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LD.24MOT 

Egymotoros vezérlőelektronika 24V-os 

motorokhoz 
 

Használati és üzembe helyezési útmutató 
szakképzett telepítőknek! 

 
Kérjük az útmutatót figyelmesen olvassa el, mert helytelen 

beüzemelés esetén a gyártó és forgalmazó cég nem vállal felelősséget! 

 

Műszaki adatok: 
Tápfeszültség: .......... 12-28VAC max, 40VDC max. 
Kapcsolt áram: ......... 8A 
Bemenetek: ............. Nyit, zár, PP, Foto, Stop, Nyitás és Zárás végállás 
Teljesítmény felvétel:  2W 
Segédkimenet: ......... 12Vdc 200mA, 24V 500mA 
Rádió: ..................... nincs 
Időzítések: ............... nyitás, zárás idő: 1-254mp 
Auto visszazárási idő . 3-254mp 
Időlépték: ................ másodperc alapú 
Beállítás: ................. digitális, nyomógombról történik. 
Funkció: .................. Nyomaték korlát, lassítás lágy indítás, gyorszárás 
Motorkimenet: .......... 0,5-8A DC 12-24V egyenáramú motor, áramküszöb 
Villogó kimenet: ........ 24V max 15W állandó tápkimenet 
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Felszerelés: 
Az eszköz nyomtatott áramkör formájában kerül forgalmazásra. A panel 
24V-os max 200W teljesítményű motorokhoz használható. A panelen 
található furatok segítségével történik annak rögzítése, ügyeljen arra, hogy 
felszereléskor ne sérüljön meg a nyomtatott áramkör, illetve ne érjen hozzá 
semmi. 
 
- Használjon sodrott erű kábelt a könnyebb szerelés érdekében. 
- Minden elektromos kötést feszültségmentes állapotban szabad 

elvégezni. 
- Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a motor elakadás 

nélkül mozog. 
 
Gondos felszerelés esetén nem igényel karban tartást. Ne használjon 
ecetsavas tömítőanyagokat, mert a savgőz kárt tehet az elektronikában. 

 
Ajánlott bekötés végállásos motorokhoz 

 

 
 

VE-SOR parkolásgátló motor használatakor ügyeljen a bekötésre, 
A motor munkaideje be van gyárilag állítva! 
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Beállítás: 
 
Funkciók beállítása: 
A vezérlés négy különálló funkciót tartalmaz, melyet bekapcsolás előtt lehet 
beállítani: 
A vezérlésen gyárilag négy átkötést talál: Stop, Foto, nyitás végállás, és zárás 
végállás bemeneteken, ezekkel a bementekkel lehet a funkciókat beállítani, 
amelyik vezetéket bent hagyja, az a funkció lesz érvényes. Hagyja benne a 
megfelelő vezetékeket, nyomja meg és tartsa lenyomva a program gombot, 
majd kapcsolja rá a tápfeszültséget a vezérlőre. 
A program LED sűrűen villog, ez után engedje el a gombot. Az átkötésekkel a 
következőket állíthatja be: 
 
Stop bemenet logika: ................ Gyorszárás aktiválása (csak 
automatikus zárás esetén működik a funkció, a fotocella bemenet elhagyása 
után 2mp múlva zárás indul). 
 
Foto bemenet logika: ................ Lassítás (a tanított munkaidőből 2mp-et 
levon, a maradék idő alatt fokozatosan csökkenti a kimenő feszültséget). 
 
Nyit végállás bemenet logika: ... Lágyindítás (1mp-ig fokozatosan emeli a 
tápfeszültséget a maximumig). 
 
Zár végállás bemenet logika: .... Időrövidítés (a leszámolt időt számolja 
vissza ellenkező irányba, csak lassítás bekapcsolásával együtt alkalmazható). 
 
A vezérlés a beállított funkciókat elmenti, nem kell újra indítani, a gomb 
elengedésekor a bemenetek a motor vezérléséhez funkcióit látják el. 
 
Munkaidő beállítása: 
Ügyeljen arra, hogy a motor zárt állapotba legyen. A tápfeszültség ráadása 
után néhány másodperc elteltével nyomja le a „PROGRAM” gombot és tartsa 
lenyomva. A program LED villogása megszűnik, majd folyamatos fényre vált. 
Engedje el a gombot. 
A vezérlés nyitási fázisba kezd, a zöld LED másodpercenként villan egyet. Ha a 
motor eléri a „NYV” bemenetre bekötött végállást, akkor a vezérlés leállítja a 
motor működését, számoljon rá még 2 mp-et és nyomja meg ismét a program 
gombot, ha lassítást is szeretne, akkor a zárás végállás elérése után azonnal 
nyomja meg a gombot. 
Amint elengedi a program gombot, az egyik relé másodpercenként kattogni 
kezd, ezzel az automatikus zárás idő kezdődik. Ha nem szeretne automatikus 
szünetidőt, két másodpercen belül nyomja meg ismét a program gombot. 
Amint elengedi a program gombot, a vezérlés zárni kezd. A program LED 
villog, hagyja, hogy a motor elérje a véghelyzetét, vagy a zárás végállásra 
kötött végállás-kapcsolót, ismét számoljon rá kb. 2 mp-et (ha szeretne zárási 
lassítást akkor ne számoljon rá semmit), és nyomja meg újra a program 
gombot. Ezzel befejezte a tanítást. 
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A vezérlést nem lehet nullázni, csak újra tanítani, ezzel a régi beállítási időket 
illetve az automatikus szünetidőt módosíthatja, törölheti. Tehát ha utólag 
szeretné az automatikus szünetidőd bekapcsolni, újra kell tanítani a 
munkaidőket, csak a szünetidőt bele kell venni. 
A funkciók is újra taníthatók, csak a megfelelő bemeneteket állítsa be. 
 
 
Működési logika: 
Ha tanításkor a végállás előtt megnyomja a gombot, akkor a motor a 
mikrokapcsolóig lassítva teszi meg a távot. Auto visszazárás idejét a fotocella 
és a nyit parancs újraindítja, a zár parancsra azonnal indul zárás irányba. 
 
Problémák: - néhány jellegzetes hiba: 
 

- A startjel hatására nem indul a motor: 
Nincs meg a logikai feltétel, ellenőrizze a bemeneteket STOP, FOTO, Végállások 
stb. 
Indítóparancsok nem maradhatnak folyamatosak, nem világíthatnak 
folyamatosan a sorkapocs feletti kis zöld LED-ek. Pl.: beragadt indítógomb. 
 

- Indításkor újra indul a rendszer: 
Gyenge betáplálás, vezetékszakadás a betáp kábelben. 
 

- A motor nem áll meg végállásra tanításkor, Félvezető zárlat, a vezérlés 
szervizt igényel. 

Előzőleg rosszul bekötött motor, hibás, zárlatos kábel okozta következmény. 
 
 nem működik az infrasorompó: a vezérlés egyenfeszültséget biztosít 
12V-os kimeneten, ügyeljen a helyes bekötésre, nézze meg a polaritásokat. 
 
 indítás után egy pillanatra megindul, majd visszafelé forog a motor, 
nyomatékkorlát hiba, ellenőrizze a motor tekercseit, túl kicsi küszöbszint, 
növelje a motor áramkorlátot a potméter jobbra csavarásával. 
 
 
Tippek: 
Nyit és Zár gombok bemenetei: Amíg az egyik irány fel vagy le gombbot 
benyomja és nyomva tarja, addig a másik gomb hatástalan, a kapu folytatja az 
útját az előzőleg megnyomott gomb szerint. 
A benyomott gomb leállítja az automatikus visszazárási időt is, beállított auto 
visszazárási idő esetén, amíg a nyitás parancs aktív addig várakozik a 
vezérlés, az időzítés csak a nyitás gomb bemenet alaphelyzetbe kerülése után 
indul el. Ez a működési mód használható társasházi vagy óra üzemmódra is. 


