
1 
 

 

 

 

ASLR- ADR-30 
 

 

 

 

 

OTOMATİK KAPI  

KONTROL KARTI 
 



2 
 

29.01.2020 – Versiyon 

Doküman: V1.0 
Donanım: V1.1 
Yazılım: V1.01 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
KART BESLEME 20VAC / 24VDC (±%20) 

MOTOR ÇIKIŞ 
24VDC (Max:10A), Akım/Hız Geri Beslemeli 
4-Bölge Kapalı Çevrim Kontrol, 

AKÜ 2x12V Kuru Tip Akü ile Çalışma, Şarj Desteği 

ENKODER Çift Kanal(A-B), 5VDC, Min:50ppr 

KULLANICI ARAYÜZÜ 2x16 Karakter LCD, 4 Giriş Butonu, Buzzer 

GİRİŞLER Aç, Kapa, Fotosel, Nudge (+24VDC ±%20) 

ÇIKIŞLAR 
Kapı Açık, Kapı Kapalı, Fotosel / Kapı Sıkıştı 
(COM – NO / 3A Röle Kontağı) 

ÇALIŞMA SICAKLIĞI -10°C – +40°C 

BOYUTLAR En x Boy x Yükseklik => 155 x 110 x 35mm 

 

 

Bu kılavuz bilgi ve referans amaçlıdır. Aykon (Aselron), bu belgenin %100 doğruluğunu 

garanti etmez ve oluşabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu belgenin 

tamamı veya bir kısmı izinsiz kopyalanamaz, değiştirilemez, taklit edilemez ve yeniden 

çoğaltılamaz.  

Aykon (Aselron), önceden bildirimde bulunmaksızın bu belgede değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. 

 

 

 

info@aselron.com 

www.aselron.com 

http://www.aselron.com/


3 
 

İçindekiler 
1. GENEL ÖZELLİKLER ........................................................................................................................... 4 

2. GENEL UYARILAR ............................................................................................................................. 4 

3. GENEL BAĞLANTI ŞEMASI ................................................................................................................ 5 

4. KLEMENS RUMUZLARI ..................................................................................................................... 6 

5. KULLANICI ARABİRİMİ ..................................................................................................................... 6 

5.1. Ana Ekran ................................................................................................................................. 7 

5.2. Bilgi Ekranları ........................................................................................................................... 7 

5.2.1. Dc Bus voltajı ................................................................................................................... 7 

5.2.2. Röle çıkışları ..................................................................................................................... 7 

5.2.3. Giriş sinyalleri .................................................................................................................. 8 

5.2.4. Manuel hareket ............................................................................................................... 8 

5.2.5. Çalışma sayacı .................................................................................................................. 8 

5.3. Tanıtma Ekranı ......................................................................................................................... 8 

5.4. Sıfırlama Ekranı ........................................................................................................................ 9 

5.5. Menü ....................................................................................................................................... 9 

5.5.1. Kullanıcı menüsü............................................................................................................ 10 

5.5.2. Üretici menüsü .............................................................................................................. 11 

6. SEYİR EĞRİLERİ ............................................................................................................................... 11 

6.1. Açma Seyir Eğrisi.................................................................................................................... 12 

6.2. Kapama Seyir Eğrisi................................................................................................................ 12 

7. HATALAR ........................................................................................................................................ 13 

7.1. Açarken Sıkışma ..................................................................................................................... 13 

7.2. Kaparken Sıkışma ................................................................................................................... 13 

7.3. Enkoder Ters .......................................................................................................................... 13 

7.4. Enkoder Yok ........................................................................................................................... 13 

7.5. Tanıtma Başarısız ................................................................................................................... 13 

7.6. Aşırı Akım Hata ...................................................................................................................... 13 

7.7. Düşük Voltaj........................................................................................................................... 13 

8. ÇALIŞMA VE DEVREYE ALMA ......................................................................................................... 14 

 

 

 



4 
 

1. GENEL ÖZELLİKLER 
 

ASLR-ADR-30 kartı; 24VDC motorlu ve çift kanal enkoderli teleskopik kapılar için tasarlanmış bir kontrol 

kartıdır. Hız ve akım geri beslemesi ile tam kapalı çevrimde çalışır ve sahip olduğu özelliklerle hızlı, 

esnek, uyumlu, güvenli ve konforlu bir çalışma sunar. 

• ASLR-ADR-30 çift geri beslemeli kapalı çevrimi ile, 4 bölge motor kontrolü ile, özel akım ve hız 

ölçme algoritmaları ile motoru optimum şekilde kontrol eder. 

• Çalışma için limit anahtarına gerek yoktur. Açma ve kapama limit ayarları sıkışma basıncından 

ayrı olarak ayarlanabilir. 

• Gerçek S eğrisi üretme algoritmaları ile yumuşak ve seri kapı hareketlerine imkân verir. 

• Kumanda panoları ile entegrasyon için kapı kapalı, kapı açık ve kapı sıkıştı çıkışları vardır. 

• Fotosel takılması vb. kapının mecburi kapanması gereken durumlar için Nudge girişi. 

• Akü ile elektrik kesintisinde çalışma imkânı. 

• Çalışma sayacı, giriş voltajı, giriş/çıkış izlemesi, manuel hareket vb. bilgi ekranı. 

• Kullanıcı ve üretici seviyesi menü ile her tür parametrenin ayarlanabilmesi. 

• Üreticiler için özel ayarlar, kapı tanıtma ile tüm kapı boylarına uyum, hız ve mesafeler için 

fabrika tanımlı ayarları kullanma ya da özel ayar imkânı. 

• Yönetmeliğe uyum gerektirmeyen iç kapı otomatik kapılar için tek sinyal ile çalışma imkânı. 

• Çift kapalı çevrim çalışmada doğal akım sınırlaması, aşırı akım koruması, sıkışma anında sesli 

uyarı ile açma, enkoder ters durumunda otomatik düzeltme, enkoder yok vb. özellikler ile 

güvenli çalışma. 

 

2. GENEL UYARILAR 
 

• Kartın kullanımında teknik özelliklerde belirtilen sınırlara dikkat edilmelidir. 

• Kapı motoru ve redüktörü yeterli torku ve hızı, kartın izin verdiği besleme sınırları içinde 

sağlayacak şekilde seçilmelidir. 

• Enkoder geri beslemesinden maksimum verim elde etmek için, piyasada yaygın kullanılan 

motorların enkoderleri göz önünde bulundurularak özel donanım ve yazılım teknikleri 

kullanılmıştır. Bu sayede hız geri beslemesi önemli ölçüde hızlandırılmıştır. Bu sebepten 

500ppr üstü enkoder kullanılacak olursa firmaya bilgi verilmesinde fayda vardır. 

• Tek kanal enkoder ile ve enkodersiz çalışma yapılamaz, limit anahtarı desteği yoktur. 

• EN81’e göre acil stop, revizyon ve geri alma konumlarında otomatik kapı hareketsiz 

kalmalıdır. Bu nedenle tek sinyal ile çalışmaya izin verilmez. Sadece eski tip asansörlerde iç 

kapı otomatik seçiminde buna izin verilir. 

• EN-81’e göre, maksimum durağan kapanma gücü 150N ile sınırlıdır. Çok yüksek değerde 

ayarlanmış kapama gücü ciddi yaralanmalara neden olabilir. 

• EN-81’e göre, kapama yönünde kapının maksimum hareket enerjisi 10J’ü geçmemelidir. 

Bu değer, Nudge (Yavaş kapama) modunda ise maksimum 4J’dür. 

• Kapı kartı bir emniyet devresi düzeneği değildir. Bu nedenle kart üzerindeki çıkış asansörün 

emniyet devresi için kullanılmamalıdır.  

• Montaj ya da kullanıcı hatasından dolayı meydana gelen yaralanma, ölüm ya da maddi 

kayıplarda AYKON (ASELRON) sorumlu tutulamaz. Bundan dolayı arızalanan ürün garanti 

kapsamı dışında kalır 
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3. GENEL BAĞLANTI ŞEMASI 
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4. KLEMENS RUMUZLARI 
 

MOTOR Motor Çıkışı  A Enkoder A Sinyali 

20VAC Besleme Girişi  B Enkoder B Sinyali 

AKU +- Akü Girişi  GND Enkoder – Besleme 

   5V Enkoder + Besleme 

24V Dahili Sinyal Besleme +    

GND Dahili Sinyal Besleme-  R1A-R1B 
Kapı Açık Röle 
Kontakları 

COM Sinyal Giriş Ortağı (GND)  R2A-R2B 
Kapı Kapalı Röle 
Kontakları 

OPN Açma Sinyali (+24V)  R3A-R3B 
Kapı Sıkıştı / Fotosel 
Röle Kontakları 

CLS Kapama Sinyali (+24V)    

IN1 Atamalı Giriş (Fab: Fotosel) (+24V)  CANH Canbus-H Sinyali 

IN2 Atamalı Giriş (Fab: Nudge) (+24V)  CANL Canbus-L Sinyali 

 

 

5. KULLANICI ARABİRİMİ 
 

Kullanıcıya bilgi vermek için kartta 2x16 karakter lcd ekran, sesli uyarı için buzzer ve giriş için 4 adet 

buton bulunmaktadır. 

Buzzer, sıkışma hatalarında kullanıcıyı sesli olarak uyarır. 

Lcd ekran, parametreler, çalışma durumu vb. bilgileri kullanıcıya yansıtır. 

Butonlar, parametre değiştirme, bilgi alma ya da çeşitli fonksiyonları yerine getirmek için kullanılır. 

 

 

2x16 KARAKTER 
 

LCD EKRAN 
 

 

 

ESC, ↓, ↑ ve OK olmak üzere 4 buton vardır ve bunlar farklı durumlara göre farklı fonksiyonlara 

sahip olabilirler. 
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5.1. Ana Ekran 
 

 

  KAPI KAPANIYOR 
 

  P: 40 cm               V: 35 cm/s 
 

 

Ana ekran normal çalışma ekranıdır. Bu ekranda iken üst satırda durum ya da hata mesajları 

görüntülenir. Alt satırda ise kapının o anki konumu cm cinsinden solda, hızı ise cm/s cinsinden sağda 

gösterilir.  

Bu ekranda iken ↓, ↑ tuşları ile bilgi ekranları arasında gezilebilir. 

OK tuşuna basılı tutulursa menüye girer. 

ESC tuşuna basılı tutulursa TANITMAYA girer. 

 

5.2. Bilgi Ekranları 
Bilgi ekranları ile çeşitli durumlar hakkında bilgi alınabilir ve manuel hareket verdirilebilir.  

5.2.1. Dc Bus voltajı 
Ekranda doğrultulmuş giriş voltajının seviyesi gösterilir. Dururken ya da çalışma anında voltaj kaynaklı 

sorunların tespitinde yardımcı olur.  ↓, ↑ ile diğer bilgi ekranlarına geçilebilir. ESC ile Ana ekrana 

dönülebilir. Eğer herhangi bir tuşa basılmazsa bir süre sonra Ana ekrana döner. 

 

            DC BUS VOLTAJI 
 

                                            24 V 
 

 

5.2.2. Röle çıkışları 
Ekranda röle çıkışlarının durum bilgisi verilir. Röle çıkışı bazlı sorunların çözümünde yardımcı olur. 

Çıkış veren rölenin yanında □ işareti görünür. ↓, ↑ ile diğer bilgi ekranlarına geçilebilir. ESC ile Ana 

ekrana dönülebilir. Eğer herhangi bir tuşa basılmazsa bir süre sonra Ana ekrana döner. 

 

   RL1□  RL2   RL3 
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5.2.3. Giriş sinyalleri 
Ekranda giriş sinyallerinin durum bilgisi verilir. Giriş sinyalinin olup olmadığı ya da algılanıp 

algılanmadığı hakkında fikir verir ve sorunların çözülmesine yardımcı olur. Algılanan girişin yanında □ 

işareti görünür. ↓, ↑ ile diğer bilgi ekranlarına geçilebilir. ESC ile Ana ekrana dönülebilir. Eğer 

herhangi bir tuşa basılmazsa bir süre sonra Ana ekrana döner. 

 

   OPN□  CLS   IN1   IN2 
 

                                             
 

 

5.2.4. Manuel hareket 
Bu ekranda kapı, harici bir sinyal olmadan manuel olarak hareket ettirilebilir. ESC’ye basılı tutulduğu 

sürece kapı açar, OK’e basılı tutulduğu sürece ise kapı kapar. Kapıyı test etmek için pratik bir yol 

sunar. Bu ekranda iken harici sinyaller ve demo modu devre dışı kalır. ↓, ↑ ile diğer bilgi ekranlarına 

geçilebilir. Eğer herhangi bir tuşa basılmazsa bir süre sonra Ana ekrana döner. 

 

         MANUEL  HAREKET 
 

 ESC <= AC           KAPA => OK                                         
 

 

5.2.5. Çalışma sayacı 
Kapının açılma ve kapanma sayısını kaydeder. Üretici menüsünden sıfırlanabilir. 

 

            ÇALIŞMA SAYACI 
 

                                         105460                                         
 

 

 

5.3. Tanıtma Ekranı 
Ana Ekranda iken ESC’ye basılı tutulursa kapı tanıtma moduna girer ve bu ekran görüntülenir. Kapı, 

tanıtma hızında önce tamamen açılır ve sıfırlanır. Daha sonra ise yine tanıtma hızında tamamen 

kapanana kadar gider. Ekranda sol altta pals cinsinden pozisyon bilgisi, sağ altta ise cm/s cinsinden hız 

bilgisi verilir. Pozisyon pals bilgisi, enkoder ppr değerinin 4 katı çözünürlüğe sahiptir. Eğer enkoder 

ters bağlıysa ya da açma durumunda “–“ değerler görülebilir. Tanıtma bittiğinde bu otomatik 

düzeltilir ve böylece enkoder yönü düzeltmesine gerek kalmaz. Eğer istenirse yine menüden 

değiştirilebilir. Eğer motor yönü ters ise menüden ya da bağlantıdan düzeltilip tekrar tanıtma 

yapılmasında fayda vardır. Tanıtma bitince başarılı ise “TANITMA TAMAM” yazar ve değeri kaydeder. 

Tanıtma başarısız olursa “TANITMA BASARISIZ” yazar ve değeri kaydetmez. Eğer tanıtma devam 
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ederken OK’e basılırsa tanıtma yarıda bırakılıp çıkılır ve değer kaydedilmez. Tanıtmanın sağlıklı olması 

için limit basınç değerlerinin, açık tutma ve kapalı tutma güçlerinin doğru ayarlanması ayrıca motor ve 

kaşık parametrelerinin doğru girilmesi gereklidir. Bir problemle karşılaşılırsa bu değerlerin düzeltilip 

yeniden tanıtma yapılmasında fayda vardır. 

 

TANITMA 
 

  P: 27020                V:  8 cm/s  

 

 

5.4. Sıfırlama Ekranı 
Elektrik ilk geldiğinde konum bilgisi bilinmediğinden ya da enkoder hatası oluştuğunda konum bilgisi 

bozulacağından kapı sıfırlama moduna girer. Bu modda ekran aşağıdaki gibidir. Eğer herhangi bir 

açma veya kapama sinyali yoksa kapı hareketsiz bekler. Hareket sinyali gelince ilgili yöne hareket 

eder. Kapı tam açınca veya tam kapayınca referans noktası bulunduğu için işlem bitirilir. Enkoder ters 

olduğu için sıfırlamaya girdiyse enkoder yönünü değiştirir. 

 

KONUM SIFIRLAMA 
 

  P: 35 cm                V:  8 cm/s  

 

 

5.5. Menü 
Ana ekranda OK’e uzun tutularak menüye girilir. Üstte menü numarası ve adı, altta ise menü değeri 

görüntülenir. 

 

 0.LISAN 
 

                                        Turkce  

 

 

↓, ↑ ile menüler arasında gezinilir. Değeri değiştirilmek istenen menüye gelince OK’e basılır ve 

değerin değiştirilebileceğine dair “>” işaret alt satırda görüntülenir.  

 

 0.LISAN 
 

 >                                      Turkce  
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↓, ↑ ile istenen değer ayarlandıktan sonra kaydetmek için OK’e, kaydetmeden çıkmak için ESC’ye 

basılır.  

Menüden çıkıp ana ekrana dönmek için yine ESC’ye basılır. Eğer bir süre işlem yapılmaz ise 

kendiliğinden ana ekrana döner. 

 

5.5.1. Kullanıcı menüsü 
Bu ayarlar kullanıcılar içindir. Bazı parametrelerin görüntülenmesi diğer seçeneklere bağlıdır.  

Menü listesi ve açıklamaları şöyledir: 

NO MENÜ DEĞER AÇIKLAMA 

0 LİSAN - Türkçe Arabirim için istenen dil seçilir 

- English 

1 KAPI TİPİ - Tam 
Otomatik 

Aç-Kapa sinyali ile çalışılır. Kaşık mesafesi 
vardır 

- İç Kapı 
Otomatik 

Sadece Kapa sinyali ile çalışır. Seçildiğinde 
kaşık mesafesi 0 yapılır. Hız ayarları 
yükseltilir 

4 HIZ AYARI 
(“Özel” seçilirse, 5 – 14 arası 
parametreler görüntülenir.) 

- Yavaş Yavaş hızda çalışır 

- Orta Orta hızda çalışır 

- Hızlı Yüksek hızda çalışır 

- Özel Hız ve rampa ayarlarını ayrı ayrı 
ayarlamaya izin verir 

5 AÇMA HIZI 20 – 50 cm/s Kapı açma hedef hızı 

6 AÇMA YAVAŞ HIZI 2 – 20 cm/s Kapı açma son yanaşma hızı 

7 AÇMA HIZLANMA RAMPASI 5 – 90 cm Kapı açma hedef hıza ulaşma mesafesi 

8 AÇMA YAVAŞLAMA RAMPASI 5 – 90 cm Kapı açma yavaş hıza ulaşma mesafesi 

9 AÇMA YAVAŞ YOLU 0 – 99 cm Kapı açma yavaş hızda gideceği mesafe 

10 KAPAMA HIZI 20 – 50 cm/s Kapı kapama hedef hızı 

11 KAPAMA YAVAŞ HIZI 2 – 20 cm/s Kapı kapama son yanaşma hızı 

12 KAPAMA HIZLANMA RAMPASI 5 – 90 cm Kapı kapama hedef hıza ulaşma mesafesi 

13 KAPAMA YAVAŞLAMA RAMPASI 5 – 90 cm Kapı kapama yavaş hıza ulaşma mesafesi 

14 KAPAMA YAVAŞ YOLU 0 – 99 cm Kapı kapama yavaş hızda gideceği mesafe 

18 AÇIK TUTMA GÜCÜ 1 – 100 Kapı tamamen açıldığında kapının 
salmasını engellemek için uygulanacak 
güç ayarı. Kapı salmayacak şekilde 
yüksek, boşta gereksiz akım çekmeyecek 
kadar düşük seçilmelidir 

19 KAPALI TUTMA GÜCÜ 1 – 100 Kapı tamamen kapandığında 
kapının/kaşığın salmasını engellemek için 
uygulanacak güç ayarı. Kapı/kaşık 
salmayacak şekilde yüksek, boşta gereksiz 
akım çekmeyecek kadar düşük 
seçilmelidir 

20 KAPI TANIMA HIZI 5 – 20 cm/s Tanıtmada uygulanacak hız 

21 SIKIŞMA BASINCI 1 – 100 Sıkışma algılama seviyesi 

22 KAPAMA LİMİT BASINCI 1 – 100 Kapının tam kapandığını algılama seviyesi 

23 AÇMA LİMİT BASINCI 1 – 100 Kapının tam açıldığını algılama seviyesi 



11 
 

24 DEMO MODU İptal,  
3 – 30 san. 

Kapı demo modunu etkinleştirme ve   
açma kapamalardan sonra bekleme süresi 
ayarı 

35 FABRİKA AYARLARI - Hayır Fabrika ayarlarına dönmez 

- Evet Fabrika ayarlarına döner 

 

 

5.5.2. Üretici menüsü 
Bu ayarlar üreticiler içindir. Bazı parametrelerin görüntülenmesi diğer seçeneklere bağlıdır.  

Menü listesi ve açıklamaları şöyledir: 

NO MENÜ DEĞER AÇIKLAMA 

2 ENKODER YÖNÜ - Saat Yönü Enkoder sayma yönü belirlenir. 
Otomatik olarak düzeltilir. Buradan 
da değiştirilebilir 

- Saat Yönünün 
Tersi 

3 MOTOR YÖNÜ - Saat Yönü Motor dönme yönü belirlenir. Ters 
ise buradan değiştirilebilir - Saat Yönünün 

Tersi 

15 KAŞIK BÖLGESİ 0 – 99 cm Kaşık çalışma bölgesi mesafe değeri 

16 KAŞIK AÇMA HIZI 1 – 20 cm/s Açmada uygulanacak kaşık hızı 

17 KAŞIK KAPAMA HIZI 1 – 20 cm/s Kapamada uygulanacak kaşık hızı 

25 ENKODER PALSİ 10 – 1024 Enkoder pals değeri 

26 HIZ KP 1 – 200 Hız geri beslemesi oransal değer 

27 HIZ KI 1 – 50 Hız geri beslemesi integral değer 

28 AKIM KP 1 – 100 Akım geri beslemesi oransal değer 

29 AKIM KI 1 – 10  Akım geri beslemesi integral değer 

30 MOTOR DEVRİ 10 – 10000 rpm Motorun nominal devri 

31 DİŞLİ ÇIKIŞ DEVRİ 10 – 2000 rpm Redüktör nominal devri 

32 TEKER ÇAPI 1 – 500 mm Kayış takılan tekerin çapı 

33 KONTROL TİPİ - Hız Geri 
Beslemeli 

Sadece hız geri beslemeli kapalı 
çevrim kontrolü 

- Hız ve Akım Geri 
Beslemeli 

Hem hız hem de akım geri beslemeli 
kapalı çevrim kontrolü 

34 SAYAÇ SIFIRLAMA - Hayır Çalışma sayacını sıfırlamaz 

- Evet Çalışma sayacını sıfırlar 

 

 

 

6. SEYİR EĞRİLERİ 
 

Kapı açarken ve kaparken maksimum konfor ve güvenlik sağlayacak şekilde hareket profili elde 

edilmeye çalışılmıştır. Bunun için bölgeye özel profil ayarlaması yapılmıştır. Hızlanma ve 

yavaşlamalarda en yüksek konforu elde etmek için S eğrisi uygulanmıştır. Kart gerçek S eğrisi üretme 

algoritmaları içermektedir. Kullanıcı kolaylığı açısından parametreler anlaşılır hale getirilmiştir ve 

gerekli değerler otomatik olarak hesaplanmaktadır. 
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6.1. Açma Seyir Eğrisi 
Açarken uygulanan hız profili aşağıdaki gibidir. Girilen değerlere göre yumuşatmalar ve yavaşlama 

noktaları otomatik hesaplanmaktadır. Kaşık bölgesi doğru girilmez ise ilk hızlanma gecikebilir ya da 

kaşık hızlıca açabilir. Eğer açma hızı motorun verebileceğinden daha yüksekte kalırsa eğride 

bozulmalar olabilir. Normalde açma yavaş yolunun en düşük değere ayarlanması yeterli iken bu ve 

buna benzer sebeplerden küçük bir marj verilmesi uygun olur. Menüdeki değerlerin eğrideki karşılığı 

buradan belirlenip doğru bir şekilde ayarlar yapılabilir. 

 

 

 

 

6.2. Kapama Seyir Eğrisi 
Kaparken uygulanan hız profili aşağıdaki gibidir. Girilen değerlere göre yumuşatmalar ve yavaşlama 

noktaları otomatik hesaplanmaktadır. Kaşık bölgesi doğru girilmez ise son yanaşma gecikebilir ya da 

kaşık hızlıca kapatabilir. Eğer kapama hızı motorun verebileceğinden daha yüksekte kalırsa eğride 

bozulmalar olabilir. Normalde kapama yavaş yolunun en düşük değere ayarlanması yeterli iken bu ve 

buna benzer sebeplerden küçük bir marj verilmesi uygun olur. Ayrıca kapama yavaş hızı ile kaşık 

kapama hızının aynı değerde seçilmesi kapama yavaş yolunun yanlış ayarlandığı durumlarda yumuşak 

geçiş sağlar. Menüdeki değerlerin eğrideki karşılığı buradan belirlenip doğru bir şekilde ayarlar 

yapılabilir. 
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7. HATALAR 
Sistemde bir sorunla karşılaşıldığında soruna ilişkin hata mesajı ekranda görüntülenir ve duruma 

uygun işlem yapılır. 

7.1. Açarken Sıkışma 
Kapı açarken ayarlanan değerden daha yüksek bir zorlama ile karşılaşıldığında kapı durdurulur, 

ekranda hata mesajı görüntülenir ve sesli olarak kullanıcı uyarılır. Kapı, açma yönünde belli bir süre 

bloklanır. Bu süre içinde kapama sinyali gelirse hata temizlenir ve kapamaya gider. Süre dolduğunda 

hala açma sinyali varsa tekrar açmayı dener.  

7.2. Kaparken Sıkışma 
Kapı kaparken ayarlanan değerden daha yüksek bir zorlama ile karşılaşıldığında kapı durdurulur, 

ekranda hata mesajı görüntülenir ve sesli olarak kullanıcı uyarılır. Önce kapı tamamen açılır ve 

kapama sinyali olduğu sürece tekrar kapatma denemesi yapılır. Sıkışma algılanan bölgeden kapı yavaş 

bir şekilde geçer. Eğer başarılı şekilde kapı kapatılırsa, hata silinir ve sesli uyarı bitirilir. 3 kere deneme 

sonucunda başarılı olunmaz ise kapı açılır ve bir süre bloke edilir. Süre sonunda tekrar denemeye 

devam edilir. Eğer açarken yine sıkışma olursa kapı belli bir süre bloklanır, süre sonunda kaldığı 

yerden devam eder. 

7.3. Enkoder Ters 
Eğer çalışma anında enkoderin ters olduğu algılanırsa ekranda bu hata görüntülenir. Kapı durdurulur, 

enkoder yönü otomatik düzeltilir ve konum sıfırlamaya gidilir. Daha sonra normal çalışmaya devam 

eder. 

7.4. Enkoder Yok 
Eğer hareket anında enkoderden bilgi alınamazsa kapı durdurulur ve belli bir süre bloke edilir. Bu 

arada kullanıcı, sesli olarak uyarılır. Süre sonunda durum düzelmişse normal çalışmaya devam eder. 

Eğer 3 denemeden sonra hala bilgi alınamazsa kapı tamamen bloke edilir. Çünkü enkoder olmadan 

kapının çalışması mümkün değildir ve servis müdahalesi gerekli hale gelir. Enkoderi düzelttikten sonra 

ana ekranda OK’e basarak hata silinebilir.  

7.5. Tanıtma Başarısız 
Tanıtma anında herhangi bir hata oluşmuşsa veya tanıtmayı yarıda kesmek için OK’e basılmışsa 

ekranda bu uyarı verilir, tanıtma işlemi iptal edilir, önceki değerler korunur ve ana ekrana döner. 

Hatanın düzeltilip tanıtmanın tekrarlanması ile sorun aşılır. 

7.6. Aşırı Akım Hata 
Eğer sistemin kapasitesinin üstünde bir akım algılandı ise bu hata ekranda verilir, kapı durdurulur ve 

bloke edilir. Ana ekranda OK’e basılarak hata silinebilir. 

7.7. Düşük Voltaj 
Kart belli bir voltajın altında sağlıklı çalışmayacağından voltaj 15V’a düştüğüne ekranda bu uyarı verilir 

ve sistem çalışmaz. Voltaj normale dönünce hata otomatik olarak silinir. 
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8. ÇALIŞMA VE DEVREYE ALMA 
ASLR-ADR-30 kartı tam kapalı çevrim çalışan bir dc motorlu kapı kontrol kartıdır. Motordan alınan 

pozisyon, hız ve akım geri beslemesi ile motoru optimum seviyede kontrol ederek kapıyı çalıştırır. 

Kapalı çevrim çalışma için hız geri beslemeli veya hız + akım geri beslemeli olarak menüden seçim 

yapılabilir. Her ne kadar hız geri beslemesi maksimum tepki verecek şekilde ayarlanmış ise de akım 

geri beslemesi daha hızlıdır. Bu da hız referansının daha iyi takibinin sağlanmasına yardımcı olur. 

Ayrıca akım kontrolü doğal bir akım sınırlaması sunar.  Ancak burada akımın tepki süresinden 

faydalanabilmek ve tutarlı sonuçlar elde etmek için ölçümün düzgün olarak yapılması gereklidir. Kart 

hem akım hem hız hem de pozisyon için özel donanım ve yazılım teknikleri kullanarak hızlı ve sağlıklı 

ölçümler elde etmektedir. 

 

Kapalı çevrim çalışma blok diyagramı şekilde verilmiştir. İç çevrim akıma, dış çevrim hıza aittir.  

 

 
 

Menüden hız ve akıma ait KP (Oransal Katsayı) ve KI (İntegral Katsayı) katsayıları ayarlanabilir. Bir 

sorunla karşılaşılmadığı sürece fabrika değerlerini oynamaya gerek yoktur. Değerler oynanırken akılda 

tutulacak birkaç nokta şudur: 

- Oransal katsayılar (KP) integral katsayılardan yüksek olmalıdır. Bu oran 10 kat civarında 

olabilir. 

- Referans hıza ulaşılamıyorsa KP düşük seçilmiştir ve artırılmalıdır. 

- Eğer referans hıza ulaşıyorsa ama motordan zorlama sesine benzer sesler geliyorsa KP yüksek 

ayarlanmıştır. 

- İntegral katsayılar (KI) ayarlanmadan referans hıza tam ulaşmak mümkün değildir, KP yeterli 

seçilmişse bile referans hız etrafında dalgalanma yapar. O yüzden KI değerlerinin de doğru 

ayarlanması gereklidir. 

- KI değerleri çok düşük seçilirse etkisiz kalırlar. 

- KI değerleri çok yüksek seçilirse vibrasyona sebep olurlar.  

Bu çerçevede, eğer gerekliyse, KP ve KI ayarlanabilir. Ayrıca genel olarak akım için değerler, hız için 

olan değerlerden daha düşüktür. Eğer menüden sadece hız geri besleme seçilirse akım için olan 

parametreler görüntülenmez. 
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Kart devreye alınmadan önce yapılacak işlerden bir tanesi motor ve enkoder özelliklerini girmektir. 

 

 

Etikette yazan motor devri, dişli çıkış devri ve enkoder pals sayısı değerleri girilir. Eğer dişli çıkış devri 

yerine motor devri ve redüktör oranı varsa, dişli çıkış devri motor devrinin redüktör oranına 

bölünmesiyle elde edilir. Örneğin motor devri 3450 rpm ve redüktör oranı 1:15 ise, dişli çıkış devri 

3450 / 15 = 230 rpm olarak bulunabilir. 

 

Bu girildikten sonra mesafe ve hızların doğru gösterilmesi ve hesaplanması için kayışın takıldığı 

dişlinin çapı girilmelidir. 

 

 
Bu değer motor dönme devrinin, çizgisel kapı hızına ve mesafesine dönüştürülmesi için bize olanak 

verir. Eğer yanlış girilirse istenen hız ve çalışma tam elde edilemeyebilir. Çap ölçülürken tekerin 

dışındaki kayış kayma koruma duvarı değil, kayışın üstünde oturduğu kısım dikkate alınmalıdır. Bu çap 

normal gerginlikte alt ve üst kayışın dişleri arasındaki mesafe olarak da yorumlanabilir. Eğer tanıtma 

sonunda kapı boyu yanlış gösteriyorsa yukarıdaki değerlerden biri veya birkaçı yanlış girilmiştir.  
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Not: Kapı mekanizması bazı merkezi kapılarda farklı olduğundan kapı boyunun yarısı görünebilir, bu 

bir hata değildir. 

Eğer motor devri, dişli çıkış devri, enkoder değeri doğru girildiyse ve kapı boyu yanlış ise ve sistemde 

başka arıza yoksa teker çapı ile oynanarak gerçek kapı boyunun elde edildiği değerde sabit 

bırakılabilir. 

Bu değerler girildikten sonra, kapı tipi seçilmelidir. Kapı tipi seçilince kaşık mesafesi ve hız değerleri 

otomatik olarak değiştirilir. Yarı otomatik kapıda kaşık mesafesi 0’a ayarlanır. Tam otomatik kapıda 

ise fabrika değerine ayarlanır. Ayrıca yarı otomatik kapıda hızlanma mesafesi kısa, hızlar yüksek 

ayarlanır. O yüzden bu ayarları yapmadan önce kapı tipi seçilmeli ve bir daha oynanmamalıdır. 

Eğer kapı tipi tam otomatik ise kaşık mesafesi ve hızları girilmelidir. Kaşık mesafesinin tam girilmesi 

normal açma – kapama ile kaşık bölgesi arası geçişin sorunsuz ve yumuşak olması, kapı kapatma 

algoritmalarındaki bazı detayların sağlıklı çalışması, gereksiz gecikmeler yaşanmaması ve kaşığın 

gereğinden hızlı çalışmaması için önemlidir. Kaşık hızı, seyir eğrisi dikkate alınarak ve kaşığın yumuşak 

çalışacağı şekilde seçilmelidir. 

Bu ayarlardan sonra tanıtma hızı ve diğer hızlar girilebilir. Hızlar için fabrika tanımlı değerler seçilerek 

kolaylık sağlanabilir ya da özel olarak tüm parametreler tek tek ayarlanabilir. Tanıtma boyunca, kapı 

her bölgede tek hızda hareket edeceğinden tanıtma hızının çarpmaları engellemek amacıyla çok 

yüksek seçilmemesinde fayda vardır. 

Hızlardan sonra kapının tam açık ve tam kapalı olduğunun belirlenmesi için gerekli kapama limit 

basıncı ve açma limit basıncı değerleri girilmelidir. Bu değerler çok yüksek olursa açma ve kapama 

sınırlarında gereksiz zorlama yapabilir. Çok düşük olursa tam açılma veya kapanma sağlanamayabilir. 

Bu değerler kapı katta, iç dış kapı birbirine akuple, yay ayarları yapılmış halde iken belirlenmelidir. 

Ayrıca bu değerlerin yanlış olması, tanıtmanın da yanlış olmasına yol açabilir. 

Bu ayarlardan sonra açık tutma gücü ve kapalı tutma gücü ayarı yine tüm mekanizmaların yerli 

yerinde olduğu duruma göre yapılmalıdır. Bu değerlerin fazla olması motorun ve kartın gereksiz yere 

akım çekip zorlanması demektir. Az ayarlandığında ise kapı tam kapandıktan sonra ya da tam 

açıldıktan sonra kaçırma yapmasına sebep olabilir. Bu da kapının çalışmasına olumsuz etki eder. 

Ayrıca tanıtma esnasında da kapının boyunun yanlış tanınmasına yol açabilir. 

Bu ayarlar yapıldıktan sonra tanıtmaya geçmeden önce motor yönü kontrol edilmeli ve doğru yön 

menüden seçilmelidir. Motor yönünden emin olduktan sonra tanıtmaya geçilebilir. Tanıtmada 

enkoder yönünün otomatik ayarlayacaktır. 

Ana ekranda iken ESC’ye basılarak tanıtma başlatılır. Önce kapı en başa kadar açar ve sonra en sona 

kadar kapar. Eğer başarılı olduysa kapı boyunu kaydeder ve normal çalışmaya hazır hale gelir. 

Eğer bir sorunla karşılaşılırsa yukarıdaki adımlarda açıklanan hususlara dikkat edilerek tanıtma 

tekrarlanır. 

Kapı çalışmaya hazır hale geldikten sonra istenen sıkışma basıncı da ayarlanarak devreye alma 

sonlandırılmış olur. 

Bu aşamadan sonra hızlar istendiği zaman tekrar ayarlanabilir.  
Yarı otomatik modda kapı sadece kapama sinyali ile çalışacaktır. Yani sinyal varsa kapı kapatır yoksa 

açar. Bu çalışma yönetmeliğe uygun değildir ancak eski kapılar ve yönetmeliğin uygulanmadığı yerler 

için bir seçenek sunar. 
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Tam otomatik kapıda kapı açma kapama sinyalleri ile çalışır. Herhangi bir sinyal yoksa olduğu yerde 

kalır. 

Fotosel sinyali gelince açma-kapama sinyallerine bakmadan kapı açar.  

Nudge sinyali geldiğinde ise diğer sinyallere bakmadan kontrollü ve yavaş şekilde kapıyı kapatır. 
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