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İçindekiler

GENEL UYARILAR

DİKKAT: Önemli güvenlik talimatları.
Verilen talimatlara dikkatle uyunuz, doğru yapılmamış bir kurulum
ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
Ürün, yalnızca tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır. Başka sebeplerden ötürü bu kılavuzda belirtilen bütün
türlü kullanım tehlikeli olarak kabul edilir. LABEL HABITAT işlemler yalnızca deneyimli ve nitelikli kişiler tarafından
SAS, uygun olmayan, hatalı ve mantık dışı kullanım sonucu yapılmalıdır. • Otomasyon ünitesi, hareket, emniyet
ortaya çıkan olası zararlardan sorumlu değildir. •Bu kılavuzun pozisyonunda, sadece yaya kapısı ile aktif edilmediği sürece
konusu olan ürün 2006/42/EC makine yönetmeliğince yaya çıkış kapısı dahil hiçbir kapı ile kullanılamaz. • Kapının
"kısmen tamamlanmış makine" olarak tanımlanır. "Kısmen hareketi sırasında kapı ve hareketli parçalar arasındaki
tamamlanmış makine" tanımı: bir araya geldiklerinde bir sıkışma tehlikesine dikkat edilmelidir. • Otomasyon ünitesini
makineyi oluşturan fakat tek başına tanımlanan işi tam olarak kurmadan önce kapının mekanik olarak iyi koşullarda, doğru
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düzenlenen bir makinenin konstrüksiyonu için sadece başka getirmeden devam etmeyiniz • Bir açılma ve kapanma limit
makinelere veya başka kısmen tamamlanmış makinelere veya switch’i olduğundan emin olunuz. • Otomasyon ünitesinin
ekipmanlara monte edilmek veya bunlarla entegre edilmek dayanıklı bir zemine monte edildiğinden ve olası darbelerden
üzere tasarlanmıştır. Nihai kurulum 2006/42/EC (Avrupa korunduğundan emin olunuz. • Halihazırda mekanik stopların
Yönetmeliği) ve aşağıdaki Avrupa referans standartlarına var olduğundan emin olunuz. • Eğer otomasyon ünitesi yerden
uygun olmalıdır:

ya da başka bir giriş seviyesinden 2,5 metreden daha az bir

EN 13241-1, EN 12453, EN 12445 ve EN 12635. Belirtilen yüksekliğe monte edildiyse tehlikeli noktalardan korunmak

TÜRK
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yerine getiremeyen yarı-makine anlamına gelir. Kısmen dengede olduğundan ve iyi kapandığından emin olunuz: Eğer
tamamlanmış makineler 2006/42/EC makine yönetmeliğince değerlendirme sonucu negatifse güvenlik önlemlerini yerine

için gerekli koruma ve/veya uyarı düzenleme ihtiyacını tespit kontrol ve kumanda aletleri kapının hareket alanı çevresinden
ediniz. • Otomasyon ünitesini altı üste gelecek şekilde ya da

en az 1,85 m. mesafeye ya da dışarından kapı vasıtasıyla

ağırlığı ile katlanma olasılığı olan elemanlar üzerine monte

erişilemeyen yerlere monte edilmelidir. • Tutmalı hareket

etmeyiniz. Gerekirse sabitleme noktalarını güçlendiriniz.

moduna sahip tüm şalterler, hareketli kapı kanatlarının,

• Düz olmayan kapı kanatlarına monte etmeyiniz. •

geçiş alanların ve sürücü geçiş yollarının tamamen görünür

Herhangi bir çim sulama cihazının otomasyon ünitesini

olduğu yere yerleştirilmelidir, ancak hareketli parçalardan

alttan ıslatmadığından emin olunuz. • Yetkili olmayan kişiler uzakta olmalıdır. • Anahtarlı hareket öngörülmediği sürece,

tesliminden önce 2006/42/EC Makine Yönetmeliğindeki

yere yerleştiriniz. • Kişilerin, makinenin hareket alanında

uyumlaştırılmış standartlara uygunluğunu kontrol ediniz.

bulunmasından kaynaklanan olası mekanik tehlikeleri önlemek

Otomasyonun doğru şekilde ayarlandığından ve manüel açma

için (örn. transmisyon kolları ile mekanik durdurucular arasına

aparatı gibi emniyet ve koruma cihazlarının doğru bir şekilde

parmakların sıkışması, kapının açılması aşamasında sıkışmayı çalıştığından emin olunuz. • Manüel açma mekanizmasının
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önlemek, vb.) uygun korumaların kullanılması önerilir. • nasıl kullanılacağını açıklayan kalıcı etiketi ilgili tahrik
Elektrik kabloları kablo manşonları arasından geçirilmelidir

elemanının yanına yapıştırınız. • Nihai makineyi oluşturan

ve kullanım esnasında ısınma olabilecek aksamlarla

ürünler ile ilgili tüm kullanım kılavuzlarını son kullanıcıya

(motor,transformatör, vb.) temas etmemelidir.

teslim edilmesi tavsiye edilir.

• Tüm

1-

işaretlerini (örn. kapı levhası) gerekli ve iyi görülebilecek
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insanların erişemeyeceği bir yere yapılmalıdır. • Kullanıcıya
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için alanı dikkatli bir şekilde tamamen çevreleyiniz. • Uyarı
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ve de özellikle çocuklar tarafından üniteye erişimi önlemek kumanda cihazlarının kurulumu en az 1,5 m. yüksekliğe ve

AÇIKLAMALAR
 Bu sembol dikkatlice okunacak kısımları işaret eder.
⚠ Bu sembol güvenlik ile ilgili kısımları işaret eder.
☞ Bu sembol kullanıcıya bildirilecek hususları işaret eder.

ÖLÇÜLER,

AKSI SÖYLENMEDIKÇE MILIMETRE CINSINDENDIR.
VARSAYILMAKTADIR.

K ILAVUZ

IÇERIKLERININ HABER VERILMEKSIZIN HERHANGI BIR ZAMANDA DEĞIŞIKLIĞE UĞRAYABILECEĞI

TANIM
2,3 m. uzunluğa kadar olan kanatlı kapılar için elektronik karta, hareket kontrolü ve engel algılama cihazına ve mekanik limit switch’lere
sahip komple bir ünitedir.
Kullanım amacı
Otomasyon ünitesi, rezidanslarda veya apartmanlarda kullanılmak üzere kanatlı kapıları motorize etmek amacıyla tasarlanmıştır.
 Bu kılavuzda belirtilenlerden farklı herhangi bir kurulum ve kullanım yasak olarak kabul edilmelidir.
Kullanım limitleri
⚠ Kanatlı kapılarda,
güvenilir bir kapanma
sağlaması için her
zaman elektrikli kilit
takılması önerilir.
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350

Teknik bilgiler
Model
IP koruma derecesi
Güç kaynağı (V - 50/60 Hz)
Motor güç kaynağı (V)
Beklemedeki (W) tüketim
Güç (W)
Tork (Nm)
Açılma süresi 90°(s)
Aralıklı/Çalışma (%)
Çalışma sıcaklığı (°C)
Cihaz sınıfı
Ağırlık (Kg)
Ses basıncı seviyesi dB (A)

ESC500CB

ESC500
54

230 AC

-

24 DC
5,5
140
180 maksimum
13’den 30’a kadar
YOĞUN ÇALIŞMA
-20 ile +50 arasında
I
12

10,5
≤70

Boyutlar

200

235
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(mm)

Parça tanımları
Otomasyon (ESC500CB)
Redüktörlü motor (ESC500)
Elektronik kart
☞ Kilit açma kapağı
Transmisyon kolları

6.
7.
8.
9.
10.

Yönlendirme kolları
Mekanik durdurucular
Kapı braketleri
Destek braketi
Lastik kalınlığı

7-
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1.
2.
3.
4.
5.

Tesisat tipi
Otomasyon (ESC500CB)
Redüktörlü motor (ESC500)
Bağlantı kutuları
Anahtarlı seçici
Flaşör
Fotosel
Fotosel kolonu
Mekanik duruş dayaması
Bağlantı kutusu
Verici

FG00666M07 8-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KURULUM
⚠ Kurulum, nitelikli ve deneyimli personel tarafından ve yürürlükteki mevzuata tam uyumlu olarak yapılmalıdır.

9-

⚠ Otomasyon kurulumunu yapmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar:
• kapının konstrüksiyonunun yeteri kadar sağlam olup olmadığını, menteşelerin etkin olduğunu ve hareketli ve
sabit parçalar arasında sürtünme olmadığı kontrol ediniz,
• Açma ve kapamada mekanik duruş dayaması olduğunu kontrol ediniz.
• güç şebekesinde, III. kategori aşırı gerilim koşullarında tamamen kesinti sağlayan kurulum
kurallarına uygun yeterli bir omnipolar bağlantı kesme cihazının takılmasını
sağlayınız.
•
Kutu içindeki herhangi bir bağlantının (koruma devresinin
sürekliliği için yapılan) diğer iç iletken aksamlara göre ilave
yalıtımla donatılmış olduğunu kontrol ediniz.
• Motorların sabitleme noktalarının ve cihazların
çarpmalara karşı korunaklı bir yerde
olduğunu ve yüzeylerin sağlam olduğunu
kontrol ediniz.
• Mekanik hasarlara karşı koruma sağlanarak
elektrik kablolarının geçişi için uygun
hortumlar ve kanallar hazırlayınız.
TÜRK
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Ön kontroller

Uygulama değerleri ve ölçülerinin kontrolü
Resimde ve tabloda gösterilen değerlere uyarak kapı braketi sabitleme noktasını kontrol ediniz ve destek braketi noktasını bulunuz.

DESTEK BRAKETİ

47,5

B

173

200 min

KAPI BRAKETİ
60

18

120 min

A

40

94

120

B

C

90°

140

420

0 - 200

90°

160-180

380

200
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310 max

A

110°

200-220

400

0 - 50

10 -
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Kanat açıklığı (°)
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C

100

Kablo tipleri ve minimum kalınlıkları
Bağlantı
Elektronik kart beslemesi 230 V AC (1P+N+PE)
Redüktörlü motor 24 V DC
Elektrikli kilit
Flaşör

kablo uzunluğu
< 20 m
20 < 30 m
2
2
3G x 2,5 mm
3G x 1,5 mm
3 x 1,5 mm

2

3 x 2,5 mm

2

2

2 x 0,5 mm
2
2 x 0,5 mm

Kumanda cihazları

2 x 0,5 mm

2

Fotosel TX

2 x 0,5 mm

2

Fotosel RX

4 x 0,5 mm

2

11 -

 Kablo uzunluğunun tabloda belirtilenden farklı olması durumunda, bağlı cihazların efektif emilimine göre ve CEI EN 60204-1
normunda belirtilen yönergelere göre kablo kesiti belirlenir.
 Aynı hat (ardışık) üzerinde birden fazla yük öngören bağlantılar için tablodaki boyutlandırma emilim ve efektif uzaklıklara bağlı
olarak göz önüne alınmalıdır. Bu kılavuzda yer almayan ürünlerin bağlantısı için ürünün kendi dokümantasyonuna bakınız.
TÜRK
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 230 V besleme ile ve dış mekan kullanımı için 60245 IEC 57 (IEC)’ye uygun H05RN-F tipi kablolar kullanınız; kapalı mekanlarda
ise 60227 IEC 53 (IEC)’ye uygun H05VV-F tipi kablo kullanınız. 48 V'a kadar besleme için EN 50267-2-1 (CEI)’ye FROR 20-22 II
tip kablolar kullanılabilir.

Ön hazırlık işlemleri
⚠ Aşağıdaki resimler, otomasyon ünitesinin ve boyutlarına bağlı olarak değişiklik gösteren aksesuarların sabitlemesi için gerekli boşluk
ile ilgili sadece örnektir. Bu nedenle, en uygun çözümü montaj yapan kişi seçmelidir.
 Aşağıdaki şekiller içeriye doğru açılan bir kapının soluna takılan transmisyon kolları ve redüktörlü motor ile yapılan standart bir
kurulum ile ilgilidir. Sağdan aktarım kolları ile redüktörlü motor kurulumu simetriktir.
Dikkat! Dışa doğru açılma için “DIŞA DOĞRU AÇILMA İÇİN KURULUM VE BAĞLANTILAR” bölümüne bakınız.
Bağlantı kutusundan gelen bağlantılar için bağlantı kutusu ve gerekli oluklu boruları döşeyiniz.
 Kullanılacak boru sayısı öngörülen ünite tipine ve aksesuarlara bağlıdır. Otomasyon ünitesinin kurulduğu yere en az 2 oluklu boru

FG00666M07 12 -
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hazırlanmalıdır (ilk önce açan kanada).

Sabitleme braketleri

40

0

12

60

13 -
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47,5

Destek braketi ve kapı braketi sabitleme noktalarını işaretleyiniz.
 Sabitleme değerleri UYGULAMA DEĞERLERİ VE ÖLÇÜLERİNİN KONTROLÜ paragrafında belirtilmiştir.
Sabitleme noktalarını deliniz, dübelleri takınız veya braketleri tutmaya uygun elemanlar kullanınız.
 Resimler örnektir, kanat tipine ve kalınlığına göre en uygun çözümü montaj yapan kişi seçmelidir.

FG00666M07 14 -
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Braketleri uygun vidalarla sabitleyiniz.
Kauçuk şimi destek braketine takınız.
⚠ Kablo manşonlarından geçirerek ve destek braketi ayağına sabitleyerek bağlantılar için gerekli elektrik kablolarını hazırlayınız.

Otomasyon ünitesinin sabitlenmesi
Redüktörlü motoru destek braketine oturtunuz ve vida ve somunlarla sabitleyiniz.
Pimi redüktörlü motor mili deliğine takınız.

15 -
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UNI 5931 8x80

UNI 7070 M8

Transmisyon kolunu yavaş mil rondelası ve vida ile mile sabitleyiniz.

UNI 6593
Ø 14

UNI 5739
M10x14

UNI 5739
M6x10

FG00666M07 -

UNI 6593
Ø6

16 -
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Yönlendirme kolunu pim, vida ve rondela ile transmisyon koluna sabitleyiniz.

Redüktörlü motorun kilidini açınız, yönlendirme kolunu resimde gösterildiği gibi kapı braketine sabitleyiniz.

Ø 12
UNI 6592
Ø 12

UNI 5739
M6x10

17 -

TÜRK

FG00666M07 -

1-

03/2017

UNI 6593
Ø6

Mekanik durdurucuların sabitlenmesi
⚠ Eğer durdurma dayamaları yoksa mekanik durdurucuların
sabitlenmesi zorunludur.

UNI 5933
M8x20

18 -
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Redüktörlü motorun kilidini açınız.
Açılmada
Kanadı tamamen açınız. Kasa üzerinde kolun ortasına denk gelen
yeri işaretleyiniz.
Kanadı manüel olarak kapatınız. Kasa altına mekanik durdurucuyu
yerleştiriniz. Kasa üzerindeki işaret gösterildiği gibi durdurucuya
denk gelmelidir.
Durdurucuyu vida ile sabitleyiniz.

19 -

UNI 5933
M8x20
TÜRK
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Kapanmada
Kanadı kapatınız. Kasa üzerinde kolun ortasına denk gelen yeri
işaretleyiniz.
Kanadı manüel olarak açınız. Kolun karşı tarafından yaklaştırarak ikinci mekanik durdurucuyu yerleştiriniz. Kasa üzerindeki
işaret durdurucuya denk gelmelidir.
Durdurucuyu vida ile sabitleyiniz.

-

Redüktörlü motorun kilidi açıkken ve kanat kapalı iken saat
yönünde ve ters saat yönünde çevirerek kapanma limit switch
başsız vidasını ayarlayınız.
Başsız vidayı somun ile sabitleyiniz.

+

Limit switch noktalarının belirlenmesi

20 -
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+

Aynı şekilde diğer durdurucunun başsız vidası üzerindeki limit
switchi ayarlayınız.

+
21 -
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ELEKTRONİK KART
⚠ Dikkat! Kumanda paneline müdahale etmeden önce, eğer varsa, şebeke gerilimini kaldırınız ve pilleri çıkarınız.
Tüm bağlantılar hızlı sigortalar ile korunmuştur.
SİGORTALAR
- Hat
- Aksesuarlar

2 A-F = 230 V
2 A-F

1FG00666M07 -

Sinyalizasyon cihazları için klemens kutusu
Redüktörlü motorlar klemens kutusu
Kumanda cihazları klemens kutusu
Emniyet cihazları klemens kutusu
RX kart konektörü
Anten
Ekran
Programlama tuşları
Aksesuar sigortası
Trafo
Besleme klemens kutusu
Hat sigortası

22 -
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Temel aksamlar

ELEKTRİK BAĞLANTILARI
Güç kaynağı
Trafo
+ 230V

ESC500CB

0

0

17

25

24 0

10 11 E 5

Aksesuar güç kaynağı çıkışı
24 V AC/DC - maks. 25 W

Trafo
0

24 0

+ -

0

25

12 V AC - max 15 W elektrikli kilit (tedarik edilmez) bağlantısı
 Bir sigorta (tedarik edilmez) bağlayınız ve F 10 fonksiyonundan 2’yi seçiniz.

230V

Sigorta 3,15 A

TÜRK
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Elektrikli kilit
10 11 E 5
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230 V AC - 50/60 Hz

23 -

M1 N1

Otomasyon ve redüktörlü motor
Otomasyon ünitesi bağlantısı (ESC500CB)
Elektrik bağlantıları:
sola kurulan otomasyon (iç görünüş).
(Varsayılan Hazırlık)

Beyaz
Kırmızı

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

124 -
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Beyaz
Kırmızı
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Elektrik bağlantıları:
sağa kurulan otomasyon (iç görünüş).

03/2017

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

Otomasyon ünitesi (ESC500CB) ve redüktörlü motor (ESC500) bağlantısı
Elektrik bağlantıları:
sola kurulan otomasyon ve sağa kurulan
Beyaz
redüktörlü motor (iç görünüş) kapanmada
Kırmızı
gecikmeli otomasyon
(Varsayılan Hazırlık)
M2

ESC500
M1

M N E

25 -
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M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

Elektrik bağlantıları:
sağa kurulan otomasyon ve sola kurulan
redüktörlü motor (iç görünüş) kapanmada
gecikmeli otomasyon
ESC500
M1

Beyaz
Kırmızı

ESC500CB
M2

M N E

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

TÜRK

ESC500CB

Kumanda cihazları

r
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 Bir verici ile kapıyı kontrol etmek için radyo kartını
(RXStar) takınız.
DİKKAT! RX kartını takmadan
önce HAT GERİLİMİ KESMEK
ve varsa pilleri çıkarmak
ZORUNLUDUR.

03/2017
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RX
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10 TS 2 CX CY A B GND S1 GND A B

AÇMA-KAPAMA fonksiyonlu (NO kontak) tuş ve/
veya anahtarlı seçici (tedarik edilmez). Alternatif
olarak fonksiyon programlamasından AÇMA-DURMAKAPANMA-DURMA kumandasını aktive etmek
mümkündür. F7 fonksiyonuna bakınız.

1 2 3P 7

YAYA İÇİN AÇILMA fonksiyonlu (NO kontak) tuş ve/
veya anahtarlı seçici (tedarik edilmez). Alternatif
olarak fonksiyon programlamasından KISMİ
AÇILMA kumandasını aktive etmek mümkündür. F8
fonksiyonuna bakınız.

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

STOP/DURDURMA fonksiyonlu (NC kontak) tuş (tedarik
edilmez). Otomatik kapanmayı devre dışı bırakarak kapının
durmasını sağlar. Hareketin kaldığı yerden devam etmesi için
kumanda tuşuna veya başka bir kumanda cihazına basmak
gerekir. F1 fonksiyonuna bakınız.

1 2 3P 7

10 11 E 5

- Piyasada bulunacak tuşlar.
- Opsiyonel anahtarlı seçici, KEYSTAR

Fotosel
CX (NC) kontağını konfigüre ediniz, fotosel türü emniyet cihazları
girişi EN 12978 normuna uygundur.
Fonksiyon programlama aşamasında CX girişi (Fonksiyon F2) şu
şekilde ayarlanır:
- C1 kapanma sırasında tekrar açılma. Kapının kapanma
aşamasında kontağın açılması komple açılana kadar hareketin
tersine dönmesine sebep olur,
- C2 açılma sırasında tekrar kapanma. Kapının açılma aşamasında
kontağın açılması komple kapanana kadar hareketin tersine
dönmesine sebep olur,
- C3 kısmi durma. Sonrasında otomatik kapanma (otomatik
kapanma fonksiyonu aktif ise) için hazırlanması ile hareket halinde
ise kapının durması,
- C4 engel nedeniyle bekleme. Engel kaldırıldıktan sonra hareketin
tekrar başlaması ile hareket halinde ise kapının durması.
 Eğer kullanılmıyorsa, CX kontağı programlamada devre dışı
bırakılır.

1 2 3P 7

+

-

10 TS 2 CX CY A B GND

-

10 2 TX C NC

TX 2

RX

TX

1 2 3P 7

10 TS 2 CX CY A B GND
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 Eğer ikinci bir fotosel çifti eklemek istenirse şekilde
gösterildiği gibi, CY girişi kullanılarak elektrik bağlantılarını yapmak
ve (F3)’den fonksiyonu ayarlayınız.

+

-

10 2 TX C NC

-

TX 2

TÜRK
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Emniyet cihazları

Fotoseller (emniyet testinde)
Her açma veya kapatma komutunda kart emniyet cihazlarının
(örn. fotoseller) etkinliğini kontrol eder.
Herhangi bir arıza her türlü kumandayı engeller ve ekranda E4
işaret edilir.
Bu tip bağlantı için F5 fonksiyonunu etkinleştiriniz.

1 2 3P 7

-

-

10 2 TX C NC

TX 2

RX

TX
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Sinyalizasyon araçları
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Flaşör bağlantı çıkışı
(Kontak kapasitesi: 24 V AC/DC - 25 W maks).

10 11 E 5
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10 TS 2 CX CY A B GND

PROGRAMLAMA
Programlama kumanda tanımı

888

Ekran
ESC tuşu şunlar için kullanılır:
- menülerden çıkmak,
- değişiklikleri iptal etmek.

ENTER tuşu şunlar için kullanılır:
- menülere girmek,
- girilen değeri onaylamak ve hafızaya almak.

 Menüye girmek için en az bir saniye ENTER tuşunu
basılı tutunuz.

 Menüden çıkmak için 10 saniye bekleyiniz veya ESC tuşuna basınız.

29 -
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< > tuşları şunlar için kullanılır:
- menünün bir öğesinden diğer öğesine geçmek,
- bir değeri arttırmak veya bir değeri azaltmak.

Fonksiyon menüsü
Fonksiyon
programlaması otomasyon ünitesi duruyor iken yapılır.
⚠
F1 Toptan durdurma [1-2]
0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=Aktive edildi
NC girişi - Otomatik kapanmayı devre dışı bırakarak kapıyı durdurur; hareketi kaldığı yerden devam ettirmek için kumanda cihazını
kullanınız. Emniyet cihazı [1-2] üzerine takılır.
F2 Giriş [2-CX]
0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=C1 / 2=C2 / 3=C3 / 4=C4 / 7=C7 /
8=C8
NC girişi - ilişkilendirmek mümkündür: C1 = fotosel nedeniyle kapanma sırasında tekrar açılma C2 = fotosel nedeniyle açılma
sırasında tekrar kapanma, C3 = kısmi durma, C4 = engel nedeniyle bekleme, C7 = kullanmayınız, C8 = kullanmayınız.
 C3 fonksiyonu (kısmi durma) sadece F 19 (Otomatik kapanma süresi) fonksiyonu aktive olduğunda çıkar.

03/2017
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0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=C1 / 2=C2 / 3=C3 / 4=C4 / 7=C7 /
8=C8
NC girişi - ilişkilendirmek mümkündür: C1 = fotosel nedeniyle kapanma sırasında tekrar açılma C2 = fotosel nedeniyle açılma
sırasında tekrar kapanma, C3 = kısmi durma, C4 = engel nedeniyle bekleme, C7 = kullanmayınız, C8 = kullanmayınız.
 C3 fonksiyonu (kısmi durma) sadece F 19 (Otomatik kapanma süresi) fonksiyonu aktive olduğunda çıkar.
F5 Emniyet testi
0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=CX / 2=CY / 4=CX+CY
Her bir açma veya kapatma komutundan sonra kart fotosellerin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
F6 Tutmalı hareket
0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=Aktive edildi
Kapı, tuş basılı tutularak açılır ve kapanır. 2-3P kontağındaki açma tuşu ve 2-7 kontağındaki kapanma tuşu. Radyo da olmak üzere
diğer tüm cihazlar hariçtir.
F7 Kumanda [2-7]
0=Kademeli (varsayılan) / 1=Sıralı
2-7’ye bağlanan kumanda cihazından kademeli (açma-kapanma) ya da sıralı komut (açma-durma-kapanma-durma) çalıştırılır.
F8 Kumanda [2-3P]
0=Yaya için açılma (varsayılan) / 1=Kısmi açılma
2-3P üzerinde bağlı kumanda cihazı yaya için açılma (M2 kanatın tam açılması) veya kısmi açılma (M2 kanadı kısmi açılma: açılma
derecesi F36 ile girilen kurs ayarı yüzdesine bağlıdır).

30 -
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F3 Giriş [2-CY]
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F9 Motor duruyor halde iken engel algılama 0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=Aktive edildi
Kapı kapalı, açık veya toptan kapanmadan sonra eğer emniyet cihazları (fotosel veya hassas kenarlar) herhangi bir engel tespit ederse
redüktörlü motor hareket etmez.
F10 Elektrikli kilit
0=Devre dışı (varsayılan) / 1=kullanmayınız / 2=Devrede
Trafo ve klemens 5 üzerindeki 17 V çıkışına bağlı elektrikli kilit etkinleştirme.
 3,15 A’lik bir sigorta bağlamak gerekir.
F11 Enkoder
0=Aktive edildi (varsayılan) / 1=Devre dışı bırakıldı
Yavaşlama, engel algılama ve hassasiyet yönetimi.
F12 Yavaşlatılmış hareket başlangıcı
0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=Aktive edildi
Her açma veya kapatma komutunda kapı birkaç saniye yavaşça hareket eder.
0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=Minimum itme / 2=Orta itme / 3=Maksimum
F13 Kapanmada itme
itme
Kapanmadaki limit switch ile redüktörlü motorlar kanatların dayamasında kısa bir itme hareketi yapar.
F14
1=Devre dışı bırakıldı (varsayılan)
Değiştirmeyiniz, var olan bir fonksiyon değildir.
F16 Koç darbesi
0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=Aktive edildi
Her bir açılma ve kapanma manevrasından önce elektrikli kilidin açılmasını kolaylaştırmak için kanatlar dayamada itilir. İtme süresi,
F26 ile ayarlanır.
F18
0=Devre dışı (varsayılan)
Değiştirmeyiniz, var olan bir fonksiyon değildir.
F19 Otomatik kapanma süresi
0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=1 saniye /… / 180=180 saniye
Otomatik kapamadan önce bekleme, 1 saniye ile 180 saniye arasında bir süre için açılmada limit switch noktası ulaşmadan başlar.
Otomatik kapanma, toptan duruş sonrası veya gerilim olmaması durumunda bir engelin algılanması için emniyet cihazlarının müdahale
etmesi durumunda aktive olmaz. .
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F20 Kısmi açılmadan sonra otomatik kapanma 0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=1 saniye /… / 180=180 saniye
süresi
Otomatik kapamadan önce bekleme, 1 saniye ile 180 saniye arasında bir süre için kısmi açılma komutundan sonra başlar.
Otomatik kapanma, toptan duruş sonrası veya gerilim olmaması durumunda bir engelin algılanması için emniyet cihazlarının müdahale etmesi
durumunda aktive olmaz.
F21 Ön yanıp sönme süresi
0=Devre dışı bırakıldı (varsayılan) / 1=1 saniye /… / 10=10 saniye
Her bir manevra öncesi, 10-E’ye bağlı flaşörün ön yanıp sönme süresinin ayarlanması. Yanıp sönme süresi 0 ila 10 saniye arasında
ayarlanabilir.
F22 Çalışma süresi
5=5 saniye /… / 120=120 saniye (varsayılan) /… / 180=180 saniye.
Motorların açılma ve kapanmada çalışma süresi. 5 saniye ile 180 saniye arasında ayarlanabilir.
F23 Açılmadaki gecikme süresi
0=0 saniye /… / 2=2 saniye (varsayılan) /… / 10=10 saniye.
Açılma komutundan sonra redüktörlü motor M1 gecikme ile başlar. Gecikme süresi 0 ila 10 saniye arasında ayarlanabilir.
F24 Kapanmadaki gecikme süresi
0=0 saniye /… / 5=5 saniye (varsayılan) /… / 25=25 saniye.
Bir kapanma komutundan sonra veya otomatik kapanmadan sonra redüktörlü motor M2 gecikme ile başlar. Gecikme süresi 0 ila 25
saniye arasında ayarlanabilir.
F26 Koç darbesi süresi
1=1 saniye (varsayılan) / 2=2 saniye
Bir açılma ve kapanma komutundan sonra redüktörlü motor 1 saniye ila 2 saniye arasında ayarlanabilen süre için dayamada bir itme
hareketi yapar.
F27 Kilit süresi
1=1 saniye (varsayılan) / 4=4 saniye
Bir açılma ve kapanma komutundan sonra elektrikli kilit 1 saniye ila 4 saniye arasında ayarlanabilen süre için açılır.
F28 Kurs hızı
60=Minimum hız /… / 100=Maksimum hız (varsayılan)
Kapının açılma ve kapanma hızı ayarı yüzdesi olarak hesaplanır.
 Redüktörlü motor ESC500CB ve ESC500 minimum hız 50’dir.
F30 Yavaşlama hızı
10=Minimum hız /… / 50=Hız (varsayılan) /... / 60=Maksimum hız
Kapının açılmada ve kapanmada yavaşlama hızı ayarı yüzdesi olarak hesaplanır.
 Redüktörlü motor ESC500CB ve ESC500 minimum hız 30’dir.

TÜRK
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F33 Kendi kendine öğrenme hızı
20=Minimum hız /… / 50=Hız (varsayılan) /... / 60=Maksimum hız
Kendi kendine öğrenme aşamasında redüktörlü motorların hızı ayarı yüzde olarak hesaplanır.
F34 Kurs hassasiyeti
10=Maksimum hassasiyet /… / 100=Minimum hassasiyet (varsayılan)
Kurs sırasında engel algılama hassasiyetini ayarlama.
F35 Yavaşlama hassasiyeti
10=maksimum hassasiyet /… / 100=minimum hassasiyet (varsayılan)
Yavaşlama sırasında engel algılama hassasiyetini ayarlama.
10=kursun %10’u /… / 40=kursun %40’ı (varsayılan) /... / 80=kursun %80’i
F36 Kısmi açılma ayarı
Kapının açılmasının toplam kursta yüzde olarak ayarlanması.
1=kursun %1’i /… / 25=kursun %25’i (varsayılan) /… / 60=kursun %60
F37 M1 açılma yavaşlama noktası
M1 motorunun açılmada yavaşlama başlangıç noktasının toplam kursunun yüzde ayarı
 Bu fonksiyon sadece Enkoder fonksiyonu aktive edildiğinde çıkar.
1=kursun %1’i /… / 25=kursun %25’i (varsayılan) /… / 60=kursun %60
F38 M1 kapanma yavaşlama noktası
M1 motorunun kapanmada yavaşlama başlangıç noktasının toplam kursunun yüzde ayarı
 Bu fonksiyon sadece Enkoder fonksiyonu aktive edildiğinde çıkar.
F39 M1 açılmada yaklaşma noktası
1=kursun %1’i /… / 10=kursun %10’u (varsayılan)
M1 motorunun açılmada yaklaşma aşamasının başlangıç noktasının toplam kursunun yüzde ayarı
 Bu fonksiyon sadece Enkoder fonksiyonu aktive edildiğinde çıkar.
F40 M1 kapanmada yaklaşma noktası
1=kursun %1’i /… / 10=kursun %10’u (varsayılan)
M1 motorunun kapanmada yaklaşma aşamasının başlangıç noktasının toplam kursunun yüzde ayarı
 Bu fonksiyon sadece Enkoder fonksiyonu aktive edildiğinde çıkar.
1=kursun %1’i /… / 25=kursun %25’i (varsayılan) /… / 60=kursun %60
F41 M2 açılma yavaşlama noktası
M2 motorunun açılmada yavaşlama başlangıç noktasının toplam kursunun yüzde ayarı
 Bu fonksiyon sadece Enkoder fonksiyonu aktive edildiğinde çıkar.
1=kursun %1’i /… / 25=kursun %25’i (varsayılan) /… / 60=kursun %60
F42 M2 kapanma yavaşlama noktası
M2 motorunun kapanmada yavaşlama başlangıç noktasının toplam kursunun yüzde ayarı
 Bu fonksiyon sadece Enkoder fonksiyonu aktive edildiğinde çıkar.
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F43 M2 açılmada yaklaşma noktası
1=kursun %1’i /… / 10=kursun %10’u (varsayılan)
M2 motorunun açılmada yaklaşma aşamasının başlangıç noktasının toplam kursunun yüzde ayarı
 Bu fonksiyon sadece Enkoder fonksiyonu aktive edildiğinde çıkar.
F44 M2 kapanmada yaklaşma noktası
1=kursun %1’i /… / 10=kursun %10’u (varsayılan)
M2 motorunun kapanmada yaklaşma aşamasının başlangıç noktasının toplam kursunun yüzde ayarı
 Bu fonksiyon sadece Enkoder fonksiyonu aktive edildiğinde çıkar.
F46 Motor sayısı
0=M1 ve M2 (varsayılan) / 1=M2
Kumanda panosuna bağlı motorların sayısını ayarlamak için
F49
0=Devre dışı (varsayılan)
Değiştirmeyiniz, var olan bir fonksiyon değildir.
F50
0=Devre dışı (varsayılan)
Değiştirmeyiniz, var olan bir fonksiyon değildir.
F51
0=Devre dışı (varsayılan)
Değiştirmeyiniz, var olan bir fonksiyon değildir.
F56
1=Devre dışı (varsayılan)
Değiştirmeyiniz, var olan bir fonksiyon değildir.
F63
6=Devre dışı (varsayılan)
Değiştirmeyiniz, var olan bir fonksiyon değildir.
F65
0=Devre dışı (varsayılan)
Değiştirmeyiniz, var olan bir fonksiyon değildir.
F66
0=Devre dışı (varsayılan)
Değiştirmeyiniz, var olan bir fonksiyon değildir.
F67
0=Devre dışı (varsayılan)
Değiştirmeyiniz, var olan bir fonksiyon değildir.
F68
0=Devre dışı (varsayılan)
Değiştirmeyiniz, var olan bir fonksiyon değildir.
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1=Kademeli kumanda (açma-kapanma) / 2=Sıralı kumanda (açma-durmakapanma-durma) / 3=Sadece açan kumanda / 4=Kısmi kumanda
Maksimum 25 kullanıcıya kadar kullanıcı girişi ve öngörülen fonksiyonlar arasından seçilen bir fonksiyonun atanması. Giriş işlemi verici
veya başka kumanda cihazı ile yapılır (ORTAK KUMANDAYA BİR KULLANICININ GİRİLMESİ paragrafına bakınız).
U2 Bir kullanıcı iptal etme
Tek bir kullanıcının iptal edilmesi (Tek bir kullanıcı iptal etme bölümüne bakınız).
U3 Birden fazla kullanıcı iptal etme
0=Devre dışı bırakıldı / 1=Tüm kullanıcıların iptal edilmesi.
Tüm kullanıcıların iptal edilmesi.
A1 Motor tipi
1= (varsayılan) / 2=ESC500CB - ESC500
Elektronik kartı redüktörlü motorlarla konfigüre etmek için 2’yi seçiniz.
A2 Motor testi
0=Devre dışı / 1=Aktif
Redüktörlü motorların dönme yönünün doğruluğunu tespit etmek için test (MOTOR TESTİ bölümüne bakınız).
A3 Kendi kendine kurs öğrenme
0=Devre dışı / 1=Aktif
Kapının kendi kendine kurs öğrenmesi (KENDİ KENDİNE KURS ÖĞRENME bölümüne bakınız).
 Bu fonksiyon sadece Enkoder fonksiyonu aktive edildiğinde belirir.
A4 Parametre reset
0=Devre dışı / 1=Aktif
Dikkat! Varsayılan ayarlar geri yüklenir ve kendi kendine kurs öğrenme silinir.
A5 Manevra sayma
0=Yapılan manevra sayısı / 1=Tüm manevraların silinmesi
Yapılan manevra sayısını görüntülemeye veya silmeye olanak sağlar ( 001 = 100 manevra; 010 = 1000 manovra; 100 = 10000
manovra; 999 = 99900 manovra; CSI = bakım işlemi)
H1 Versiyon
Kurulan firmware versiyonunu gösterir
TÜRK

FG00666M07 -

1-

03/2017

U1 Kullanıcı girişi

DEVREYE ALMA
 Yukarıda açıklanan tüm kablolama yapıldıktan sonra, ilk olarak aşağıdaki işlevleri yerine getirmek için nitelikli ve deneyimli personel
tarafından otomasyon ünitesinin devreye alınmasını sağlayınız:
- motor tipi (A1),
- motor sayısı (F46),
- motor testi (A2),
- kendi kendine kurs öğrenme (A3).
Motor tipi
 Elektronik kart, redüktörlü motorların otomasyonunu yapmak için konfigüre edilmemiştir, aşağıdaki gibi A1 fonksiyonu girilerek
konfigürasyon yapılmalıdır:

I

TÜRK

F46’yi seçiniz.
Onaylamak için ENTER tuşuna basınız.
1’yi seçiniz ve sadece bir redüktörlü motorun konfigürasyonu
için ENTER tuşuna basınız.

F46

i

1-

Motor sayısı
 Elektronik kart iki redüktörlü motoru kontrol etmek için konfigüre edilmiştir. Tek bir redüktörlü motoru kontrol etmek için
aşağıdaki gibi F46 fonksiyonunun girilmesi gerekir:

03/2017
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2’yi seçiniz ve redüktörlü motorların konfigürasyonu için ENTER
tuşuna basınız.

a
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A1’yi seçiniz.
Onaylamak için ENTER tuşuna basınız.

Motor testi
A2’yi seçiniz.
Onaylamak için ENTER tuşuna basınız.
1’i sayfayı seçiniz ve motor testi işlemini onaylamak için ENTER
tuşuna basınız.

a 2
i

Komut beklemede [---] ifadesi görüntülenecektir.
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op2

M2

M1

M2

M1

İlk redüktörlü motorun (M1) kanadını kontrol etmek için okla <
gösterilen tuş ile aynı prosedürü uygulayınız.
 Eğer kanat bir kapanma manevrası yapacaksa motor
fazlarını değiştiriniz.

op i
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Okla > gösterilen tuşu basılı tutunuz ve ikinci redüktörlü
motorun (M2) kanadının bir açılma manevrası yaptığını kontrol
ediniz.
 Eğer kanat bir kapanma manevrası yapacaksa motor
fazlarını değiştiriniz.

Kendi kendine kurs öğrenme
 Kurs ayarı yapmadan önce, kapıyı yarı kurs pozisyonuna getiriniz; manevra alanında herhangi bir engel olup olmadığını ve açılma ve
kapanmada mekanik duruş dayaması olduğunu kontrol ediniz
 Mekanik durdurma dayamaları zorunludur.
Önemli! Kalibrasyon esnasında tüm emniyet cihazları devre dışı kalacaktır.

i

TÜRK

Cl i

M2

M1

1-

...bundan sonra, ikinci redüktörlü motorun kanadı aynı manevrayı
gerçekleştirecektir...

03/2017

İlk redüktörlü motorun kanadı duruş dayamasına kadar bir kapanma
manevrası gerçekleştirecektir...

FG00666M07 -

1’i seçiniz ve otomatik kurs ayarı işlemini onaylamak için ENTER
tuşuna basınız.

a 3

38 -

A3’yi seçiniz.
Onaylamak için ENTER tuşuna basınız.

39 -

FG00666M07 -

1-

03/2017

...bundan sonra, ilk redüktörlü motorun kanadı aynı manevrayı
gerçekleştirecektir.

cl2

op2

M2

op i

M2

M1

M1

M1

TÜRK

...daha sonra ikinci redüktörlü motorun kanadı duruş dayamasına
kadar bir açılma manevrası gerçekleştirecektir...

M2

KULLANICI YÖNETİMİ
 Kullanıcı girişi / iptali işlemlerinde görüntülenen yanıp sönen numaralar herhangi bir kullanıcı girişi için müsait ve kullanılabilir
numaralardır (maksimum 25 kullanıcı).
 Kullanıcıların kayıt işlemine geçmeden önce radyo kartının (RXStar) konektörüne takılı olduğundan emin olunuz (bakınız bölüm
KUMANDA CİHAZLARI).
Ortak kumandaya bir kullanıcının girilmesi

 Aynı verici ile başka bir kumanda eklemek isteniyorsa başka
bir tuşla eşleştirerek prosedürü tekrarlayınız.

25

İlişkili kumanda

03/2017

2

Kullanıcı
12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -

1-

... 1 ila 25 arasında bir numara birkaç saniye yanıp sönecektir.
Vericiden veya başka bir kumanda cihazından kod gönderiniz
(örn.: klavyeli seçici).
Girilen kullanıcıya numara atayınız.

i
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Kullanıcı ile eşleşecek bir kumanda seçiniz.
Kumandalar:
- 1 = kademeli (açma-kapanma),
- 2 = sıralı (açma-durma-kapanma-durma),
- 3 = açma,
- 4 = kısmi açılma/yaya.
Onaylamak için ENTER tuşuna basınız.

U

40 -

U1’yi seçiniz.
Onaylamak için ENTER tuşuna basınız.

Tek bir kullanıcı iptal etme
U2’yi seçiniz.
Onaylamak için ENTER tuşuna basınız.

Oklarla işaretlenmiş tuşlar ile silinecek kullanıcı numarasını
seçiniz.
Onaylamak için ENTER tuşuna basınız...

U

2

22

Cl

41 -

TÜRK
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... silme işlemini onaylamak için CLr yazısı görüntülenecektir.

ALANLARIN, YAVAŞLAMA VE YAKLAŞMA NOKTALARININ GÖSTERİMİ
 Kurs alanları ve yavaşlama ve yaklaştırma noktaları hareket halindeki kanat tarafından üretilen darbe kuvvetleri ile uyumluluk için
EN 12445 ve EN 12453 Teknik Normlarının parametrelerine göre test edilmiştir.

Hareketin durması ile enkoderin devreye girme bölgesi
M1 açılmada yavaşlama başlangıç noktası.
M1 kapanmada yavaşlama başlangıç noktası.

* Duruş dayamasından minimum 600 mm.
** İlk motor (M1) için F 39 - F 40 fonksiyonundan ve ikinci motor için (M2) F43 - F44 fonksiyonundan durdurma dayama noktasından
50 mm daha az bir mesafe elde edecek şekilde yaklaştırma yüzdesini ayarlayınız.

03/2017

G = M2 açılmada yavaşlama başlangıç noktası.
H = M2 kapanmada yavaşlama başlangıç noktası.
I** = M1 kapanmada yaklaşma başlangıç noktası.
L** =M2 kapanmada yaklaşma başlangıç noktası.
M** =M1 açılmada yaklaşma başlangıç noktası.
N** =M2 açılmada yaklaşma başlangıç noktası.
O = Duruş dayaması.

1-

Normal hızda hareket alanı.
Yavaşlatılmış hızda hareket alanı.
Hareketin tersine dönmesi ile enkoderin devreye girme

FG00666M07 -

A =
B* =
C =
bölgesi
D =
E
=
F
=

M1

42 -
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M2

HATA MESAJLARI
 Ekranda gösterilen hata mesajları
E1
Kendi kendine kurs öğrenme STOP/DURDURMA tuşu aktivasyonu ile kesildi.
E2
Kendi kendine tamamlanmayan kursu öğrenme
E3
Enkoder bozuk
E4
Çalışma testi hatası
E7
Çalışma süresi yetersiz
E9
Kapanmada engel
E10 Açılmada engel
E11 Algılanan maksimum engel sayısı

43 -
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SON İŞLEMLER
Bağlantılar tamamlandıktan ve devreye alındıktan sonra kapağı redüktörlü motorun üzerine takınız.
Kapağı redüktörlü motora sabitleyiniz ve penceresini kapatınız.
Redüktörlü motoru anahtar ile kilitleyiniz ve koruma tıpasını takınız.

DIŞA DOĞRU AÇILMASI İÇİN KURULUM VE BAĞLANTILAR
Aşağıda, sadece standart bir kuruluma göre değişiklik gösteren işlemler verilmiştir.
Uygulama değerleri ve ölçüleri
Resimde ve tabloda gösterilen değerlere uyarak kapı braketi sabitleme noktasını tespit ediniz ve destek braketi noktasını bulunuz.
DESTEK BRAKETİ

40

94

120

47,5

173

120 <

225
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60

18

KAPI BRAKETİ

B

C

90°

150

420

60
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C

A

110°

150

380

60

44 -

TÜRK

A

1-

B

100

Kanat açıklığı (°)

Mekanik durdurucuların sabitlenmesi
⚠ Eğer durdurma dayamaları yoksa mekanik durdurucuların sabitlenmesi zorunludur.
Açılmada

45 -

Limit switch noktalarının belirlenmesi
İçe doğru açılma bölümüne bakınız.

TÜRK
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Kapanmada

Elektrik bağlantıları
Otomasyon ünitesi bağlantısı (ESC500CB)
Elektrik bağlantıları:
sağa kurulan otomasyon (iç görünüş).
(Varsayılan Hazırlık)
Beyaz
Kırmızı

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

146 -
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Beyaz
Kırmızı
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Elektrik bağlantıları:
sola kurulan otomasyon (iç görünüş).

Elektrik bağlantıları:
sağa kurulan otomasyon ve sola kurulan
redüktörlü motor (iç görünüş) kapanmada
gecikmeli otomasyon
(Varsayılan Hazırlık)

Beyaz
Kırmızı

M N E

ESC500

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

ESC500CB
Beyaz
Kırmızı

47 -

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

ESC500CB

ESC500

M N E
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Elektrik bağlantıları:
sola kurulan otomasyon ve sağa kurulan
redüktörlü motor (iç görünüş) kapanmada
gecikmeli otomasyon

SERVİS DIŞI BIRAKMA VE BERTARAF ETME
AMBALAJIN BERTARAF EDİLMESİ
Ambalaj malzemeleri (karton, plastik, vb.) katı kentsel atıklara atılabilir ve geri dönüşüm için ayrı atık toplama yapılarak herhangi bir güçlük
olmadan bertaraf edilebilir.
İşlem yapmadan önce her zaman kurulumun yapıldığı yerde yürürlükte olan özel düzenlemelerin doğrulanması tavsiye edilir.
ÇEVREYE ATMAYINIZ!
ÜRÜNÜN BERTARAF EDİLMESİ
Ürünlerimiz farklı malzemelerden yapılmıştır. Bunların çoğunluğu (alüminyum, plastik, demir, elektrik kabloları) katı ve kentsel atıklara
karıştırılabilir. Yetkili merkezlerde ayrıştırılmış atık toplama ve bertaraf etme yoluyla geri dönüştürülebilir.
Diğer bileşenler ise (elektronik kartlar, verici pilleri, vb.) çevreyi kirletici maddeler içerebilir.
Bu nedenle, bu bileşenler geri dönüşüm ve bertaraf etme işlemi için yetkili şirketler tarafından alınmalıdır ve bunlara teslim edilmelidir.
İşlem yapmadan önce her zaman hurdaya ayırma işleminin yapıldığı yerde yürürlükte olan özel düzenlemelerin doğrulanması tavsiye edilir.
ÇEVREYE ATMAYINIZ!

UYGUNLUK BEYANI
LABEL HABITAT SAS, ürünün, bu ürünün imalatı sırasında yürürlükte bulunan referans yönetmeliklerine uygun olduğunu beyan eder.

Label Habitat SaS’ın tescilli bir markasıdır
Label Habitat SaS - 10 rue Léo Lagrange - 27950 Saint Marcel - France

www.motostar-smarthome.com
contact@motostar-smarthome.com
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