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OTOMATİK KAPI 

3S 

 

SORU SEBEP  SONUÇ 

Elektrik verince kapı çalışmadı ve 

display ekranında sırasıyla 1-2-3  

rakamları yanıp sönüyor. Sebebi 

nedir?  

Mekanik montaj esnasında 

kılavuz,teker grubu doğru 

montajlanmamış olabilir. 

Kapı kanadının altındaki 

kılavuzun üzerine 

oturmadığından emin olun. 

Kılavuzun montajının 

doğruluğunu kontrol edin. 

Tekerlek gurubunda ortada 

kısımda olan  gergi tekerleğinin 

baskısını kontrol edin.İlk önce 

boşa çıkarın, sonra yukarı 3mm 

boşluk kalacak şekilde kaldırıp 

vidasını sıkın 

Elektrik verince kapı çalışmadı ve 
display ekranında sürekli 1 
rakamı yanıp sönüyor.  
Sebebi nedir?  

Fonksiyon seçici takılmamış 

olabilir. 

Fonksiyon seçicinin kablosu 

yerine takılı değil. Kablosunu 

taktıktan sonra normal 

çalışmasına başlayacaktır. 

Display ekranında sürekli 08 

rakamı yanıyor. Sebebi nedir? 

Fotosel hattında problem 

mevcut. 

Fotosel sensörleri birbirini 

görmüyor veya kablolarından 

biri montaj sırsında hasar 

görmüş olabilir. Kontrol ünitesi 

üzerindeki fotosel test butonları 

ile sorunun kaynağını tesbit 

edebilirsiniz 

Display ekranında sürekli 05 

rakamı yanıyor. Sebebi nedir? 

Radar hassasiyet ayarları çok 

fazla açılmış olabilir. 

Radar sürekli komut veriyor. 

Radarın içindeki algılama 

hassasiyet ayarı fazla açılmış 

olabilir. Algılama hassasiyeti 

ve radar görüş açısı kontrol 

edilmelidir. 

Display ekranında sürekli 10 

rakamı yanıyor. Sebebi nedir? 

 

 

Motor encoder hattının kontrol 

edilmesi gerekmektedir. 

Encoder arıza uyarısıdır. 

Encoder veya kablosundan 

kaynaklanabileceği gibi, 

resetleme sırasında mekanik 

sıkışma sonucu motor hareket 

etmediği zamanda aynı uyarıyı 

verir. Mekanik montajın doğru 

yapıldığını kontrol ediniz. 

Kapı kapanma limitine 

ulaştığında tekrardan limit 

yapmaya başlıyor ve ekranda 1-

2-3 kodunu görüyorsanız ? 

Kapanmadaki itme gücü 

parametresi çok fazla açılmış 

olabilir. 

 

C4 parametresini 5 birim 

düşürün. Enerjiyi kesip veriniz. 

Kapı tekrardan limit tanımlama 

yapacaktır. 
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Harici fotosel bağlantısı yaptınız 

fakat kapı açılıyor kapanmıyor 

fotoseller çalışmıyor ? 

Harici fotosel parametresi aktif 

hale getirilmemiş olabilir. 

 

Ft parametresini  00 yapınız.F1 

parametresini 01 konumuna 

getiriniz. 

Ekranda 02 hatası var kapı 

çalışmaya devam ediyor. 

Kapı sıkışma algılamış. Ekranda gördüğünüz 02 arıza 

kodu için herhangibir işlem 

yapmanıza gerek yoktur. Kapı 

kapanma bölgesine giderken 

arada kalan bir nesne veya 

insan tarafından sıkışma 

yaptırılmış. Kapının çalışmasını 

etkileyecek herhangi bir durum 

söz konusu değildir. Ekrandaki 

hata kodu silmek isterseniz 

ESC tuşuna 4 kere basıp 

çekiniz. 

Kart üzerinde led 5 ledi sadece 

yanıyor,kart tepki vermiyor. 

Yüksek voltaj kaynaklı kartın 

mikro işlemcisi zarar görmüş 

olabilir. 

Kartın mikroişlemcisi 

arızalanmış durumda, Teknik 

birimimize göndermeniz tavsiye 

olunur. 

 

 

 

 

 

 

 


