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Mx= 200 Nm (dinamik)

Destek torkları 300 Nm
(statik)

My= 130 Nm (dinamik)

Destek torku 200 Nm
(statik)

Kaldırma kolonları alüminyum, 
elektrikli ayarlanabilir 85300 için teknik bilgi

Tipler Kaldırma kolonları
Konstrüktif yapı Dar kaldırma kolonları

Kılavuz POM kayar kılavuzlar

Montaj pozisyonu İstendiği gibi

Maks. basınç kuvveti 3000 N

Maks. çekme kuvveti 3000 N

Kendinden sabitleme Evet

Maks. hız 8 mm/s

Maks. strok 500 mm

Montaj yüksekliği Strok + 203 mm

Gerilim 24 V DC

Elektrik tüketimi 4 A

Koruma türü IP 30

Ortam sıcaklığı +5°C ila +40°C arası

Senkron işletimde ofset 0-2 mm

Devrede kalma süresi (işletim türü S 3) Nominal yük altında %10 (2 dak. işletim süresi, 18 dak. dinlenme süresi)

Bilgi: Bilgiler standart ebatlar içindir. Baskı ve çekme kuvvetleriyle ilgili tüm bilgiler münferit kaldırma kolonlarıyla ilgilidir, kompozit uygulamalarda 0,6‘ya kadar 
bir emniyet faktörü dikkate alınmalıdır. Bunun dışında tıbbi uygulamalarda 500 N‘lik maksimum çekme kuvveti ve 8 mm/s‘lik kaldırma hızı olan modelde 2500 
N‘lik maksimum basınç kuvveti aşılmamalıdır.

Bilgi:
8 mm/s‘ye varan hızla köprülenebilen 500 mm‘ye kadar dört farklı stroka sahip elektrikli işletilen kaldırma kolonları mevcuttur. Kaldırma kolonları, bakım 
gerektirmeyecek şekilde işletilebilen, tam kapsamlı entegre bir tekniğe sahiptir.

Kullanım:
Kaldırma kolonları çalışma yerlerinin ergonomik şekillendirildiği, makinelerin hareket ettirildiği veya medya teknolojisi alanında kayıt cihazlarının hassas 
konumlandırılması gerektiği her yerde kullanılabilir. Plug & Work prensibi kolay kullanıma ve işletime almaya imkan vermektedir.

Özellikler:
Kaldırma kolonları, hem çekme yükleri hem de baskı yükleri için uygun olan bir ana plaka ile donatılmıştır. Kirin birikebileceği veya sıkışma tehlikesinin 
olduğu alanlarda, kaldırma kolonları kapaklarla donatılmıştır.

Genel bilgiler:

Kaldırma kolonları yük verileri:
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Kumanda 85300-10

Bilgi:
Kumanda yardımıyla maks. iki kaldırma kolonu (85300) kumanda edilebilir ve hareket ettirilebilir. Kumanda sadece manuel şalteri 85300-15-1 ile kuman-
da edilebilir. 85300-10-91X1000 bağlantı kablosu ile iki kumanda birbirine bağlanabilir. Bu şekilde maks. 4 kaldırma kolonu bir manuel şalter ile senkron 
hareket ettirilebilir.

Elektrik hatlarının döşenmesi sırasında hatların sıkıştırılmamasına, hatlara mekanik yük etki etmemesine ve hatların kişiler için takılma tehlikesi teşkil 
etmemesine dikkat edilmelidir.

Özellikler:
- Dinamik devrede kalma süresi hesaplaması.

- Standart devrede kalma süresi, aşırı akım ve sıcaklık denetimi, aşırı yük koruması olarak.

- LCD ekranlı manuel şalter (85300-15-1) üzerinden pozisyonlar kaydedilebilir ve kullanıcılar arasında geçiş yapılabilir.

- İki tahrikin senkron kumandası, maks. 16 tahrike genişletilebilir.

- Güçlü ve enerji açısından verimli anahtarlamalı güç kaynağı.

- LED gösterge aracılığıyla görsel durum bildirimi.

- Geniş alan girişi sayesinde dünya çapında kullanım.

- SPP – Smart Product Protection (entegre çarpışma algılaması)

Genel bilgiler:
Tipler Kumanda
Uyumlu Kaldırma kolonları (85300)

Giriş gerilimi 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Çıkış gerilimi 28 V DC

Güç çıkışı maks. 10 A

Güç 285 W

Standby güç ≤ 0,5 W

İşletimde ortam sıcaklığı +5°C ila +40°C arası

Hava nemi (depolama sırasında) %30 ila %75 arasında

Koruma sınıfı (topraklama bağlantısı ile) I

Koruma türü IP 20

Ağırlık 880 g

Devrede kalma süresi (işletim türü S 3) Nominal yük altında %20 (4 dak. işletim süresi, 16 dak. dinlenme süresi)
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Manuel şalter 85300-15

Bilgi:
LCD ekranlı altı fonksiyon tuşlu manuel şalter mevcut. Manuel şalter yardımıyla kumanda kontrol edilebilir ve kaldırma kolonları hareket ettirilebilir.

Kullanım:
LCD ekranlı ve altı fonksiyon tuşlu manuel şalter:
Fonksiyon tuşları yardımıyla kaldırma kolonları sadece manuel hareket ettirilemez, 
tuşa basarak da önceden ayarlanan bir pozisyona hareket ettirilebilir. Birden fazla pozisyon 
ve kullanıcı kaydedilebilir.

1. LCD ekran

2. Fonksiyon tuşu 1

3. Fonksiyon tuşu 2

4. YUKARI tuşu

5. AŞAĞI tuşu

6. Tuş M -> Menü

7. Tuş F -> Kısa menü

Kullanıcı seçimi:
İki farklı kullanıcı arasında geçiş yapılabilir.

- „F“ tuşuna basarak kısa menüye ulaşırsınız.

- Fonksiyon tuşu 2 üzerinden kullanıcı seçimine ulaşırsınız.

- Kullanıcılar, YUKARI ve AŞAĞI tuşu ile seçilebilir.

- Fonksiyon tuşu 1‘e basarak seçim onaylanır.

- Fonksiyon tuşu 2‘ye basarak işlem iptal edilir.

Pozisyonları kaydet:
Kullanıcı tanımlı bir pozisyon şu şekilde kaydedilebilir.

- „F“ tuşuna basarak kısa menüye ulaşırsınız.

- Kaydedilecek pozisyonun seçimine ulaşmak için fonksiyon tuşu 1‘e basın.

- Fonksiyon tuşu 1 veya 2‘ye basarak pozisyonu I veya II altında kaydedin.

- Kayıtlı pozisyonlara, fonksiyon tuşuna sürekli basılarak geçilebilir.

Ana menü manuel şalter:
„M“ tuşu yardımıyla manuel şalterin ana menüsüne ulaşırsınız. Ana menüde üç nokta arasından seçim yapabilirsiniz.

- Manuel şalter

- Kumanda

- Bilgi

Fonksiyon tuşları ve YUKARI ve AŞAĞI tuşu yardımıyla ayarlar yapılabilir. Onaylamak için fonksiyon tuşları ve navigasyon için yukarı ve aşağı tuşu.
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Manuel şalter:
„Manuel şalter“ alt menüde ekranda ayarlar yapılabilir.

- Premium fonksiyonlar

- Kontrast

- Parlaklık

- Aydınlatma süresi

- Dil

Kumanda:
Kumandada değişiklikler sadece „13121“ şifresi girilerek yapılabilir.

Bilgi:
„Bilgi“ menü maddesinde cihazlarla ve üreticilerle ilgili bilgi açılabilir.



6

MC 1
1

1 MC 1
2

Language

English

Please start
initialization

m
in.

m
ax

.

Kaldırma kolonlarını işletime alma

Adım 1:

- Teslimat kapsamı kontrolü:

İlk kez işletime alındığında aşağıdaki ürünler mevcut olmalıdır:

 - Alüminyum kaldırma kolonları, elektrikli ayarlanabilir (85300)

 - Kaldırma kolonları için kumandalar (85300-10-90)

 - Şebeke kablosu (85300-10-92X1800)

 - Kaldırma kolonları için manuel şalter (85300-15-1)

Opsiyonel:

 - Bağlantı kablosu (85300-10-91X1000)

 - Montaj plakası (85300-930040)
Adım 2:

- Manuel şalteri ve kaldırma kolonlarını kumandaya yerleştirin.

Adım 3: 

- Şebeke kablosunu kumandaya yerleştirin ve bağlayın.

Adım 4:

- Manuel şalterde dili seçin ve onaylayın.

Adım 5:

- Fonksiyon tuşu 1 onaylanarak başlatma sürüşünü başlatma.

Adım 6: 

- Bağlı sistem bileşenlerinin kontrolü (kumanda sayısı, kaldırma kolonu sayısı).

Adım 7:

- Menü yönlendirmeli başlatma talimatlarını izleyin.

Başlatma sürüşü aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilmelidir:

 - İlk başlatma

 - Kumanda sayısı değiştirildi

 - Kumanda fabrika ayarlarına sıfırlandı

 - Kumanda bir hata kodu nedeniyle talep ediyor
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Birden fazla kumandayı bağlama:
85300-10-91X1000 bağlantı kablosu ile iki kumanda birbirine bağlanabilir ve bu şekilde 4 kaldırma kolonu senkron hareket ettirilebilir.

Adım 1:

- Teslimat kapsamı kontrolü.

İlk kez işletime alındığında aşağıdaki ürünler mevcut olmalıdır:

 - Alüminyum kaldırma kolonları, elektrikli ayarlanabilir (85300)

 - Kaldırma kolonları için kumandalar (85300-10-90)

 - Şebeke kablosu (85300-10-92X1800)

 - Kaldırma kolonları için manuel şalter (85300-15-1)

 - Bağlantı kablosu (85300-10-91X1000)

Opsiyonel:

 - Montaj plakası (85300-930040)
Adım 2:

- Manuel şalteri ve kaldırma kolonlarını kumandaya yerleştirin.

- Kumandaları bağlantı kablosuna (85300-10-91X1000) bağlayın.

Adım 3: 

- Her iki şebeke kablosunu kumandalara bağlayın ve yerleştirin.

Adım 4:

- Manuel şalterde dili seçin ve onaylayın.

Adım 5:

- Fonksiyon tuşu 1 onaylanarak başlatma sürüşünü başlatma.

Adım 6: 

- Bağlı sistem bileşenlerinin kontrolü (kumanda sayısı, kaldırma kolonu sayısı).

Adım 7:

- Menü yönlendirmeli başlatma talimatlarını izleyin.

Fabrika ayarlarını yükleme:
Bu fonksiyon ile tüm ayarlar fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.

 - „Kumanda“ menü maddesini açın.

 - „Fabrika ayarlarını yükle“ alt maddesini seçin.-›› Fabrika ayarları yüklenir. 

 - Akabinde bir başlatma sürüşü yapmanız istenir.


