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VULCAN / VULCAN S
Ghid rapid de instalare şi programare Română

 

NOTĂ 
IMPORTANTĂ

Acest ghid rapid este un rezumat al manualului de instalare completă. Manualul conţine
avertismentele de siguranţă şi alte explicaţii care trebuie să fie luate în considerare. Manualul de
instalare poate fi descărcat mergând la secţiunea "Downloads" de pe site-ul Erreka: 
http://www.erreka.com/Automatismos/descargaDocumentos.aspx

Elemente de instalare completă

Cablarea electrică
A: Sursa de alimentare electrică
B: Lumină intermitentă
C: Fotocelule 
D: Buton / comutator cu cheie
E: Element de acţionare
F: Antenă

VULCAN

Deblocare

Deblocare pentru funcţionare
manuală:
Rotiţi cheia de declanşare (1) în orice
direcţie până când este perpendiculară
pe axul elementului de acţionare.

Blocare pentru funcţionare
motorizată:
Rotiţi cheia de declanşare (1) în orice
direcţie până când este paralelă cu
axul elementului de acţionare.

VULCAN S
�����

Blocat Deblocat
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Cote de montaj

Element de acţionare scurt, deschidere 
spre interior

Element de acţionare scurt, deschidere 
spre exterior

Element de acţionare lung, deschidere 
spre interior

Element de acţionare lung, deschidere 
spre exterior

Deschidere 
unghi

Nivel
 A

Nivel
 B

80º 155 130

85º 140 130

90º 140 120

90º 115 145

95º 125 125

100º 120 120

110º 105 120

Deschidere 
unghi

Nivel
 A

Nivel
 B

80º 150 135

85º 150 125

90º 100 155

90º 130 130

95º 120 130

100º 100 135

110º 95 125

Deschidere
unghi

Nivel 
A

Nivel 
B

80º 250 180

85º 235 175

90º 200 195

90º 235 150

95º 220 155

100º 175 190

110º 190 155

Deschidere
unghi

Nivel 
A

Nivel 
B

80º 200 235

85º 180 230

90º 165 225

90º 195 200

95º 160 215

100º 140 215

110º 140 195
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Nivelare
Elementul de acţionare trebuie să
funcţioneze orizontal: pentru a face
aceasta, suporţii trebuie să fie poziţionaţi
cu o diferenţă de înălţime de 19 mm.

Verificaţi orizontalitatea cu o nivelă cu
bulă de aer.

 4 Montaţi elementul de acţionare pe
suportul posterior.
Ştiftul vertical: ø=12mm, L=37mm

 5 Montaţi elementul de acţionare pe
suportul anterior.
Modele cu oprire cu amortizare:
Reglaţi articulaţia cu manşon pentru a
ob ţ ine distan ţa de oprire cu
amortizare dorită:

 6   Montaţi capacul şi partea 
superioară.

 1  Montaţi articulaţia cu manşon.  2 Montaţi furca.
Ştiftul orizontal: ø=10mm, L=57,2mm

 3 Montaţi suporţii.  Executaţi
sudura  cu elementul de acţionare
retras la distanţă, pentru a preveni
deteriorarea axului prin sudură.

Montaj

 7 Slăbiţi şurubul de descărcare (P). 
Dacă elementul de acţionare trebuie
să fie demontat, strângeţi la loc
şurubul pentru a preveni scurgerea
uleiului.

 8 Montaţi presgarnitura şi
introduceţi cablurile.
 modelele VU au 4 cabluri; modelele
VUS au 6 cabluri.

 9 Realizaţi conexiunile electrice aşa
cum se arată în secţiunea de mai jos.
Apoi puneţi capacul (T) şi strângeţi
presgarnitura.
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Conexiuni electrice

VULCAN VULCAN S
VIVO-M101(M)

ZElementul de acţionare VULCAN S are un dispozitiv de siguranţă (conectorii de cablu 5 şi 6), făcând necesară
utilizarea tabloului de distribuţie VIVO-M101(M). Pentru ca acest dispozitiv sa funcţioneze în mod corespunzător,
conectaţi mai întâi conectorii de cablu 5 şi 6 ai elementului de acţionare la conectorii de cablu FCA ai tabloului de
distribuţie VIVO-M101(M) şi puneţi DIP12 pe poziţia ON.

ZTabloul de distribuţie VIVO-M101(M) sau VIVO-M201(M)  poate fi utilizat pentru elementul de acţionare VULCAN
fără dispozitivul de siguranţă interior.

Reglarea presiunilor de deschidere şi deschidere

‹ Presiunile de deschidere şi închidere trebuie să fie reglate pentru a respecta standardul EN12453:2000.
ZRotirea în sensul acelor de ceasornic creşte presiunea pentru ambele şuruburi. Rotirea în sens contrar acelor de

ceasornic reduce presiunea.

O Nu strângeţi şuruburile de reglaj (2) şi (3) la maxim, deoarece aceasta poate duce la deteriorare.

PRESIUNEA DE ÎNCHIDERE: capacul de culoare
galbenă, şurub (2).
"Presiunea de închidere" este, mai exact, presiunea din
timpul detentei axului. În instalaţiile cu deschidere spre
interior, corespunde manevrei de închidere. În
instalaţiile cu deschidere spre exterior, corespunde
manevrei de deschidere.

PRESIUNEA DE DESCHIDERE: capacul de culoare
albă, şurub (3).
"Presiunea de deschidere" este, mai exact, presiunea
din timpul retragerii axului. În instalaţiile cu deschidere
spre interior, corespunde manevrei de deschidere. În
instalaţiile cu deschidere spre exterior, corespunde
manevrei de închidere.


