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Kabin Kapısı Sistemi Kurulum Kılavuzu

 

1. Güvenlik Yönetmeliği 

1.1 Güvenlik İşareti Tanımı 

Bu kurulum kılavuzu aşağıdaki sembolleri güvenlik işareti olarak kullanmaktadır.

 

TEHLİKE 

Bu sembol hayati tehlike veya yaralanma riskine dikkat çeker. Bu uyarının önemsenmemesi hayati 

tehlikenin oluşması anlamına gelir.

 TEHLİKE 

Bu sembol elektrik akımından doğan 

Uyarı işaretleri her zaman izlenmelidir.

UYARI 

Bu sembol yaklaşan tehlikeye dikkati çeker. Bu uyarının önemsenmemesi yaralanma veya mülk 

hasarına yol açabilir. 

Uyarı işaretleri her zaman izlenmelidir.

NOT 

Bu işaret operasyon için önemli bilgi veya talimatları sembolize eder. Dikkat edilmemesi 

ve kayıplara yol açabilir. 

KONTROL 

Bu işaret denetim sırasına dikkati çeker. Bu sembolün önemsenmemesi yaralanmalara veya hasara 

neden olabilir. 

 

1.2 Acil Durum Halinde Alınacak Önlemler

Acil durumda asansör kilidini açın.
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Sistemi Kurulum Kılavuzu 

Bu kurulum kılavuzu aşağıdaki sembolleri güvenlik işareti olarak kullanmaktadır. 

yaralanma riskine dikkat çeker. Bu uyarının önemsenmemesi hayati 

tehlikenin oluşması anlamına gelir. 

elektrik akımından doğan ani yaklaşan hayati tehlikeyi veya yaralanmaları sembolize eder.

Uyarı işaretleri her zaman izlenmelidir. 

Bu sembol yaklaşan tehlikeye dikkati çeker. Bu uyarının önemsenmemesi yaralanma veya mülk 

Uyarı işaretleri her zaman izlenmelidir. 

Bu işaret operasyon için önemli bilgi veya talimatları sembolize eder. Dikkat edilmemesi 

denetim sırasına dikkati çeker. Bu sembolün önemsenmemesi yaralanmalara veya hasara 

1.2 Acil Durum Halinde Alınacak Önlemler 

açın. 

 

yaralanma riskine dikkat çeker. Bu uyarının önemsenmemesi hayati 

yaralanmaları sembolize eder. 

Bu sembol yaklaşan tehlikeye dikkati çeker. Bu uyarının önemsenmemesi yaralanma veya mülk 

Bu işaret operasyon için önemli bilgi veya talimatları sembolize eder. Dikkat edilmemesi hasar, tehlike 

denetim sırasına dikkati çeker. Bu sembolün önemsenmemesi yaralanmalara veya hasara 



 

Sadece asansör güvenlik yönetmeliğini iyi bilen ve eğitimini almış personel tarafından

kat kapısı ve kabin kapısı açılabilir.

 

 

2. Montaj Araçlarının Hazırlığı 

Kabin Kapısı Sistemi için gerekli olan 

 

Tablo 2-1 Montaj Araçları 

 

No. Ad 

1 
Sekman 

pensesi 

2 Su terazisi 

3 

 

Şakül 

 

4 Yıldız tornavida 

5 
Yarım ay 

anahtar 

6 Lokma anahtar 

7 Alyan anahtarı 

8 Kumpas 

 

3. Kabin Kapısı Sisteminin Hassas Parçaları

 

Parça Adı 

Askı Aparatı φ48 

Panel Paten Montajı 

Kontak Sivici 

Halat 

Egzantrik φ30 

Enkoder 

Saryo Tekeri 
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güvenlik yönetmeliğini iyi bilen ve eğitimini almış personel tarafından

ve kabin kapısı açılabilir. 

Kabin Kapısı Sistemi için gerekli olan montaj araçları Tablosu 2-1 

Özellik Miktar Açıklamalar

Genel Araçlar 

175mm 1 

500mm 1 

Çelik 1kg 1 

 75-200mm tipi 2 

13/16/18/24 2 takım / tip 

 10/13/16 2 takım / tip 

 3/4/5/6 1 Takım/Tip 

100A21 1 Takım 

3. Kabin Kapısı Sisteminin Hassas Parçaları Tablo 3-1 

Kullanıldığı Yer Uyarı

Kat  kapısı, kabin kapısı 

 Kat kapısı, kabin kapısı 

Kapı motor  kontağı,          

Kat Kapısı yardımcı kontağı 
AZ05(06)

Kat kapısı, kabin kapısı 
Kapı tipi ve net açılışı 

belirtilmelidir.

Asansör Kapısı 

Kabin Kapısı 

Kabin Kapısı 

güvenlik yönetmeliğini iyi bilen ve eğitimini almış personel tarafından 

Açıklamalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı 

 

 

AZ05(06) 

Kapı tipi ve net açılışı 

belirtilmelidir. 
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Halat Tutucu φ47，φ64 Kabin Kapısı  

Halat Tutucu φ47 Kat Kapısı  

 

 

 

4. Kabin Kapısı Sistemi 

4.1 Parçaların Tanımı 

Şekil 4-1 e bakınız. 

 

 

                                            Şekil 4-1 Kabin Kapısı Montaj çizimi 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2 Kapı Motoru ve Kabin Arasındaki Bağlantılar

4.2.1 Kabin üst bağlantı modu için şekil 4

 

 

                     Şekil 4-2 Kabin 
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ve Kabin Arasındaki Bağlantılar 

bağlantı modu için şekil 4-2 ye bakın. 

   

 

2 Kabin Üst Bağlantı Modu 
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4.2.3 Dikey Bar Bağlantı Modu için Şekil 4-3 e bakınız. 

 

 

   Şekil 4-3 Dikey Çubuk Bağlantı Modu 

 

 

4.3 Merkezi Açılır Kapının Açılma Genişliği Ayarı. Şekil 4-4 e bakın. 
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                                 Şekil 4-4 Merkezi Açılır Kapının Açılma Genişliği Ayarı 

 

 

 

 

 

Merkezi açılır kapının açılma genişliği ayarı. Şekil 4-5 e bakın. 

4.3.1 Hızlı Kapı 

a) Hızlı kapının asma kapı arabasını hareket ettirin ve kapıyı hizada olması için yavaşlatın; 

b) Alüminyum halat klipsini sabitleyin. 

4.3.2 Yavaş Kapı 

a) Yavaş kapının asma kapı arabasını kapı açıcısının her iki ucuna doğru hareket ettirin; 

b) Araba ve kapı operatör uçları arasındaki mesafenin CO+30 olduğundan emin olun; 

c) Alüminyum halat klipsini sabitleyin. 

 

                                

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Şekil 4-5 Merkezi Açılır Kapının Açılış Genişlik Ayarı 

 

4.4 Teleskopik Açılır Kapının Açılış Genişlik Ayarı. Şekil 4-5-1’e bakınız. 

a) Asma kapı arabasını kapı motorunun her iki tarafına hareket ettirin. 

b) Asma kapı arabasını hızlı ve yavaş kapı üzerine getirin ve daha sonra alüminyum klipsleri takın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            Şekil 4-5 1 Teleskopik

 

 

 

 

4.5 Kapı pateni ve askı tiji montajı. Şekil 4

 

 

 

 

 

 

4.6 Kapı Pateni ve Askı Tiji Montajı

                          Şekil 4.6 Kapı pateni ve askı tij

 

4.6 Kapı plakasının montajı ve ayarı

4.6.1 Aşağıdaki montaj yöntemi hem merkezi açılan kapıya hem de 

a) Kapı panelini ona uygun olan 

aynı hizada olacak şekilde hareket ettirin.

b) Askı arabası üzerindeki askı cıvatasını

c) Kapı panelini kapı kasasına paralel hale getirmek için somunları ayarlayın ve kapı panelinin alt 

köşesi ve eşik, kapı paneli ve kapı 

şekilde ayarlayın. 
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Teleskopik Açılır Kapının Açılma Genişliği Ayarı 

4.5 Kapı pateni ve askı tiji montajı. Şekil 4-6’ya bakınız. 

Pateni ve Askı Tiji Montajı 

Kapı pateni ve askı tiji montajı. Şekil 4-6’ya bakınız. 

plakasının montajı ve ayarı 

yöntemi hem merkezi açılan kapıya hem de teleskopik açılan kapıya uygulanır. 

a) Kapı panelini ona uygun olan kapı askı arabasına yerleştirin ve daha sonra kabin kapısı 

aynı hizada olacak şekilde hareket ettirin. 

askı cıvatasını sıkın. 

paralel hale getirmek için somunları ayarlayın ve kapı panelinin alt 

şik, kapı paneli ve kapı kasası, kapı kasası ve iki kapı paneli arasındaki uzaklık 5mm olacak 

açılan kapıya uygulanır.  

yerleştirin ve daha sonra kabin kapısı başlığıyla 

paralel hale getirmek için somunları ayarlayın ve kapı panelinin alt 

ve iki kapı paneli arasındaki uzaklık 5mm olacak 



 

Şekil 4

 

 

4.6.2 Kapı Paneli Ayarı 

a) Kılavuz patenlerini çıkarın; 

b) Kapı panelini eşiğe paralel olacak şekilde aya

c) Kılavuz patenlerini yeniden takın.

Şekil 4

 

d) Ray ve eksantrik arasındaki boşluğu ayarlayıp birbirleriyle sürtünmeden temas etmeleri için 

eksantriği kullanın. 

e) Eksantriğin yerini ayarlamak için lokma anahtarını kullanın. Eksantrik ve ray arasındaki boşluğu 0.2

0.5 mm ye ayarlayın ve sonra M10 somununu kilitleyin.

Uyarı: Eğer eksantrik çok sıkılmış olursa kapı hareket edemez.
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Şekil 4-7 Kapı Panelinin Montajı 

Kapı panelini eşiğe paralel olacak şekilde ayarlayın. Şekil 4-8 den yararlanın. 

yeniden takın. 

Şekil 4-8 Kapı Panelinin Ayarı 

 

d) Ray ve eksantrik arasındaki boşluğu ayarlayıp birbirleriyle sürtünmeden temas etmeleri için 

e) Eksantriğin yerini ayarlamak için lokma anahtarını kullanın. Eksantrik ve ray arasındaki boşluğu 0.2

0.5 mm ye ayarlayın ve sonra M10 somununu kilitleyin. 

Uyarı: Eğer eksantrik çok sıkılmış olursa kapı hareket edemez. 

 

 

d) Ray ve eksantrik arasındaki boşluğu ayarlayıp birbirleriyle sürtünmeden temas etmeleri için 

e) Eksantriğin yerini ayarlamak için lokma anahtarını kullanın. Eksantrik ve ray arasındaki boşluğu 0.2-



 

                                                             

 

• Eksantriğin ayarı fabrikada yapılmıştır. 

 

4.7 Kapı kaşığının ayarı için şekil 4

a) Kapı kaşığı kat kapısının açılmasına yardımcı olur.

b) Kabin kapısı kapalı olduğu zaman kapı 

c) Kapı açılırken, kapı kaşığı kat

d) Kapı kapanırken, kapı kaşığı

kapı kaşığı geri çekildiği zaman 

e) Kapı kaşığının doğru yeri kapı makarasının merkezidir.

f) Askı arabası profilinden 145 mm uzaklıkta bulunan kapı 

sonra kapanır durumda bırakın. 

başlatıcının mandallı kanca boşluğunu 
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                            Şekil 4-9 Eksantriğin Ayarı 

Eksantriğin ayarı fabrikada yapılmıştır. Sahada yapılmasına gerek yoktur. 

ayarı için şekil 4-10’dan yararlanın. 

açılmasına yardımcı olur. 

kapalı olduğu zaman kapı kaşığı da kapalı olur ve kat kapısı ile birlikte de çalışmaz.

kat kapısını kilitlemek için açılır ve sonra kat kapısını hareket ettirir.

kaşığı kat kapısının kapanan kapı yönünde hareket etmesini sağlar ve 

geri çekildiği zaman kat kapısı kilitlenir. 

doğru yeri kapı makarasının merkezidir. 

profilinden 145 mm uzaklıkta bulunan kapı kaşığını kurun ve sabitle

sonra kapanır durumda bırakın. Kapı kaşığının köşebendinde 8x25 oluklu delik kullanın 

cının mandallı kanca boşluğunu 0.3-1mm ye ayarlayın. 

 

 

kat kapısı ile birlikte de çalışmaz. 

kapısını hareket ettirir. 

kapısının kapanan kapı yönünde hareket etmesini sağlar ve 

kurun ve sabitleyin ve daha 

8x25 oluklu delik kullanın ve kaşık 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Şekil 4-10 Kapı Kaşık Ayarı 

 

• Merkezi açılır kapı için kapı açılma genişliği 600-195 mm arasındadır, kapı kaşığı ve askı 

arabası arasındaki mesafe 100 mm dir. 

 

 

4.8 Kabin Kapısı ve Kat Kapısı arasındaki ilgi için şekil 4-11 e bakın. 
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Car Si l l  Edge Landi ng Si l l  Edge

Mesh Di mensi on of  Cl ut ch and Rol l er

 

                                                      Şekil 4-11 Kabin Kapısı Kilidinin Ayarı 

 

4.9 Kabin kapısı paneli ve kat kapısı panellerinin açılma ve kapanma pozisyonları için Şekil 4-12 ve 

Şekil 4-13 e bakınız. 

 



 

    Şekil 4

                                    Şekil 4-13 Kabin Kapısı Panelinin Tamamen Açık Hali

 

5. Sorun Giderme 

5.1 Kapı kaşığı ve kapı makarası 

a) Sorun tanımı ve analizi: Kapı 

diğer katlarda çarpışma olmaz. Kontrolden sonra arka kapı makarası ve kapı 

boşluğun büyük olduğu fark edildi ve 

Şekil 5.1 den yararlanın. 

b) Çözüm: Kaşık kolu ve kapı makarası arasındaki boşluğu
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Şekil 4-12 Kabin Kapısı Panelinin Kapalı Hali 

13 Kabin Kapısı Panelinin Tamamen Açık Hali 

 nedeniyle kapı panellerinin çarpışması. 

 katta sabitlendiği zaman asansör kapılarında çarpışma yaşanır. 

çarpışma olmaz. Kontrolden sonra arka kapı makarası ve kapı 

boşluğun büyük olduğu fark edildi ve kat kapısı kabin kapısından önce kapandı. 

kolu ve kapı makarası arasındaki boşluğun 11 mm olduğundan emin olun.

                                                                    Şekil 5-1 İlk Sorun 

 

 

sabitlendiği zaman asansör kapılarında çarpışma yaşanır. Fakat 

çarpışma olmaz. Kontrolden sonra arka kapı makarası ve kapı kaşığı arasındaki 

olduğundan emin olun. 
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5.2 Kapı panelleri arasındaki orantısız boşluk nedeniyle kapı panellerinin çarpışması. 

a) Sorunun tanımı ve analizi: Çarpışma kapının kapanacağı anda meydana gelmektedir. Kontrolden 

sonra aralara konan kauçuğun askı araba paneliyle temas etmediği ve bu nedenle kapanma 

fonksiyonunu yerine getiremediği tespit edilmiştir. İki kapı paneli arasında boşluk bulunmadığı için 

kapı kapanma esnasında çarpışma yaşanmaktadır. Bazen kapı panelleri arasındaki üst boşluk alt 

boşluğa denk olmadığı için kapı kapanma esnasında üst ve alt taraflarda çarpışma olmaktadır. 

b) Çözümler: Kapı tamamen kapandıktan sonra aralara konan kauçuğun askı araba paneliyle 

tamamen temas ettiğinden emin olun ve sonra kapı panellerinin boşluğunu 1-2 mm ye ayarlayın ve 

boşluğun üstten ve alttan devamlı olmasını sağlayın, sonra kendi kendine çalışma prosedürünü 

yeniden başlatın. 

c) Koruyucu çözümler ve öneriler: Montaj esnasında kapı plakalarının boşluğuna dikkat edin. 1-2 mm 

olarak dikey ayarlayın ve boşluğun üstten alta doğru devamlı olmasını sağlayın. 

 

                
                            Şekil 5-2 İkinci Sorun 

5.3 Makinenin sürtünmesi ile kapının belirlenen pozisyonda açılmasının engellenmesi. 

5.3.1 Sorunun tanımı ve analizi: 

a) Eksantrik raya baskı yaparsa bu aşırı direnç olmasına neden olur. 

b) Kapı pateni ve eşik arasındaki sürtünme çok fazladır. 

c) Kapı kılavuz pateni eşikle temas etmektedir ve bu aşırı dirence neden olur. 

d) Kapının zorla kapanmasına neden olan yaylı uzantı fazladır ve bu aşırı dirence neden olur. 

e) Halat ve triger kayışı çok sıkı, bu çalışma direncini güçlendirir. 

5.3.2 Çözüm: 

a) Eksantrik ve ray arasındaki boşluğu 0.2-05 mm ye ayarlayın; 

b) Eşiği temizleyin, kapı askı arabasını ayarlayın ve kapının daha rahat çalışması için kılavuz 

ayakkabısını ayarlayın; 

c) Kapı askı arabası ve eşik arasındaki boşluğu 3-5 mm olacak şekilde ayarlayın; 

d) Yaylanma kuvvetini azaltmak için yaylı tespit cıvatası pozisyonunu hareket ettirin; 

e) Tel halatı ve triger kayışını ayarlayın; 

5.3.3 Koruyucu çözümler ve öneriler:  

a) Montaj esnasında kullanma kılavuzundaki detaylara dikkat edin; 

b) Montaj esnasında kapı çalışma direncini kontrol edin. 

Askı arabası ve aralara konan 

kauçuk arasında temas yok. 
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5.4 Kapı açılışındaki yetersizlik nedeniyle kapı panellerinin çarpışması. 

a) Sorunun tanımı ve analizi:  

Kaşık, araya konulan kauçuk kütleye yaklaşırken çalışma, yavaş hareket yönteminden yoksundur, bu 

durum da kapı açılırken çarpışmaya neden olur. Kabin kapısı ve asansör kapısı, kapı sistem 

operasyonu esnasında senkronludur. Kapının açılma esnasında kaşık asansör kapısının açılmasına 

yardımcı olur; kaşık önce esner ve asansör kapısını aynı anda açar ve sonra triger kayışı kabin kapısını 

hareket ettirir. Triger kayışının kaşığı harekete geçirmesi için 7mm lik bir yolculuk gerekmektedir, 

kaşık triger kayışının 7 mm lik yolculuğu esnasında tamamen esnemez ve bu triger kayışının kapıyı 

belirlenen açılma pozisyonundan daha hızlı açılmasına neden olur. 

b) Çözümler: Kavrama mekanizmasındaki potansiyel direnci kontrol edin ve ortadan kaldırın. 

Kaşık ve kapı tekerleği arasındaki uyum için şekil 5.1 den yararlanın ve ön tekerlek ve kavrama kolu 

arasındaki boşluğu 11 mm olarak ayarlayın. 

5.5 Asansörün, kapının iyi kapanmamasından ötürü durması.  

5.5.1 Sorunun tanımı ve analizi: Kapının kapanmasından sonra asansör çalışmıyor. Bu durum asansör 

kapısının iyi kapanmamasından ileri gelmekte ve güvenlik devresinin lupunun kapanmamasına neden 

olmaktadır. Lütfen şekil 5-3 den yararlanın. 

Asansör kapısının yerçekimi tipli yapısı vardır. Normal şartlar altında kaşık kapanır ve kilit kapalı 

durumdadır. Asansör kapısının kapanmamasına neden olan faktörler şunlardır: 

a) Temas desteği ve asansör kapısı kilit ucu arasındaki boşluk normal ebatlarda değildir ve bu durum 

sürtünmeye ve yetersiz kapanmaya neden olur. 

b) Asansör kapısının kilidinin destekleme mili tam olarak dönmüyordur. 

5.5.2 Çözümler: 

a) Temas desteği ve asansör kapısı kilit ucu arasındaki boşluğu ayarlayın., 

b) Asansör kapısının kilit destekleme milini temizleyin ve yağ ekleyin. 

5.5.3 Koruyucu çözümler ve öneriler: 

a) Kullanma kılavuzundaki ilgili detaylara dikkat edin. 

b) Asansör kapısının destek milinin esnekliğinden emin olun ve milin rahat dönmesi için düzenli olarak 

yağ ekleyin. 

 

                                                       Şekil 5-3 Beşinci Sorun 

 

 



 

 

5.6 Kapı operatör rayının yağlan

a) Sorun tanımı ve analizi: Rayın yağlanması yasaktır. Yağlı ray çok kolay kirlenebilir, böylece tekerlek 

ve ray arasındaki aşınmayı arttırır. Bazı alanlarda, toz yağlanmış ray üzerinde birikir ve bu durum 

tekerlek işleyişini çok gürültülü hale getirir.

b) Çözüm: Ray ve tekerleği temizleyin.

5.7 Kapı açılışında hafif geri tepme

5.7.1 Sorun Tanımı ve analizi: Kapı kapandıktan sonra kapı paneli 1

5.7.2 Sorun tanımı ve analizi: 

a) Kaşık arasındaki boşluk 1mm den fazladır.

b) Aralara konan kauçuk çok yumuşaktır.

5.7.3 Çözümler: 

a) Montaj ebatlarını düzenleyin; 

arasında 0.3-1 mm olacak şekilde ayarlayın.

b) Aralara konan kauçuk bölümü değiştirin. Lütfen şekil 5

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

5.8 Kapı kaşık kancasının orantısız boşluğu

a) Sorun tanımı ve analizi: Kapı panelleri birbirine yaklaştığı zaman belirli bir adım hızlanması görülür 

ve bu durum bazen kapı çarpmasına neden olur.
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yağlanması. 

Rayın yağlanması yasaktır. Yağlı ray çok kolay kirlenebilir, böylece tekerlek 

ve ray arasındaki aşınmayı arttırır. Bazı alanlarda, toz yağlanmış ray üzerinde birikir ve bu durum 

tekerlek işleyişini çok gürültülü hale getirir. 

mizleyin. 

5.7 Kapı açılışında hafif geri tepme. 

Kapı kapandıktan sonra kapı paneli 1-2 mm geri tepiyor.

arasındaki boşluk 1mm den fazladır. 

b) Aralara konan kauçuk çok yumuşaktır. 

a) Montaj ebatlarını düzenleyin; kaşığı verilen ebatlara göre sabitledikten sonra 

1 mm olacak şekilde ayarlayın. 

b) Aralara konan kauçuk bölümü değiştirin. Lütfen şekil 5-4 den yararlanın. 

 

                                                               Şekil 5-4 Yedinci Sorun 

Kapı kaşık kancasının orantısız boşluğu nedeniyle kapının çarpması. 

Kapı panelleri birbirine yaklaştığı zaman belirli bir adım hızlanması görülür 

ve bu durum bazen kapı çarpmasına neden olur. 

Rayın yağlanması yasaktır. Yağlı ray çok kolay kirlenebilir, böylece tekerlek 

ve ray arasındaki aşınmayı arttırır. Bazı alanlarda, toz yağlanmış ray üzerinde birikir ve bu durum 

2 mm geri tepiyor. 

verilen ebatlara göre sabitledikten sonra kaşığı kancalarla 

Kapı panelleri birbirine yaklaştığı zaman belirli bir adım hızlanması görülür 
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Esnemeden sonra kaşık içerden kilitlenir ve kaşığın olması kapanma işleminin tamamlanması için 

şarttır. Eğer boşluk normalden büyükse kaşık, kaşık kancası ile temas eder. 

Normal bir operasyon için yavaş bir şekilde 3-4 mm lik bir kapanma gereklidir. Kapı tamamen 

kapandıktan sonra kaşık kapanma işlemi için kanca ile temasa geçer, motor triger kayışını kapanma 

işleminin daha hızlı gerçekleşmesi için kaşığı harekete geçirir. 

Kapanmadan sonra, kaşık ilerleme hızını kapanmaya yakın yavaşlatır ve bu nedenle kapı daha hızlı 

kapanır ve kapı panelleri birbirini hızlandırır. 

b) Çözümler: Kaşık kancaları arasındaki boşlukları 0.3-1 mm olacak şekilde ayarlayın. 

c) Koruyucu çözümler ve öneriler: Kullanma kılavuzundaki normal operasyonu tekrarlayın ve anahtar 

boyutları kavrayın. 

6. Bakım için Açıklamalar: 

6.1 Kurulumdan önce, kurulum talimatlarını dikkatlice okuyun ve başlamadan önce frekans 

dönüştürme kılavuzunu dikkatlice okuyun. 

6.2 EMC frekans dönüştürücü kapı kapatma sinyallerini önleyin. 

6.3 Toz ve kirin kapı operatör elektronik kontrol paneline girişini engellemek için önlem alın. 

6.4 Elektrik ayarları için frekans dönüştürme düzenleme kılavuzundan yardım alın. 

6.5 Bakım esnasında rayı temizleyin. Kapı makarasının giydirme oranını sık sık kontrol edin. Eğer 

giydirme oranı 1.5 mm den fazlaysa değiştirin. 

6.7 Bakım esnasında standart parça ve bileşenlerin sıkılığını kontrol edin. 

6.8 Kaşık yüzeyindeki tüm kayan parçaları yağlayın. 

6.9 Sık sık kapının işleme düzenini kontrol edin. Düğme pozisyonundaki herhangi bir arıza kapı 

mekanizmasının anormal çalışmasına neden olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Şekil 6-1 Kabin Kapısı Senkronizasyon Kayış Gerilim Çizimi 

 


