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YANA KAYAR KAPI MODU  
 

3S 
 

SORUN SEBEP SONUÇ 

BT1 butonuna bastınız ama kapı biraz 
hareket edip duruyor 

Motor gücü kısık olabilir. T1(motor gücü) trimpotunu arttırınız. 
 

BT1 butonuna bastınız ama kapı 
kapanmaya gidiyor 

Motor yönü ters olabilir. Elektriği kesin ve 4 numaralı dip switch’i açın 

BT1 butonuna bastınız kapı açmaya 
gidiyor ama switch’e basınca kapı 
durmuyor 

Mekanik switchiniz pasif konumda 
olabilir. 

Elektriği kesin, motor kablolarını değiştir, 6 
numaralı dip switch’i on konumuna getir 

Kapı limitleri yaptı kapıyı açılıyor ama geri 
kapanmıyor 

Fotosel hattında problem olabilir. Fotosel hattını kontrol edin 

Karttaki ledler yanıyor ancak D3 işlemci 
ledi yanmıyor 

İşlemci kendini korumaya almış olabilir. Elektriği kesin kart üzerindeki ledler sönünce 
elektriği tekrar verin sorun devam ediyorsa 
kartın mikroişlemcisi arızalanmıştır, kartın 
yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir 

Motor limitleri yaptıktan sonra T1 akım 
trimpotu max. Ama kapı biraz hareket 
edip duruyor 

Yavaşlama mesafelerini arttırın.Motor 
kapıya göre güçlü kalıyor olabilir 

T3 yavaşlama mesafesi trimpotunu arttırın 
 

Üst satırdaki arıza devam ediyor Hız ayarlarını azaltın.Motor kapıya göre 
güçlü kalıyor olabilir 

3 ve 7 numaralı dip switclerini kullanarak 
motor hızını kademeli olarak düşürün 

Kumanda tanıtılamıyor veya çalıştırmıyor 
 

Kumanda alıcısı soketine doğru 
takıldığından emin olun. 

Kumanda alıcısının soketine tam 
oturduğundan emin olun, eğer alıcınız Rolling 
ise ortak alıcı moduna getirin. 

220 V elektriği bağlı fakat kart üzerinde 
herhangi bir led yanmıyor 

Sigorta atmış olabilir. Kart üzerindeki 8A sigortayı ölçü aleti yardımı 
ile kontrol ederek sağlamlığını kontrol ediniz. 

Üst satırdaki sorun devam ediyor 
 

Trafonuzu ve şebeke geriliminde 
problem olabilir. 

Trafo girişindeki 220V AC ve trafo çıkışındaki 
24V AC ölçü aleti yardımı ile kontrol ediniz. 

Kapı bir yönde biraz hareket edip duruyor Kapının mekaniğinde problem olabilir. Motoru boşta çalıştırınca sorun düzeliyorsa 
mekanik sıkışma veya zorlanma vardır. Kapının 
mekanik arızasını düzeltip motoru tekrar 
çalıştırmayı deneyin. 
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DAİRESEL KAPI MODU  

3S 
 

SORUN SEBEP  SONUÇ 

Kapı açılıyor ama geri kapanmıyor Fotosel hattını kontrol edin. Fotosel hattını kontrol edin. 

Karttaki ledler yanıyor ancak D3  
işlemci ledi yanmıyor 

İşlemci kendini korumaya almış 
olabilir. 

Elektriği kesin kart üzerindeki ledler 
sönünce elektriği tekrar verin sorun 
devam ediyorsa kartın mikroişlemcisi 
arızalanmıştır, kartın yenisi ile 
değiştirilmesi gerekmektedir. 

Bütün bağlantıları yaptınız ve 
doğru, açma butonuna bastınız 
ancak kapı hareket etmiyorsa; 

Sürücü kartı üzerindeki ledi kontrol 
ediniz, sürücü ledi yanıyorsa elektriği 
kesin sürücünün soketine tam 
oturduğundan emin olun, sorun hala 
devam ediyorsa sürücü kartı 
arızalanmış olabilir, değiştirilmesi 
gerekmektedir. 

Sürücü kartı üzerindeki ledi kontrol 
ediniz, sürücü ledi yanıyorsa elektriği 
kesin sürücünün soketine tam 
oturduğundan emin olun, sorun hala 
devam ediyorsa sürücü kartı 
arızalanmış olabilir, değiştirilmesi 
gerekmektedir. 

Kumanda tanıtılamıyor veya 
çalıştırmıyor 
 

Kumanda alıcısı sokete doğru 
takılmamış olabilir. 

Kumanda alıcısının soketine tam 
oturduğundan emin olun, eğer alıcınız 
Rolling ise ortak alıcı moduna getirin. 

220 V elektriği bağlı fakat kart 
üzerinde herhangi bir led yanmıyor 

Sigorta atmış olabilir Kart üzerindeki 8A sigortayı ölçü aleti 
yardımı ile kontrol ederek sağlamlığını 
kontrol ediniz. 

Üst satırdaki sorun devam ediyor 
 

Trafoda veya şebeke geriliminde 
problem olabilir. 

Trafo girişindeki 220V AC ve trafo 
çıkışındaki 24V AC ölçü aleti yardımı 
ile kontrol ediniz. 

2. Kanat hareket etmiyor 2. kanat aktif hale getirilmemiş olabilir 5 Dipswitchi ON konumuna getiriniz 

Üst satırdaki sorun devam ediyor 
 

2. motor sürücü kartı doğru takılmamış 
olabilir. 

Sürücü kartının doğru yönde takıldığından 
ve var olduğundan emin olunuz.Şayet 
doğru takılmış ve çalışmıyorsa sürücü 
kartınızda arıza olabilir. 
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BARİYER MODU  

3S 
 

SORUN SEBEP  SONUÇ 

Açma butonuna basıldı ama kol az 
kalkıp duruyor 

Motor gücü kısık olabilir. T1 (motor gücü) trimpotunu 
arttırınız. 

Açma butonuna basıldı ama kol 
kapanma yönüne gidiyor 

Motor yönünüz ters olabilir Elektriği kesin 4 numaralı dip 
switch’i on konumuna getiriniz. 

Kapı açılıyor ama geri kapanmıyor Fotosel hattını kontrol edin. Fotosel hattını kontrol edin. 

Karttaki ledler yanıyor ancak D3  
işlemci ledi yanmıyor 

İşlemci kendini korumaya almış olabilir. Elektriği kesin kart üzerindeki 
ledler sönünce elektriği tekrar 
verin sorun devam ediyorsa kartın 
mikroişlemcisi arızalanmıştır, kartın 
yenisi ile değiştirilmesi 
gerekmektedir. 

Bütün bağlantıları yaptınız ve 
doğru, açma butonuna bastınız 
ancak kapı hareket etmiyorsa; 

Sürücü kartı üzerindeki ledi kontrol 
ediniz, sürücü ledi yanıyorsa elektriği 
kesin sürücünün soketine tam 
oturduğundan emin olun, sorun hala 
devam ediyorsa sürücü kartı arızalanmış 
olabilir, değiştirilmesi gerekmektedir. 

Sürücü kartı üzerindeki ledi kontrol 
ediniz, sürücü ledi yanıyorsa 
elektriği kesin sürücünün soketine 
tam oturduğundan emin olun, 
sorun hala devam ediyorsa sürücü 
kartı arızalanmış olabilir, 
değiştirilmesi gerekmektedir. 

Kumanda tanıtılamıyor veya 
çalıştırmıyor 
 

Kumanda alıcısı sokete doğru takılmamış 
olabilir. 

Kumanda alıcısının soketine tam 
oturduğundan emin olun, eğer 
alıcınız Rolling ise ortak alıcı 
moduna getirin. 

220 V elektriği bağlı fakat kart 
üzerinde herhangi bir led yanmıyor 

Sigorta atmış olabilir Kart üzerindeki 8A sigortayı ölçü 
aleti yardımı ile kontrol ederek 
sağlamlığını kontrol ediniz. 

Üst satırdaki sorun devam ediyor 
 

Trafoda veya şebeke geriliminde problem 
olabilir. 

Trafo girişindeki 220V AC ve trafo 
çıkışındaki 24V AC ölçü aleti 
yardımı ile kontrol ediniz. 
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SEKSİYONEL MODU  

3S 
 

SORUN SEBEP SONUÇ 

BT1 butonuna bastınız ama kapı biraz 
hareket edip duruyor 

Motor gücü kısık olabilir. T1(motor gücü) trimpotunu arttırınız. 
 

BT1 butonuna bastınız ama kapı 
kapanmaya gidiyor 

Motor yönü ters olabilir. Elektriği kesin ve 4 numaralı dip switch’i açın 

BT1 butonuna bastınız kapı açmaya 
gidiyor ama switch’e basınca kapı 
durmuyor 

Mekanik switchiniz pasif konumda 
olabilir. 

Elektriği kesin, motor kablolarını değiştir, 6 
numaralı dip switch’i on konumuna getir 

Kapı limitleri yaptı kapıyı açılıyor ama geri 
kapanmıyor 

Fotosel hattında problem olabilir. Fotosel hattını kontrol edin 

Karttaki ledler yanıyor ancak D3 işlemci 
ledi yanmıyor 

İşlemci kendini korumaya almış olabilir. Elektriği kesin kart üzerindeki ledler sönünce 
elektriği tekrar verin sorun devam ediyorsa 
kartın mikroişlemcisi arızalanmıştır, kartın 
yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir 

Motor limitleri yaptıktan sonra T1 akım 
trimpotu max. Ama kapı biraz hareket 
edip duruyor 

Yavaşlama mesafelerini arttırın.Motor 
kapıya göre güçlü kalıyor olabilir 

T3 yavaşlama mesafesi trimpotunu arttırın 
 

Üst satırdaki arıza devam ediyor Hız ayarlarını azaltın.Motor kapıya göre 
güçlü kalıyor olabilir 

3 ve 7 numaralı dip switclerini kullanarak 
motor hızını kademeli olarak düşürün 

Kumanda tanıtılamıyor veya çalıştırmıyor 
 

Kumanda alıcısı soketine doğru 
takıldığından emin olun. 

Kumanda alıcısının soketine tam 
oturduğundan emin olun, eğer alıcınız Rolling 
ise ortak alıcı moduna getirin. 

220 V elektriği bağlı fakat kart üzerinde 
herhangi bir led yanmıyor 

Sigorta atmış olabilir. Kart üzerindeki 8A sigortayı ölçü aleti yardımı 
ile kontrol ederek sağlamlığını kontrol ediniz. 

Üst satırdaki sorun devam ediyor 
 

Trafonuzu ve şebeke geriliminde 
problem olabilir. 

Trafo girişindeki 220V AC ve trafo çıkışındaki 
24V AC ölçü aleti yardımı ile kontrol ediniz. 

 

 

 


