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GENEL UYARILAR: GÜVENLİK - KURULUM - KULLANIM (asıl talimatlar İtalyancadır)

DİKKAT Önemli güvenlik talimatları. Uygun olmayan kurulum ciddi hasara neden olabileceğinden tüm talimatlara uyun.
DİKKAT Önemli güvenlik talimatları. Kişisel güvenliği sağlamak için bu talimatlara uyulması gerekir. Bu talimatları saklayın
• Kuruluma başlamadan önce, özellikle bu ürünün güdümlü parçanızın otomatik hale getirilmesine uygun olup olmadığıyla ilgili olarak “Ürün 

teknik özellikleri” bölümünü kontrol edin. Uygun değilse, kuruluma DEVAM ETMEYİN
• Ürün “Test etme ve hizmete alma” bölümünde belirtildiği gibi hizmete alınmadan önce kullanılamaz
DİKKAT En yeni Avrupa yasalarına göre bir otomasyon sisteminin uygulanması otomasyonun farz olunan uygunluğunun 

beyanına imkan tanıyan, yürürlükteki Makine Yönergesinde belirtilen uyumlaştırılmış standartlara uygun 
olmalıdır. Bu bağlamda, şebeke elektriğine bağlamayla ilgili olduğu kadar ürünün test edilmesi, hizmete alınması 
ve bakımıyla ilgili tüm işlemlerin sadece kalifiye ve teknik bilgiye sahip bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmesi 
gerekir!

• Ürünün kurulumuna devam etmeden önce, tüm malzemelerin iyi çalışır durumda olup olmadığını ve amaçlanan uygulamalara uygun olup 
olmadığını kontrol edin

• Bu ürünün (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal ya da zihinsel kapasitelerinde eksiklik olan ya da ürünle ilgili gerekli deneyime 
sahip olmayan ya da ürünü tanımayan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır

• Çocuklar aletle oynamamalıdır
• Çocukların ürünün kontrol cihazlarıyla oynamalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandaları çocuklardan uzak tutun
DİKKAT Termal kesme cihazının istenmeyen şekilde sıfırlanmasından kaynaklanacak tehlikelerden kaçınmak için bu 

aletin zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla güç verilmemiş olması, düzenli olarak güç verilen bir 
beslemeye bağlanmaması veya devreyle kapatılmaması gerekir

• Aşırı Voltaj Kategori III tarafından belirtilen koşullar altında tam bir bağlantı kesme sağlayan açma mesafesindeki bir kontakla fabrikanın 
şebeke güç kaynağıyla bağlantıyı kesecek bir cihaz (birlikte verilmez) sağlayın

• Kurulum sırasında ürünü dikkatle taşıyın, ezilme, çarpma, düşme veya her türlü sıvıyla temasa karşı dikkatli olun. Ürünü ısı ve açık alev 
kaynaklarından uzak tutun. Yukarıdakilere uyulmaması ürüne hasar verebilir ve tehlike ya da arıza riskini artırabilir. Bu olursa kurulumu hemen 
durdurun ve Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin

• Üretici montaj talimatlarına uymamaktan kaynaklanan mülkte, maddelerde ya da kişilerde meydana gelecek zarardan dolayı herhangi bir 
yükümlülük kabul etmez. Böyle durumlarda, garanti malzeme kusurlarını kapsamaz

• A emisyonunun ağırlıklı ses basınç seviyesinin 70 dB(A) değerinden daha düşük olması gerekir
• Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi gereken temizleme ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir
• Sisteme müdahale edilmeden önce (bakım, temizlik), daima ürünün şebeke güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin
• Sistemi, özellikle tüm kabloları, olası dengesizlikleri algılamak için yayları ve destekleri, aşınma ya da hasar belirtilerini düzenli olarak kontrol 

edin. Kurulum arızası ya da yanlış dengelenmiş bir otomatik sistem yaralanmaya yol açabileceğinden onarım ya da ayarlama gerekiyorsa 
ürünü kullanmayın

• Ürünün ambalaj malzemeleri yerel mevzuata göre çöpe atılmalıdır
• Ürün dış mekana kurulmamalıdır
• Hareket eden kapılara dikkat edin ve tam olarak açılana ya da kapanana kadar kimseyi yaklaştırmayın
• Açık bir kapı zayıf ya da kırık yaylardan veya dengesizlikten dolayı aniden düşebileceğinden manüel serbest bırakma cihazını etkinleştirirken 

dikkatli olun
• Kapı yerde bulunan 50 mm yüksekliğindeki bir nesneye çarptığında tahrik motorunun ters yönde hareket edip etmediğini her ay kontrol edin. 

Yanlış ayarlamada tehlike potansiyeli bulunduğundan (kapının alt kenarı bir engelle karşılaştığında müdahale eden kaptırma güvenlik sistemi 
bulunan tahrik motorları için) gerekirse kapıyı tekrar ayarlayın ve tekrar kontrol edin

• Güç kablosu hasar görmüşse herhangi bir riski önlemek için üretici ya da üretici teknik servisi veya benzer kalifiye bir kişi tarafından 
değiştirilmelidir

KURULUM ÖNLEMLERİ

• Motoru kurmadan önce tüm gereksiz kablo ya da zincirleri sökün ve motorun çalışması için gerekmeyen kilitleme cihazları gibi tüm ekipmanları 
devre dışı bırakın

• Hareketli bölüm tam açık ya da tam kapalı konumda olduğunda sabit parçalarda kaptırma ya da ezilmeye neden olabilecek noktalar olup 
olmadığını kontrol edin; bu tür parçalara yeterli koruma sağlayın

• Manüel serbest bırakma manevra tertibatını 1,8 m altında bir yükseklikte takın
NOT: Sökülebiliyorsa, manevra tertibatı kapıya yakın tutulmalıdır

• Kontrollerin, hareketli parçaları yeteri kadar görecek şekilde ve bu parçalardan uzakta tutulduğundan emin olun. 
Bir seçici kullanılmadığı sürece, kontroller zeminden en az 1,5 m yükseğe takılmalı ve erişilebilir olmamalıdır

• Kaptırma tehlike uyarı etiketlerini kalıcı olarak yüksek görünürlüğe sahip bir konuma ya da (varsa) sabit kontrol cihazlarına yakın bir yere takın

• Manüel serbest bırakma etiketini kalıcı olarak manevra tertibatına yakın bir yere takın
• Kurulumdan sonra, kapı alt kenarının orta kısmına ikinci bir 20 kg yük yerleştirildiğinde motorun kapı açılışını engellediğinden ya da 

durdurduğundan emin olun (50 mm'yi aşacak şekilde açılabilen kapılarla kullanılabilecek tahrik motorları için)
• Kurulumdan sonra mekanizmanın düzgün şekilde ayarlandığından ve kapı yerde bulunan 50 mm yüksekliğindeki bir nesneye çarptığında 

motorun ters yönde hareket ettiğinden emin olun (kapının alt kenar bir engelle karşılaştığında müdahale eden kaptırma güvenlik sistemi 
bulunan tahrik motorları için);
Kurulumun ardından kapı parçalarının kamuya açık yol ya da kaldırımlarda engel oluşturup oluşturmadığını kontrol edin ve bundan emin olun.
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1 ÜRÜN AÇIKLAMASI VE KULLANIM AMACI

Bu ürün, HDFN – HDFNI dişli motoru serisinin bir parçasıdır. Endüstriyel 
kullanıma yönelik dengesiz yüksek hızlı sarmal kapılar veya dengesiz 
yüksek hızlı katlanır kapılar için üretilmiştir.

HDFN 35 -140, HDFN 45-90, HDFN 80-90, HDFN 60-140, HDFN 
300-45, HDFN 160-95, HDFNI 80-90, HDFNI 60-140, HDFNI 120-
140, HDFNI 160-95, HDFNI 220-70, HDFNI 300-45 modelleri şunlarla 
donatılmıştır: 
– mutlak kodlayıcı (konumlar kontrol ünitesi üzerinden ayarlanır)
veya
– mekanik sınır şalteri (konumlar kamların manüel olarak ayarlanmasıyla 
belirlenir).

 DİKKAT! – İşbu belgede belirtilmiş olanlar dışındaki tüm kul-
lanımlar veya bu kılavuzda bildirilenler dışındaki tüm ortam ko-
şulları uygunsuz kabul edilir ve kesinlikle yasaklanmıştır!

İÇİNDEKİLER

GENEL UYARILAR: 
GÜVENLİK - KURULUM - KULLANIM   1 
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 3.3 - Manüel krank kolu çalıştırmalı acil durum cihazı (KU) 5
 3.4 - Mekanik sınır şalterini ayarlama 7
 3.5 - Bağlantılar ve mekanik sınır şalterini ayarlama 8
 3.6 - Bağlantılar ve elektronik sınır şalterini ayarlama 9

4 - TEST ETME VE HİZMETE ALMA  10
 4.1 - Test etme  10
 4.2 - Hizmete alma  10
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 5.1 - Entegre güvenlik durdurma cihazı  11

6 - ÜRÜNÜ ATMA 11

7 - SORUN GİDERME 11

8 - TEKNİK ÖZELLİKLER  12

Ürün veri sayfaları  13-16

Kullanıcı kılavuzu (son kullanıcı sürümü)  17

AT UYUMLULUK BİLDİRİMİ  VIII

2 UYGULAMA SINIRLARI

Kurulumdan önce, ürünün uygun olduğunu kontrol edin (bölüm 8 - 
Teknik özellikler).

 UYARI! - Dişli motoru; motorun kaldırması gereken toplam 
ağırlık, makara mili, duvarın/kanvasın kalınlığı ve bunların kapı/
kepenkte oluşturacağı sürtünme esas alınarak seçilmelidir.
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STANDART TERTİBAT
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STANDART TERTİBAT
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3 KURULUM VE ELEKTRİK BAĞLANTILARI

3.1 - Dişli motoru kurulumu

 Önemli! Dişli motorunun kurulumunu yapmadan önce, dişli motorunun malzemelerini ve genel boyutlarını kontrol etmek için 
Bölüm 2'deki ambalaj içeriğini inceleyin (15-18. ürün sayfalarına bakın).

 ÖNEMLİ! Makara mili motorlu şaftla eş merkezli ve hizalanmış olmalıdır; aksi takdirde, mil bileşenlerinde hasara ya da aşırı 
aşınmaya neden olabilecek dengesizlikler oluşturabilir.

01. Makara milinin motoru devreye aldığı ucunu gresleyin. 

02. Dişli motorunu, makara milinin ucuna takın ve anahtarı yerine 
takın.

2

1

03. Sabitleme dirseğini sıkın: Dişli motoru yatay veya dikey olarak 
konumlandırılabilir (bkz. sayfa 3-4). Makara milinin dikey ve 
zemine paralel olması önemlidir.

Not: Dişli motorunun farklı şekilde konumlandırılması gereki-
yorsa Nice Teknik Desteği ile iletişime geçin.

1

2

04. Makara milinin ekseni üzerinde dönmediğinden emin olun: Engellemek için gerekirse ayar sistemlerini kullanın.

Not: Dişli motorunun boyanması gerekirse boyayla temas etmemesi gereken segmanların korunması gerekir.

3.2 - Elektrik bağlantıları

 DİKKAT! – Tüm elektrik bağlantıları sistemin güç kaynağıyla bağlantısı kesilmiş durumdayken yapılmalıdır. Yanlış bağlantılar 
ekipmanda hasara ve yaralanmalara neden olabilir.
Nice D-PRO kontrol ünitelerini (Eylem - Konfor - Otomatik) kullanırken, her bir ürünün kullanım kılavuzlarına bakın.

3.3 - Manüel krank kolu çalıştırmalı acil durum cihazı (KU)
Manüel olarak çalıştırılan acil durum cihazı, sadece elektrik gücü kaynağı yoksa kapıyı açmak ve kapatmak için kullanılmalıdır. 

 DİKKAT! 
– Belirtilenler dışındaki durumlarda KULLANMAYIN!
– Cihazın hatalı kullanımı yaralanmaya yol açabilir!

UYARILAR:
- Manüel olarak çalıştırılan acil durum cihazı sadece motor durdurulduğunda kullanılmalıdır.
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- Manüel acil durum hareketi, güvenli bir konumdan yapılmalıdır.
- Yay çalıştırmalı fren takılı dişli motorlarında, kapı fren aktifken/kapalıyken açılmalı veya kapanmalıdır.
- Manüel olarak çalıştırılan güvenlik cihazı, acil durum sınır şalterini etkinleştirebileceğinden otomatik sistemin uç konumlarını aşmamalıdır. Otoma-
tik çalıştırma, elektrik modunda etkinleştirilemez.

01. Otomatik sistemin şebeke güç kaynağıyla bağlantısını kesin

02. Krank kolunu deliğine takmak için hafifçe basınç uygulayın.

03. Krank kolunu, manüel harekete izin verecek konuma oturana kadar 
döndürün. Bu, kontrol voltajını keser ve kapı artık elektrik modunda 
etkinleştirilemez. 

04. Krank kolunu döndürerek kapıyı açın ve/veya kapatın.

05. Krank kolunun çıkarılması, kontrol voltajını tekrar çalışır konuma 
getirir ve kapı artık elektrik modunda etkinleştirilebilir.

- Güvenlik nedeniyle dengesiz kapılardaki fren sadece kapalı konumdaki kapının kontrolü amacıyla serbest bırakılır.

 DİKKAT! – Tahriklerdeki fren, (kapıların ve geçitlerin güvenli bir şekilde açılmasıyla ilgili olarak) güvenliği sağlamak içindir ve performans seviyesi 
C olan uygun bir kontrol devresi içermelidir.
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3.4 - Mekanik sınır şalterini ayarlama

01. Sınır şalterlerini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
- Kapıyı kapatın
- KAPATMA sınır şalterindeki (3) kontrol kamını (A) anahtarın mer-
kezine (B) kadar döndürün; ardından uygun ayarlama anahtarını 
kullanarak başsız vidayı (C) sıkın. 
Bu işlem, ilk ayarlamaya imkan tanır
- Kapıyı istenilen konuma kadar açın
- AÇMA sınır şalterini ve ardından kullanılıyorsa diğer (5) ve (6) kam-
larını ayarlamak için aynı prosedürü uygulayın
- Küçük konum hataları, ince ayar için başsız vidanın (D) döndürül-
mesiyle düzeltilebilir.

D

B

C

A

P
1

P
1

S
E

S
E

E
E

6 BEYAZ EK KAPATMA SINIR ŞALTERİ P1 ↓

5 YEŞİL EK AÇMA SINIR ŞALTERİ P1 ↑

4 KIRMIZI KAPATMA GÜVENLİK SINIR ŞALTERİ SE ↓

3 BEYAZ KAPATMA SINIR ŞALTERİ E ↓

2 KIRMIZI AÇMA GÜVENLİK SINIR ŞALTERİ SE ↑

1 YEŞİL AÇMA SINIR ŞALTERİ E ↑

Sınır Şalteri 
Bağlantısı

Emniyet zinciri

Ayar anahtarı
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3.5 - Bağlantılar ve mekanik sınır şalterini ayarlama

01.
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3.6 - Bağlantılar ve elektronik sınır şalterini ayarlama

01. ENAS002 elektronik sınır şalteri, mutlak bir sınır şalteridir. 

Konumlar, kontrol ünitesi aracılığıyla ayarlanır.

Emniyet zinciri

Kodlayıcı bağlantısı
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4 TEST ETME VE HİZMETE ALMA

Bunlar, otomasyon düzeninde maksimum sistem güvenliğini sağlayan 
en önemli aşamalardır.

Bunlar, risklerle ilgili olarak benimsenen çözümleri doğrulamak için ge-
reken testleri gerçekleştirmekten ve yürürlükteki standartlar, kanunlar 
ve mevzuata, özellikle otomatik geçit ve kapıları düzenleyen EN 13241-
1 ve EN 12445 standartlarının tüm gereklerine uyumlarını doğrulamak-
tan sorumlu olması gereken kalifiye ve deneyimli personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

İlave cihazlar, çalışma ve HDFN - HDFNI ile doğru etkileşim açısından 
özel bir teste tabi tutulmalıdır: Her cihazın ilgili kullanıcı kılavuzlarına ba-
kın.

4.1 - Test etme
Test prosedürü, ayrıca otomasyon aygıtlarının periyodik kontrolü için 
de yapılabilir.
Sistemdeki her bir bileşen (hassas kenarlar, fotoseller, acil durum dur-
durma vb.) özel bir test aşaması gerektirir; bu cihazlar için ilgili kullanım 
kılavuzlarında verilen prosedürleri uygulayın.
Testi aşağıdaki gibi gerçekleştirin:

01. “UYARILAR” bölümündeki tüm özelliklere tam olarak uyuldu-
ğundan emin olun.

02. Kapıyı kapatın.

03. Geçidin düzgün bir şekilde hareket ettiğini, herhangi bir nok-
tada aşırı sürtünme olmadığını ve tertibatta veya ayarlarda 
herhangi bir kusur olmadığını doğrulamak için birkaç kez test 
edin.

04. Hareket sırasında kapının sürtünme noktalarını kontrol edin.

05. Sistemde bulunan her güvenlik cihazının (fotoseller, hassas 
kenarlar vb.) düzgün şekilde çalıştığını doğrulayın.

06. Kapı hareketinin neden olduğu tehlikeli durumlara karşı etki 
gücünün sınırlanmasıyla koruma sağlanmışsa kullanıcı EN 
13241-1 ve EN 12445'e göre etki gücünü ölçmelidir.

07. Testler tamamlandığında, manüel olarak çalıştırılan güvenlik 
cihazını devre dışı bıraktıktan sonra kontrol ünitesine güç verin 
ve dişli motorunu açın.

4.2 - Hizmete alma
Hizmete alma, yalnızca tüm test aşamaları başarıyla tamamlandıktan 
sonra mümkün olabilir (par. 4.1).
Kısmi veya “geçici” hizmete alma kesinlikle yasaktır.

01. Otomasyon sistemi için bir teknik belge hazırlayın ve bu bel-
geyi en az 10 yıl saklayın. Bu belge en azından şunları içerme-
lidir: otomasyonun montaj çizimi, kablolama şeması, tehlike 
analizi ve benimsenen çözümler, kurulan cihazların uygunlu-
ğunu gösteren üretici beyanı (HDFI için ekteki AT uygunluk be-
yanını kullanın); otomasyon sistemi kullanım kılavuzu ve bakım 
planının bir kopyası.

02. Kapıya serbest bırakma ve manüel manevra işlemlerini açık-
layan kalıcı bir etiket veya işaret yerleştirin (“HDFI dişli mo-
torunun kullanıcıları için yönergeler ve uyarılar” bölümündeki 
rakamlara bakın).

03. Kapıya en azından aşağıdaki verileri sağlayan bir etiket asın: 
otomasyon türü, üretici adı ve adresi (hizmete alma işlemin-
den sorumlu kişi), seri numarası, üretim yılı ve “CE” işareti.

04. Otomasyon sisteminin uygunluk bildirimini hazırlayın ve sahi-
bine teslim edin.

05. Sahibine kullanıcı kılavuzunu verin (kesilip alınabilen sayfa).

06. Bakım planı hazırlayıp ilgili kişiye verin.

07. Geçidi hizmete almadan önce, sahibini ilgili kalıcı riskler hak-
kında yazılı olarak uygun şekilde bilgilendirin.
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5 DAHA FAZLA BİLGİ

5.1 - Entegre düşme önleyici sistem
Dişli motorlar, dönme sayısına ve konuma bağlı olmayan düşme önleyici bir sistemle donatılmıştır. Düşme önleyici sistem, yük veya aşınma ile 
devreye girmez ve yalnızca mekanik arıza durumunda etkinleştirilir.

 DİKKAT! - Düşme önleyici sisteme müdahale edildikten sonra, dişli motor değiştirilmelidir!

Düşme önleyici sistem aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Dişli çarkın kırılmasına ve aşınmasına karşı koruma sağlar
- Dönüş sayısına bağlı değildir
- Dönüş yönüne bağlı değildir
- Konuma bağlı değildir
- Titreşimlere bağlı değildir
- Bakım gerektirmez
- Müdahale durumunda, EN 12605'in hükümlerine uygun olarak kapının düşmesini engeller.

7 SORUN GİDERME

Bazı sorunları kontrol etmek ve çözmek için PRO ürünlerine (Eylem - Konfor - Otomatik) yönelik kullanım kılavuzlarına bakın.

6 ÜRÜNÜ ATMA

Bu ürün, otomasyonun entegre bir parçasını oluşturur ve dola-
yısıyla onunla birlikte atılmalıdır.
Kurulum aşamasına benzer şekilde, ürün kullanım ömrünün sonuna 
geldiğinde, sökme ve atma işlemleri kalifiye personel tarafından ger-
çekleştirilmelidir.
Bu ürün malzemelerin çeşitli türlerinden oluşur; bazılarının geri dönüşü-
mü yapılabilirken, diğerleri atılmalıdır. Bu ürün kategorisi için bölgeniz-
deki yerel mevzuat uyarınca belirtilen geri dönüşüm ve atım hizmetleri 
hakkında bilgi alın.

 DİKKAT! - Ürünün bazı parçaları çevreye yayılırsa çevre ve 
sağlık açısından ciddi riskler oluşturan kirletici veya tehlikeli 
maddeler içerebilir.

Yanındaki sembolle belirtildiği üzere, ürün ev atıklarıyla 
birlikte atılamaz. Atılacak malzemeleri bölgenizde ge-
çerli yasalarda belirtilen yöntemlere göre düzenleyin 
veya eşdeğer bir ürün alırken ürünü perakendeciye iade 
edin.

 DİKKAT! - Bu ürünün uygunsuz şekilde atılması durumunda 
yerel mevzuat ciddi cezaların uygulanmasını gerekli kılabilir.
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8 TEKNİK ÖZELLİKLER

 Burada belirtilen tüm teknik özellikler 20°C (± 5°C) ortam sıcaklığını esas alır. • Nice S.p.A. gerekli gördüğünde kullanım amacı ve işlevselliği 
koruyarak istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutar.

HDFN 35 -140*** HDFN 45-90*** HDFN 60-140*** HDFN 80-90*** HDFN 160-95***

Maks. tork [Nm] ** 35 45 60 80 160

Nominal tork [Nm] ** 27 36 40 60 100

Çıkıştaki dönüş 
sayısı [min-¹] ** 140 90 140 90 95

Motor gücü [kW] 0,75 0,55 1,1 0,9 2,2

Sınır şalteri aralığı 
(maks. mil kablosu 
dönüş sayısı)

15 15 15 15 20

Çalışma voltajı 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V 

Frekans 50 Hz

Nominal akım 
çekimi [A] 1.9 1.8 2.6 3.7 4

Döngü/Saat 90 140 80 50 50

Bağlantı kablosu 
(sayı x mm2) 4 x 1,5 mm² – 6 x 0,75 mm² - 2 x 0,75 mm²

Çalışma sıcaklığı 
[°C] -20°C ... +40°C

dB(A) olarak ses 
basıncı <70

Koruma 
derecelendirmesi IP 54

Ağırlık [kg] * 16 16 16 16 26

HDFNI 
35-140

HDFNI 
45-90

HDFNI 
60-140

HDFNI 
80-90

HDFNI 
120-140

HDFNI 
160-95

HDFNI 
220-70

HDFNI 
300-45

Maks. tork [Nm] ** 35 45 60 80 120 160 220 300

Nominal tork [Nm] ** 30 36 45 60 100 85 200 240

Çıkıştaki dönüş 
sayısı [min-¹] ** 140 90 140 90 140 95 70 45

Motor gücü [kW] 1,1 0,9 1,1 0,9 2,2 2,2 2,2 2,2

Sınır şalteri aralığı 
(maks. mil kablosu 
dönüş sayısı)

15 15 15 15 20 20 20 20

Çalışma voltajı 1x230 V

Frekans 50 Hz

Nominal akım 
çekimi [A] 4.8 4.8 15.5

Döngü/Saat 233 100 130 76 85 58 40 26

Bağlantı kablosu 
(sayı x mm2) 4 x 1,5 mm² – 6 x 0,75 mm² - 2 x 0,75 mm²

Çalışma sıcaklığı 
[°C] -20°C ... +40°C

dB(A) olarak ses 
basıncı <70

Koruma 
derecelendirmesi IP 54

Ağırlık [kg] * 16 19 19 19 26 26 26

* en ağır konfigürasyonu ifade eder    

** 60 Hz frekansında (ve aynı voltajda) güç verilen dişli motorlarında, bazı performans rakamları için çarpanlar kullanılır:     
Nominal tork (ve maks. tork): 0,83 ve çıkıştaki dönüşler: 1,2

*** Disklerimiz TÜV Nord sertifikalıdır
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Tablo 1
Açıklama Ø A B C

HDFN 35-140 KU 30 8 33,3

HDFN 45-90 KU 30 8 33,3

HDFN 80-90 KU 30 8 33,3

HDFN 60-140 KU 30 8 33,3

HDFN 35-140 KU 25 8 28,3

HDFN 45-90 KU 25 8 28,3

HDFN 80-90 KU 25 8 28,3

HDFN 60-140 KU 25 8 28,3

HDFN 35-140 KU 25,4 6,35 28,4

HDFN 45-90 KU 25,4 6,35 28,4

HDFN 80-90 KU 25,4 6,35 28,4

HDFN 60-140 KU 25,4 6,35 28,4

Tablo 2
No. Açıklama

1 Dişli motoru

2 Elektrikli motor

3 Sınır şalteri mahfazası

4 Dirsek ünitesi

5 Acil durum manüel cihazı

6 Yay freni

 

 Kablo mil aksı  

HDFN 35-140 KU, HDFN 45-90 KU, 
HDFN 80-90 KU, HDFN 60-140 KU için ürün veri sayfası
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HDFN 160-95 KU için ürün veri sayfası

Tablo 1
Açıklama Ø A B C

HDFN 160-95 KU 40 12 43,3

Tablo 2
No. Açıklama

1 Dişli motoru

2 Elektrikli motor

3 Sınır şalteri mahfazası

4 Dirsek ünitesi

5 Acil durum manüel cihazı

6 Yay freni

 

 Kablo mil 
aksı
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Tablo 1
Açıklama Ø A B C

HDFNI 80-90 KU 30 8 33,3

HDFNI 60-140 KU 30 8 33,3

HDFNI 35-140 30 8 33,3

HDFNI 45-90 30 8 33,3

HDFNI 80-90 KU 25,4 6,35 28,4

HDFNI 60-140 KU 25,4 6,35 28,4

HDFNI 35-140 25,4 6,35 28,4

HDFNI 45-90 25,4 6,35 28,4

HDFNI 80-90 KU 25 6 28,3

HDFNI 60-140 KU 25 6  28,3

HDFNI 35-140 25 6  28,3

HDFNI 45-90 25 6 28,3

Tablo 2
No. Açıklama

1 Dişli motoru

2 Elektrikli motor

3 Sınır şalteri mahfazası

4 Dirsek ünitesi

5 Acil durum manüel cihazı

6 Yay freni

7 İnverter

 

HDFNI 80-90 KU, HDFNI 60-140 KU, 
HDFNI 35-140, HDFNI 45-90 için ürün veri sayfası

 Kablo mil aksı

T
R



16 – Türkçe16 – Türkçe

B

135 135

12
0

40
6

n380

780

A

B

C

140

85

95 95,0

13
,5

1

2

3

4

5

6

Asse albero cavo

HDFNI 120-140 KU, HDFNI 160-95 KU, 
HDFNI 220-70 KU, HDFNI 300-45 KU için ürün veri sayfası

Tablo 1
Açıklama Ø A B C

HDFNI 120-140 KU 30 8 33,3

HDFNI 160-95 KU 30 8 33,3

HDFNI 220-70 KU 30 8 33,3

HDFNI 120-140 KU 40 12 43,3

HDFNI 160-95 KU 40 12 43,3

HDFNI 220-70 KU 40 12 43,3

HDFNI 300-45 KU 40 12 43,3

Tablo 2
No. Açıklama

1 Dişli motoru

2 Elektrikli motor

3 Sınır şalteri mahfazası

4 Dirsek ünitesi

5 Acil durum manüel cihazı

6 Yay freni

7 İnverter

 

 Kablo mil aksı  
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Kullanım Kılavuzu
(son kullanıcıya verilecek)

• Otomasyonu ilk kez kullandığınızda, kurulum teknisyeni 
kalıcı risklerin kaynağı hakkında sizi bilgilendirmelidir ve 
özellikle genel uyarılara (kullanım kılavuzu) dikkat ederek 
kullanıcı kılavuzunu okumak için zaman ayırmanız gerekir.

• Kılavuzu (kurulum teknisyeni tarafından verilen) gelecekte 
kullanmak ve otomasyonun diğer sahiplerine iletmek için 
saklamayı unutmayın. 

• Otomasyon sisteminiz komutlarınızı sadık bir şekilde yü-
rüten bir makinedir; makul veya uygun olmayan kullanım 
makineyi tehlikeli hale getirebilir: Çalışma mesafesi içinde 
insanlar, hayvanlar veya nesneler varsa sistemi çalıştırma-
yın.

• Çocuklar: Otomasyon sistemi, insanların veya nesnelerin 
ortaya çıkması durumunda hareketi önleyen özel algılama 
cihazları kullanarak yüksek seviyede güvenlik ve dolayı-
sıyla sürekli olarak öngörülebilir ve emniyetli bir etkinleş-
tirme sağlar. Bununla birlikte, çocukların otomasyonun 
yakınında oynamasına izin verilmesi önerilmez ve uzaktan 
kumandalar her zaman çocuklardan uzakta tutulmalıdır; 
bunlar oyuncak değildir!

• Sistemin kontrolü: Dengesizlik ve aşınma ya da hasar 
belirtileri olup olmadığını kontrol edin.

• Garaj kapısı yerde bulunan 50 mm uzunluğuna bir nesne-
ye temas ettiğinde dişli motorunun ters manevra yapabil-
diğinden emin olmak için motoru her ay kontrol edin. 

• Onarım ya da ayarlama gerektirmesi halinde otomasyon 
sistemini kullanmayın.

• Arızalar: Otomasyon sistemi arızalıysa güç kaynağını ke-
sin. Arızaları asla onarmaya çalışmayın; yardım için yükle-
meyi gerçekleştiren kişiyle iletişime geçin.

• Son test, düzenli bakım ve her türlü onarımların bunları 
gerçekleştiren kişi tarafından belgelendirilmesi ve ilgili bel-
gelerin sistem sahibi tarafından saklanması gerekir. 

• Mümkün olan ve düzenli olarak yapılması önerilen tek ba-
kım işlemi, otomasyon sistemini engelleyebilecek yaprak-
ların ya da kalıntıların temizlenmesidir.

• Çöpe atma: Otomasyonun ömrünün sonunda kalifiye 
personel tarafından çöpe atılmasını ve malzemelerin geri 
dönüşümlerinin veya hurdaya çıkarılmalarının bu ürün ka-
tegorisi için geçerli yerel mevzuata göre yapılmasını sağ-
layın.

• Güvenli cihazlı kontrol cihazları çalışmıyor: Güvenlik 
cihazları doğru şekilde çalışmıyorsa yine de kontrol edile-
bilir. 

•  Önemli: Güvenlik cihazları arızalıysa sistemin en kısa sü-
rede onarılmasını sağlayın.

•  Dikkat: Transit geçişe yalnızca kapı açıksa ve sabit duru-
yorsa izin verilir.

• Bakım: İstikrarlı bir güvenlik seviyesi ve tüm otomasyon 
sistemi için maksimum kullanım ömrü sağlamak amacıyla 
yıllık bakım gereklidir.

 DİKKAT! - Bakım işlemleri bu kılavuzda belirtilen 
güvenlik yönergelerine ve yürürlükteki kanun ve 
standartlara tam uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.
- Mekanizma bakım gerektirmez ve kalıcı yağlamayla do-

natılmıştır. 

- Bağlama noktaları: Sabitleme vidalarının doğru ko-
numda ve kusursuz durumda olduklarından emin olun. 
Mekanik olarak çalıştırılan kapılar ve portallardaki bakım 
müdahaleleri, yalnızca gerekli becerilere ve deneyime 
sahip olan kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmeli-
dir. 

- Fren (varsa): Yıllık denetim sırasında, frenlerin kusursuz 
şekilde çalıştığından emin olun. Fren balatasında aşırı 
aşınma olması durumunda, frenin tamamının değiştiril-
mesi gerekir. Freni değiştirmeden önce, güç kaynağının 
sistemle olan bağlantısını kesin.
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CE uyumluluk bildirimi
ve “kısmen tamamlanmış makinenin” birleştirilmesi bildirimi

Bildirimin uygun olarak yapıldığı Yönergeler: 2004/108/EC (EMC); 2006/42/EC (MD) Ek II, Bölüm B

Not – Bu bildirimin içeriği Nice S.p.A. merkez ofisinde bulunan resmi belgede belirtilenlerle, özellikle de bu kılavuzun yayınlanması 
öncesindeki mevcut en son revize edilmiş sürümle örtüşür. İş buradaki metin yayın gerekçelerinden ötürü yeniden uyarlanmıştır. Orijinal 
bildirimin bir kopyası Nice S.p.a. (İtalya’nın Treviso şehrinde) ofisinden istenebilir.

Numara: 539/NDCMH.. Revizyon: 1  Dil: TR

Üretici:  Nice S.p.A.
Adres:  Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) İtalya
Teknik belgeyi derlemeye 
yetkili kişi:  Nice S.p.A.
Ürün tipi:  Motoriduttore elettromeccanico per porte veloci industriali
Model / Tip:  NDCMH001, NDCMH002, NDCMH003, NDCMH004, NDCMH005, NDCMH006, NDCMH007, 
 NDCMH008, NDCMH011, NDCMH013, NDCMH014, NDCMH015, NDCMH017, NDCMH018, 
 NDCMH019, NDCMH020, NDCMH021, NDCMH022
Aksesuarlar:

 

Aşağıda imzası bulunan Roberto Griffa, şirket CEO’su olarak iş bu vesileyle yukarıda belirtilen ürünlerin aşağıdaki yönergeler hükümlerine 
uygunluğu kendi sorumlulukları dahilinde beyan eder:

• Elektromanyetik uygunluğa ilişkin Üye Ülkelerin kanunlarının yakınlaştırılmasıyla ilgili AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 26 
Şubat 2014 tarihli 2004/108/EC YÖNERGESİ ve EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011 uyumlaştırılmış standartlarına 
uygun olarak Yönerge 89/336/EEC’nin ilgası

Ek olarak, ürün “kısmen tamamlanmış makineyle” ilgili aşağıdaki yönergenin yürürlükteki hükümlerine uygundur: 
• Makinelere ilişkin AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 17 Mayıs 2006 tarihli 2006/42/EC Yönergesi ve 95/16/EC yönergesinin 
tadili (birleştirilmiş metin)

– İş bu vesileyle ilgili teknik dokümantasyonun 2006/42/EC Yönergesinin Ek VII Bölüm B içeriğine göre derlendiği ve aşağıdaki temel gereksinimlerin 

uygulandığı ve yerine getirildiği beyan olunur: 1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11

– Ulusal makamlar tarafından yapılan makul bir isteğe cevaben “kısmen tamamlanmış makineyle” ilgili bilgileri iletmeyi üstlenir. Bu kısmen tamamlanmış 

makinenin üreticisinin fikri mülkiyet hakları saklı kalmak kaydıyla gerçekleştirilecektir. 

– “Kısmen tamamlanmış makinenin” bu beyanda kullanılan dilden farklı bir resmi dilin kullanıldığı bir Avrupa ülkesine hizmete girmesi durumunda, bu 

dile çevirisi söz konusu dil bölgesine makineyi getiren kişi tarafından sunulmalıdır.

– “Kısmen tamamlanmış makine” birleştirileceği nihai ana makinenin, geçerliyse, 2006/42/EC Yönergesi hükümlerine uyduğu beyan olunmadan 

çalıştırılmamalıdır.

Ürün ayrıca aşağıdaki standartlarla da uyumludur:
EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008, +A14:2010
+A15:2011, EN 60335-2-103:2003+A11:2009

Ürünün aşağıdaki standartlar kapsamına giren parçaları bu standartlarla uyumludur:
EN 13241-1:2003+A1:2011, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003+A1:2009

Oderzo, 2.03.16

              Mühendis Roberto Griffa
                            (CEO)
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www.niceforyou.com

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com


