció mindig aktív, és megvédi a motort az olyan akadályok miatti túlterheléstől, ami 
megakadályozza az ajtó normál mozgását. Ha a motor által felvett áram túllép egy bizonyos 
küszöbértéket (kb. 5 A) tovább mint 7 másodperc, a panel letilt, és IxT riasztásban marad. 
Körülbelül 15 másodperces szünet után a mozgató csökkentett sebességgel bezárja az ajtót. 

5.2. Vandálbiztos funkció 
Ez a funkció csak akkor aktiválható, ha a fényfüggönyöket a G0 paraméter engedélyezi ([Enabled 
L.C.], DISP801 kijelzőn). Ha a meghajtóhoz csatlakoztatott fényfüggöny a készülékben 
beállítottnál hosszabb ideig tartós akadályt észlel az M6 →G1 paraméter ([LIGHT CURTAIN] → 
[Anti-V(sec)], DISP801 kijelzőn) a hajtás lassú zárást ad. A zárást hangjelzés is jelzi, ha G4 = 1 
([Buzzer Nudge] = [YES] DISP801 kijelzőn). 
Ha a G1 paraméter ([Anti-V(sec)] DISP801 kijelzőn) = 0, a funkció le van tiltva. 

5.3. Fényfüggönyök Vega B-LIFT 240 biztonsági teszt  
A funkció csak akkor aktiválható, ha a fényfüggönyöket a G0 paraméter engedélyezi ([Enabled 
L.C.] DISP801 kijelzőn). A funkció az M6 →G2 paraméterrel engedélyezhető ([LIGHT CURTAIN] → 
[Sec. Check], DISP801-kijelzőn). Ha a biztonsági teszt engedélyezve van, az ajtó teljesen becsukott 
állapotában a hajtás tesztet hajt végre a fényfüggönyön, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-
e. Ha a teszt sikertelen, az ajtók alacsony sebességgel záródnak, és a zárást hangjelzés jelzi. 

5.4. Zárnyitó visszanyitás szintben – EN81-20/50  
A funkció az M7 →P0 = 1 paraméterrel engedélyezhető ([PAR. EN81-20/50] →[ÚJRANYITÁS 
engedélyezése] = [IGEN], DISP801-kijelzőn). Ha az újra nyitás engedélyezve van, amikor a [ZÁRÁS] 
parancs már nem aktív, néhány másodperc múlva (programozható) a vezérlő néhány 
centiméterrel újra kinyitja az ajtót (programozható). Ez a kis újra nyitás a lépcsőház ajtajának 
kinyitására szolgál, hogy újra kinyithassa az ajtót a kabin belsejéből, amikor a lift szintben van. 
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6. Diagnosztika  

6.1. LEDek 
6.1.1. LED PWR 

 

6.1.2. LED CM 

 

 

 

 

A LED OBS bekapcsol, hogy jelezze az [OBSTR](szorításgátló) kimenet aktiválását a 
zárás mechanikai érzékelése vagy a fényfüggöny akadályozása miatt (ha a fényfüggöny 
közvetlenül az OPR521-hez van csatlakoztatva - GND-FTC -). 

 

 

  

 

                PWR 

LED 

 Szin 
LED 

Állapot 
Villogás szám Vezérlő Státusz 

Zöld Folyamatos - Normál működés 
Zöld Villog - Pozició keresés 
Piros Villog 1 Hiba: Túláram 
Piros Villog 2 Hiba: Motor vagy encoderhiba 
Piros Villog 3 Hiba: Motor-enkoder  nincs szinkronban 
Piros Villog 4 Hiba: Mechanikai terhelés védelem 
Piros Villog 5 Hiba: Túlmelegedés 
Piros Villog 6 Hiba: EEprom hiba hibás belső működés 
Piros Villog 7 Hiba: Alacsony tápfesz 
Piros Villog 8 Hiba: Fényfüggöny hiba 
Piros Villog 9 Alarm: Vésztápról működés 
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6.2. DISP801  
Ha nem a programozási menüben tartózkodik, a billentyűzet kezdőképernyőjén ellenőrizheti az 
ajtó állapotát, az aktuális hibát és az aktív bemeneteket: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozició a kijelzőn Megjelenített 
üzenet 

Leírás 

 A [OPEN nyitás] bemenet aktív 
1 C [CLOSE zárás] bemenet aktív 

(BEMENETEK) N [NUDGE tolás] bemenet aktív 
 P [FTC fényfüggöny] bemenet aktív 
 ALARM Hiba 
 REPHASING Kezdeti pozíció felvétel, zárás 
 LEARNING Tanulómenet nyitás 

2 WAITING Ajtó parancsra várakozik, vég pozíciókon kívül 
(STÁTUSZ) RUNNING Az ajtó mozgásban 

 DOOR CLOSED Az ajtó teljesen zárt. [CLOSED zárva] relé aktív 
 DOOR OPEN Az ajtó teljesen nyitva. [OPEN nyitva] relé aktív 
 OBSTRUCTION Mechanikai akadás. [OBSTR. szorításgátló] relé aktív 
 Enc: xxxxx Encoder pozíció impulzusokban 
 IxT-PROT Túláram több mint 7 sec ideig 
 ENC-KO Encoder hiba 
 OVERTEMP Motor és elektronika hővédelem 

3 OVER-CURR Túláram 
(Hiba/Encoder) BARR-KO Fényfüggöny hiba  

 UND-VOLT Alacsony tápfeszültség 
 ENC-INC Inkoherens encoder érték. 
 Ismételje meg a tanuló menetet. 
 NVM-ERR EEPROM error 

4 
(SD-CARD) 

S SD kártya érzékelés 
3 SD Kártya hiba 
# Automata futás engedélyezve 
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6.3. Integrált nyomógombok és kijelző  
Ha nem a menüben van, a billentyűzet képernyőjén ellenőrizheti az ajtó állapotát vagy az 
aktuális hibát: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szimbolum 

Aj 

 

 

 

 

tó zárva [CLOSED] 

kimenet aktív 

Ajtó tolás üzemben 

Szorításgátló bekapcsolt 

[OBSTR] kimenet aktív 

Szimbólum 

Ajtó nyitva [OPENED] 

kimenet aktív 

Az ajtó parancsra várakozik 

Fotocella működésbe lépett 

([FTC] input bontva) 

Leírás Leírás 

Ajtó záródik Ajtó nyílik 

Hiba jelzés 
E1 -> Alarm: Túláram 
E2 -> Alarm: Motor vagy encoder hiba  
E3 -> Alarm: Inkoherens encoder érték. 
E4 -> Alarm: IxT Védelem  
E5 -> Alarm: Túlmelegedés 
E6 -> Alarm: EEProm hiba 
E7 -> Alarm: Alacsony tápfesz  
E8 -> Alarm: Fényfüggöny hiba 
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7.  “VISUALDOORS” APPLIKÁCIÓ 
Az OPR521-N-TS-MW Wi-Fi modullal rendelkezik, és lehetővé teszi a meghajtó csatlakoztatását 
Android telefonjához a VisualDoors alkalmazáson keresztül.  
  
 A VisualDoors alkalmazás segítségével: 
• Beállíthatja a kártya paramétereit 
• Különféle parancsokat küldhet 
• Ellenőrizheti az ajtók állapotát 
• Ellenőrizheti a bemenetek állapotát 
• Diagramot készíthet a futásról 

• Ellenőrizheti a futások számát és az utolsó 4 riasztás előzményeit. 

7.1. Wi-Fi Modul 
Wi-Fi Modul alapértelmezés 

Az OPR521 Wi-Fi modulja a következő alapértelmezett beállításokkal van 
konfigurálva: 

• Kommunikációs sebesség 57600 
• Wi-Fi hálózatnév: Vegaboard 
• Wi-Fi jelszó: vegaboard 

 Az alapértelmezett beállítások visszaállítása az alábbiak szerint lehetséges: 

 

 

 

Ha a kijelzőn A1, A2 vagy A3 látható, kérjen segítséget a forgalmazótól. Az A1 hibakódot a 
beépített Wi-Fi modul hiánya okozhatja, ezért kérjük, ellenőrizze, hogy a meghajtó OPR521-N-TS-
MW.. 

7.1.2. Testre szabhatja a Wi-Fi modul beállításait 

• Kapcsolja be a vezérlőt; 
• Aktiválja az Android készülék (vagy PC) Wi-Fi kapcsolatát, és csatlakozzon a Vegaboard 
hálózathoz 
• Írja be a 192.168.2.1 IP-címet a böngésző lapon, és nyomja meg az enter billentyűt. 
• A hozzáférési adatok: Felhasználónév = admin Jelszó = admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7.1.1. 
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• A bejelentkezés után a router kezdőképernyője így fog kinézni: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lehetséges, hogy az oldal nyelve nem angol, hanem kínai, ebben az esetben kattintson az (1)-re a 
nyelv megváltoztatásához. 

A WiFi beállítás (2) almenüben lehetőség van a Hálózatnév (4) és a Jelszó (5) módosítására. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: Ha a módosítások elkészültek, a mentéshez nyomja meg a SAVE gombot! 

A Trans Setting (3) almenüben lehetőség van a megnyíló legördülő menüben javasolt átviteli 
sebesség (6) módosítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: Ha a módosítások elkészültek, a mentéshez nyomja meg a SAVE 
gombot! 
A módosítások befejezése után nyomja meg a RESTART gombot. 
Az új hitelesítő adatokkal hozzáférhet a hálózathoz. 
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7.2. VisualDoors Applikáció  
7.2.1. Csatlakozás a Wi-Fi modulhoz 

A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz kövesse az alábbi lépéseket: 
• Töltse le Android mobileszközére a VisualDoors APP-ot az alkalmazásboltból; 
• Kapcsolja ki az okostelefon mobiladatait; 
• Engedélyezze a Wi-Fi-t és csatlakozzon a Vegaboard hálózathoz (jelszó: " vegaboard"); 

  • Győződjön meg arról, hogy csak egy mobileszköz csatlakozik a Vegaboard hálózathoz. 

7.2.2. Áttekintés  

Kezdőlap: 

Lehetőség van az ajtó állapotának ellenőrzésére és az impulzusok 
számának leolvasására az Encoderből. 

Lefelé görgetve a bemenetek állapotát és a lehetséges 
riasztásokat is ellenőrizheti. 

A zászlóra (a) kattintva módosíthatja a nyelvet. 

 A többi oldal eléréséhez érintse meg a bal felső sarokban található 
ikont (b). 

A menük egyikébe lépve módosíthatja a kívánt 
paramétereket, majd a jobb felső sarokban található 
megfelelő ikon segítségével elküldheti/mentheti azokat az 
ajtóhajtásra: 

 

 

 

Az M0-tól M8-ig terjedő menüket már leírtuk az előző 
bekezdésekben. 

MEGJEGYZÉS: mindig mentse el az elvégzett módosításokat, 
ellenkező esetben a korábbi értékek tárolva maradnak! 
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7.2.3. Paraméter átvitel. 

Ezzel a menüvel lehetséges az összes paraméter exportálása a panelról a VisualDoors 
alkalmazásba és fordítva, a következő parancsokkal: 

• IMPORT: lehetővé teszi a paraméterek átvitelét a 
okostelefonról az OPR521 kártyára. IMPORTÁLÁS 
• EXPORT: lehetővé teszi a paraméterek átvitelét az 
OPR521 kártyáról az okostelefonra (a készülék 
"Beállítások" mappájában található szöveges fájlon 
keresztül). 

7.2.4. Race chart 

Ebben a menüben az utolsó menet adatainak importálása után a SHOW RACING CHART gombbal 
megtekinthető az utolsó futás [SPEED_REAL] ajtósebessége, amely összevethető a felhasználó 
által beállított sebességprofillal [SPEED_RIF] , és a menet során felvett áram is megjelenik 
[CURRENT]. 

A bal oldali függőleges tengelyen zöld színben láthatók a 
sebességértékek (mm/s). 

A jobb oldali függőleges tengelyen kékben az 
áramértékek (mA) láthatók. 

A nyíl iránya az egyes diagramokon az ajtó mozgásának 
irányát jelzi. 

A bal oldali nyíl azt jelzi, hogy az ajtó bezárult (mint az 
ábrán látható példa). A jobb oldali nyíl az ajtó nyitását 
jelzi. 

Az elvégzett menet lefolyásának megfigyeléséhez nyomja 
meg a SHOW RACING CHART ikont. 

A grafikon mentése a SAVE CHART megnyomásával 
lehetséges. 

Ily módon a kép .png formátumban kerül tárolásra a 
mobileszköz grafikus mappájában. 
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9. Hibaelhárítás  

 

 

Probléma Javítás 

Az ajtók nem, vagy rángatózóan mozognak: 

- [PWR] LED, 3 piros villanás 

- E3 a TST800 kijelzőjén 

- - [ENC-KO] a DISP801 kijelzőjén 

Ellenőrizze a kábelezést a kártya, a motor és a jeladó között 

Az ajtók lassan mozognak Tanulási eljárás végrehajtása (2. bekezdés) 

Az ajtók nem nyílnak Ellenőrizze, hogy az ajtók kinyílnak-e az oldalsó gomb 1 másodperces 
lenyomásával 

Ellenőrizze, hogy a DISP801 nyitási parancsa alatt megjelenik-e az 
"A" a jobb felső sarokban 

Az ajtók nem záródnak be Ellenőrizze, hogy az ajtók kinyílnak-e a gomb oldalának 1 
másodperces lenyomásával 

Ellenőrizze, hogy a DISP801 nyitási parancsa alatt a jobb felső 
sarokban megjelenik-e a „C” felirat 

Az ajtók az ellenkező irányba mozognak. 
Bekapcsoláskor kinyílnak. 

Kapcsolja át a Dipswitch 2-t, majd indítsa újra a készüléket. 

Az ajtók késéssel lassulnak és csapódva 
nyílnak. 

Ismételje meg a tanulási eljárást (2. bekezdés) 

Csökkentse a paramétereket: 

- TST800: M0 ^ o2 és o3 

- - DISP801: [OPENING PROFILE] ^ C_a és D_a 
Ellenőrizze, hogy az szíj nem lazul-e meg 

Az ajtók késéssel lassulnak és becsapódnak. Ismételje meg a tanulási eljárást (2. bekezdés) 

Csökkentse a paramétereket: 

- TST800: M0 ^ c2 és c3 

- DISP801: [CLOSING PROFILE] ^ B_c és A_c 
Ellenőrizze, hogy az szíj nem lazul-e meg 

Az ajtók zárás közben mindig akadályt 
észlelnek 

Győződjön meg arról, hogy az ajtók zárása közben ne legyenek 
mechanikus akadályok, kikapcsolva, kézzel mozgatva az ajtókat . 

Növelje a paramétert: 

- TST800: M2 ^ F4 
- DISP801: [TORQUES] ^ [Sec. Cl. Tor.] 

Az ajtók nyitás közben mindig akadályt 
érzékelnek 

Győződjön meg arról, hogy az ajtók zárása közben ne legyenek 
mechanikus akadályok, kikapcsolva, kézzel mozgatva az ajtókat . 

Növelje a paramétert : 

- TST800: M2 ^ F5 

- DISP801: [TORQUES] ^ [Sec. Op. Tor.] 

Az ajtók nem maradnak teljesen nyitva a 
visszazáró rugó miatt 

Ellenőrizze, hogy a rugó megfelel-e az ajtók súlyának 

Növelje a paramétert : 

- TST800: M2 ^ F2 

- DISP801: [TORQUES] ^ [Stat Op. Tor.] 
A zárnyitó szerkezet nem marad teljesen zárva Ellenőrizze a paramétert : 

- TST800: M7 ^ SO 

- DISP801: [PAR. 81-20/50] ^ [Enable REOPENING] 

Növelje a paramétert : 

- TST800: M2 ^ F3 

- DISP801: [TORQUES] ^ [Stat. Cl. Tor.] 
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