
0 

 

  

 

 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

FHM-1 (FHM-1/1R, FH-11/1R, FE-3) 

(για ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ HDL) 
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Εισαγωγή 

 

 O πίνακας ελέγχου FHM-1 είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο προϊόν , εξοπλισμένο με μια 

προγραμματιζόμενη μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, έχοντας την δυνατότητα και την ικανότητα να 

μετατρέπει την επιχειρησιακή λογική του με τη χρήση διακοπτών (dip switch). Το εγχειρίδιο αυτό, 

εξηγεί τα χαρακτηριστικά προσαρμογής και τις λειτουργίες αυτού. Όλοι οι πίνακες που παραδίδονται, 

έχουν ήδη προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη κατά τη στιγμή της παραγγελίας. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 

Όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό!  
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Συνδέσεις του πίνακα ελέγχου FHM-1.    

Ο πίνακας FHM-1 αποτελείται από την μητρική πλακέτα FHM-1/1R, την πρόσθετη ψηφιακή 

πλακέτα ελέγχου FH-11/1R και τον επιτηρητή ασυμμετρίας διαδοχής φάσεων FE-3.  

Οι δυο τελευταίες πλακέτες είναι προσαρμοσμένες επάνω στην μητρική πλακέτα, όπως 

φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα. 
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Οι συνδέσεις της μητρικής FHM-2/1R παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

No Ένδειξη πλακέτας Περιγραφή λειτουργίας 

1 24V AC Έξοδος 24V AC. 

2 STOP Σύνδεση του διακόπτη έκτακτης ανάγκης. 

3 BLOCK “Normally closed” επαφή. Χρησιμοποιείται για την σύνδεση 

τερματικού διακόπτη (πιεσοστάτη) ο οποίος σταματάει την 

τροφοδοσία του υδραυλικού κυκλώματος, όταν αυτή φτάσει στην 

ανώτερη θέση της. 

4 S1 (BUTTON) Είσοδος εντολής ‘Ανύψωση’. Η υδραυλική ράμπα ανεβαίνει με 

ταυτόχρονη προβολή του χείλους γεφύρωσης (κλαπέτο), μέχρι να 

φτάσει στο ανώτερο σημείο της. 

5 S2 (BUTTON) Είσοδος εντολής ‘Γεφύρωση’. Η ράμπα κατεβαίνει μέχρι να έχει 

έρθει σε επαφή με το φορτηγό και είναι έτοιμη προς χρήση. 

6 S3 (BUTTON) Είσοδος εντολής ‘Parking’. Μετά το τέλος της φορτοεκφόρτωσης και 

αφού απομακρυνθεί το φορτηγό, η ράμπα οδηγείται σε θέση 

ηρεμίας με  το χείλος γεφύρωσης να βρίσκεται σε όρθια θέση. 

7 S4 Όχι σε χρήση. 

8 PRES Όχι σε χρήση. 

9 V1 230V AC τροφοδοσία βαλβίδας ράμπας V1 (230V AC). 

10 V2 230V AC τροφοδοσία βαλβίδας ράμπας V2 (230V AC). 

12 BEAC Χρησιμοποιείται για την σύνδεση του φωτεινού επαναλήπτη 

(φάρος). 

13 INPUT R.S.T.N. Σύνδεση με δίκτυο τροφοδοσίας 400V AC. 

14 MOTOR R.S.T. Σύνδεση με τον κινητήρα του ηλεκτρουδραυλικού συγκροτήματος. 
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Mια σχηματική απεικόνιση και μια εικόνα της μητρικής πλακέτας FHM-2/1R φαίνονται παρακάτω: 
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Mια σχηματική απεικόνιση και μια εικόνα της πρόσθετης πλακέτας FH-11/1D φαίνεται παρακάτω: 
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Η πρόσθετη πλακέτα FH-11/1D διαθέτει ένα σύνολο ενδεικτικών λυχνιών (LED) που επιτρέπουν 

ανά πάσα στιγμή την απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Νο Ένδειξη LED Περιγραφή 

1 PARKING Όταν η λυχνία παραμένει αναμμένη, τότε η εντολή ‘parking’ είναι 

διαθέσιμη  προς εκτέλεση. Όταν το κομβίον ‘S3’ ενεργοποιηθεί τότε η 

λυχνία αναβοσβήνει  και η ράμπα κινείται προς την θέση ηρεμίας. 

2 BRIDGING Όταν η λυχνία παραμένει αναμμένη, τότε η εντολή ‘γεφύρωση’ είναι 

διαθέσιμη  προς εκτέλεση. Όταν το κομβίον ‘S2’ ενεργοποιηθεί τότε η 

λυχνία αναβοσβήνει  και η ράμπα κινείται προς την θέση γεφύρωσης. 

3 ELEVATION Όταν η λυχνία παραμένει αναμμένη, τότε η εντολή ‘ανύψωση’ είναι 

διαθέσιμη  προς εκτέλεση. Όταν το κομβίον ‘S1’ ενεργοποιηθεί τότε η 

λυχνία αναβοσβήνει  και η ράμπα κινείται προς την θέση γεφύρωσης. 

4 TIME / LEARN Ένδειξη όταν ο πίνακας βρίσκεται σε κατάσταση αποθήκευσης δεδομένων. 

5 KEY/ SERIAL COM. Ένδειξη για την κατάσταση σειριακής επικοινωνίας με άλλες συσκευές 

6 BLOCK Όταν η λυχνία είναι αναμμένη τότε η πίεση του λαδιού στο υδραυλικό 

κύκλωμα έχει υπερβεί το ανώτερο όριο, ενεργοποιώντας τον πιεσοστάτη 

(Normally closed).  

7 STOP Όταν η λυχνία είναι αναμμένη το κομβίον έκτακτης ανάγκης έχει 

ενεργοποιηθεί. 

8 RST SUPERVISOR Όταν η λυχνία αναβοσβήνει, οι φάσεις τροφοδοσίας δεν είναι κατάλληλα 

συνδεδεμένες. Όταν η λυχνία είναι αναμμένη, τότε είτε υπάρχει πτώση ή 

αύξηση τάσης κατά 25% ή κάποια φάση λείπει. 

9 POWER Ένδειξη λειτουργίας. 
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Ρυθμίσεις του χρόνου κύκλου λειτουργίας της υδραυλικής ράμπας HDL 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ λειτουργία σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος) όπου 

είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στην χρονική διάρκεια των κύκλων λειτουργίας της ράμπας, (πχ 

προσαύξηση του χρόνο ανόδου ή καθόδου), μπορούμε να το κάνουμε, επιλέγοντας μεταξύ δυο 

μεθόδων αλλαγών: 

1.ταυτόχρονη μεταβολή όλων των χρόνων κύκλου λειτουργίας κατά το ίδιο ποσοστό. 

2.μεταβολή των χρόνων κύκλου λειτουργίας ξεχωριστά για κάθε κύκλο λειτουργίας.  

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 

Όλες οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό!  

 

1.Ταυτόχρονη μεταβολή όλων των χρόνων κύκλου λειτουργίας κατά το ίδιο ποσοστό. 

Για την έναρξη της παρακάτω διαδικασίας η ράμπα πρέπει να είναι σε θέση ‘parking’. Αν δεν 

βρίσκεται σε αυτή την θέση πρέπει να οδηγηθεί εκεί. Όλοι οι πίνακες ελέγχου είναι προγραμματισμένοι  

(εργοστασιακή ρύθμιση) σε ένα δεδομένο χρόνο κύκλο λειτουργίας με μια προσαύξηση 10%. Αν 

θελήσουμε να μεταβάλουμε αυτό το ποσοστό προσαύξησης, τότε πατώντας το πλήκτρο Τ2 που 

βρίσκεται επάνω στην πρόσθετη πλακέτα FH-11/1R και παρακολουθώντας τον αριθμό των αναλαμπών 

της ενδεικτικής λυχνίας (led)  ‘ΤΙΜΕ/LEARN’  μπορούμε να καθορίσουμε το ποσοστό προσαύξησης, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 

‘ΤΙΜΕ/LEARN’ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1 0% 

2 10% (Εργοστασιακή ρύθμιση) 

3 20% 

4 30% 

6 40% 

6 50% 

7 Αλλαγή σε μέθοδο Νο2* 

 

2.Μεταβολή των χρόνων κύκλου λειτουργίας ξεχωριστά για κάθε κύκλο λειτουργίας. 

Για την έναρξη της παρακάτω διαδικασίας η ράμπα πρέπει να είναι σε θέση ‘parking’. Αν δεν 

βρίσκεται σε αυτή την θέση πρέπει να οδηγηθεί εκεί. 

*Σημαντικό: για να γίνει η παρακάτω διαδικασία θα πρέπει , σύμφωνα με τον παραπάνω 

πίνακα, να είμαστε σε κατάσταση ‘αλλαγή σε μέθοδο Νο2’  

• Πατώντας το πλήκτρο Τ1 μια φορά, βλέπουμε την ενδεικτική λυχνία (led) ‘TIME/LEARN’ 

να ανάβει. Η ράμπα αρχίζει αυτόματα  να εκτελεί την εντολή ‘ανύψωση’. Μόλις αυτή 

ολοκληρωθεί, πατάμε ξανά μια φορά το πλήκτρο Τ1.  

• Η ράμπα τότε θα αρχίσει αυτόματα να εκτελεί την εντολή ‘γεφύρωση’. Μόλις αυτή 

ολοκληρωθεί πατάμε ξανά μια φορά το πλήκτρο Τ1. Η ράμπα τότε θα αρχίσει αυτόματα 

να εκτελεί την εντολή ‘γεφύρωση’. 

• Η ράμπα τότε θα αρχίσει αυτόματα να εκτελεί την εντολή ‘parking’. Μόλις αυτή 

ολοκληρωθεί πατάμε ξανά μια φορά το πλήκτρο Τ1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται και η 

ενδεικτική λυχνία (led) ‘TIME/LEARN’ σβήνει, υποδηλώνοντας την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας.  

Η παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να διακοπεί. Σε περίπτωση ορισμού λάθος χρόνων, θα πρέπει να 

αφήσουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασίας  και έπειτα να επαναληφθεί από την αρχή, με τον ορισμό εκ 

νέου των σωστών χρόνων κύκλου λειτουργίας.   

 

  



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FHM-3 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ HSD 
 
 

  

 

 

ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. Σελ    10/11 

 
 

Διεύθυνση Εργοστασίου: 

3
ο

 χλμ  π.Εθνικής Οδού Κατερίνης- Θεσσαλονίκης 

60100, Κατερίνη 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

ΤΘ: 91 

60100, Κατερίνη 

Τηλ: 23510 36036 

Φαξ: 23510 45630 

Web: www.kollias-doors.gr 

 

Διαθέσιμοι συνδυασμοί διακοπτών (dip-switch)  για επιλογή διαφορετικών λειτουργιών.  

 

A/A Διακόπτης Νο Θέση Λειτουργία 

A 

1 

2 

ON 

OFF 

Πιέζοντας το πλήκτρο Τ1 μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την 

βαλβίδα V1 παρατηρώντας την ράμπα να κατεβαίνει, ενώ ανάβει 

το κόκκινο led της βαλβίδας V1. 

Πιέζοντας το πλήκτρο Τ2 μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την 

βαλβίδα V2 παρατηρώντας το χείλος  να συγκλίνει, ενώ ανάβει το 

κόκκινο led της βαλβίδας V2. 

B 

1 

2 

ΟΝ 

ΟΝ 

Πιέζοντας το πλήκτρο Τ1 μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την 

βαλβίδα V1 και ταυτόχρονα τον κινητήρα του ηλεκτρουδραυλικού 

συγκροτήματος. 

Πιέζοντας το πλήκτρο Τ2 μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την 

βαλβίδα V2 και ταυτόχρονα τον κινητήρα του ηλεκτρουδραυλικού 

συγκροτήματος. 

C 3 - Όχι σε χρήση. 

D 4 

OFF 

 

 

ON 

Η λειτουργία κατά την ανύψωση της ράμπας μετά από γεφύρωση, 

που επιτρέπει στο πτυσσόμενο χείλος να συγκλίνει σταδιακά, 

προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με το φορτίο που μόλις έχει 

μεταφερθεί, είναι απενεργοποιημένη. 

Η λειτουργία κατά την ανύψωση της ράμπας μετά από γεφύρωση, 

που επιτρέπει στο πτυσσόμενο χείλος να συγκλίνει σταδιακά, 

προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με το φορτίο που μόλις έχει 

μεταφερθεί, είναι ενεργοποιημένη. 

 

 

E 

 

 

5 

OFF 

 

ON 

 

Ο έλεγχος τις ράμπας γίνεται πατώντας κάθε φορά ένα από τα 3 

κομβία ‘S1’,’S2’,’S3’ που βρίσκονται επάνω στον πίνακα ελέγχου. 

 

Ο έλεγχος τις ράμπας γίνεται πατώντας κάθε φορά το πλήκτρο ‘S1’ 

που βρίσκεται επάνω στον πίνακα ελέγχου. 

 

F 

 

6 

 

OFF 

Η λειτουργία του φάρου απενεργοποιείται. 
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Σχεδιαγράμματα σύνδεσης πίνακα FHM-1. 

 


