
SPEED POWER
Yana Kayar Kapılar İçin Operatör Kullanım Kılavuzu 
Operator For Sliding Doors

• Bu ürünü satın alan montajcı ürünü eksiksiz ( ön ve arka fotoseller, ikaz lambası ) gibi 
emniyet ve uyarı aksesuarlarını kullanmalıdır. 

• Mekanizmayı kullanım alanına göre kontrol panelin ayarlarını ( sıkışma algılama ve dip siviç
ayarları ) gibi ayarları yapmakla yükümlüdür.

• Eksik montajlardan doğabilecek maddi ve manevi kazalardan üretici firmamız Tork Kapı 
Sistemleri Otom.İnş.San. Ve Tic. Ltd.Şti. sorumlu değildir. 

• Montajı yapan kişi veya kuruluş mekanizmada olabilecek arızaları hızlı bir şekilde giderecek 
ve son kullanıcıyı madur etmeyecektir. 

• Montajcı montaj bitiminde son kullanıcıya ürünü nasıl kullanacağını, fotosellerin, butonun, 
ikaz lambasının işlevini ve fotosellerin

göremediği kör nokta vb. alanları göstererek maddi ve manevi hasarların doğabileceğini son 
kullanıcıya anlatarak bilinçlendirmekle yükümlüdür. 
• Ayrıca montajcı kullanma kılavuzunu ve garanti belgesini müşteriye imzalatıp vermek 

mecburiyetindedir. 
• Speed Power motorlar güvenlik görevlisi vb. yetkililer tarafından kontrollü geçiş sağlanarak 

kullanılması gerekmektedir. 

M O N T A J  V E  K U L L A N I M  K O Ş U L L A R I  
• Satın almış olduğunuz Speed Power otomatik Yana Kayar kapı motoru etiketinde 

yazan, motorun taşıma kapasitesidir. 
• Kapının tartı ağırlığı baz alınarak verilmiştir, elinizle çekerek hissettiğiniz ağırlık baz 

alınmamıştır. 
• Seçmiş olduğunuz motor kapı ağırlığına uygun olmasına dikkat edin. 
• Montaj yapılmadan önce kapının rahat açılıp kapandığını kontrol edin. 
• Motorun uzun ömürlü olabilmesi için kapının çok rahat olması gereklidir. 
• Kapı rahat değilse teker rulmanlarını ve ray üzerinde transmisyon demirinin olup 

olmadığını kontrol edin ve bunları temin ederek değiştirin. 
• Enerji için çekilen kablonun TTR. (çok telli) kablo olmasına dikkat edin. 
• Elektrik kaçağı olasılığına karşı can güvenliği açısından topraklamayı mutlaka 

bağlayın. 
• Can ve mal güvenliği için kapının açılma yönüne de fotosel takılmalıdır. 
• Kapanma yönünde ise kapının iç ve dış kısmına mutlaka fotoselleri bağlayın. 
• DİKKAT! Fotosel bağlanmayan yönde sıkışma algılamaz. 

M O N T A J  

• The Speed Power that you purchased is the load bearing 
capacity of the motor, written on the automatic Sliding 
door motor nameplate.

• It is based on the weighing weight of the door, it is not 
based on the weight you feel by pulling with your hand.

• Make sure that you match the weight of the motor door 
you selected.

• Check that the door opens and closes easily before 
installation.

• The door should be very comfortable for the engine to have 
a long life.

• If the door is not comfortable, check the wheel bearings 
and transmission rail on the rail and replace them.

• TTR of the cable drawn for energy. (multi-wire) cable.
• Be sure to connect earthing in terms of safety in case of 

electrical leakage.
• For safety of life and property, a photocell must be installed 

in the opening direction of the door.
• In the closing direction, connect the photocells to the inside 

and outside of the door.
• ATTENTION! The photocell does not detect jamming in the 

non-bonded direction.

I n s t a l l a t i o n  C o n d i t i o n s

• The installer who buys this product must use safety and warning 
accessories such as complete (front and rear photocells, warning 
lights).

• According to the application area of the control panel's settings 
(jam detection and dip switch settings) are obliged to make 
settings.

• Tork Kapi Sistemleri Otom.Inst.Asst. And Tic. LLC. is not 
responsible.

• The installer or the organization will quickly eliminate any 
malfunctions in the mechanism and will not spoil the end user.

• At the end of the installation, the installer tells the end user how 
to use the product, the function of the photocells, the 
pushbutton, the warning light and the photocells.

• blind spot etc. to inform the end user about the material and 
moral damages by showing the areas.

• In addition, the installer is obliged to sign and submit the user 
manual and the warranty document.

• Speed Power motors security guard etc. It should be used by the 
authorities to provide a controlled transition.

Installation



SPEED POWER Bağlanti Şemasi

SPEED POWER Connection Circuit

TD-105



1- Kapı açılıyor kapanmıyor 
- Fotoseli dogru beslediginizi ve 24 volt enerjinin geldiğini kontrol 

ediniz ve Fotosellerin birbirini gördüğünden emin olun. Bunu kontrol 
etmek için emniyet fotoselin önünde elinizi aşağı yukarı hareket 
ettirin. Foto ledi yanmıyorsa besleme yanlış. 

- Kontrol karttaki kapanma fotoselini 8 ve 9 klemensi yerine yanlışlıkla 
başka bir yere bağlamış olabilirsiniz lütfen kontrol ediniz. 

- Kontrol kart üzerindeki 4 nolu dip siviç tek açıl pozisyonunda olup 
otomatik kapama’da iptal edilmiş olabilir ya 1 nolu dip siviçden
otomatik kapamayı açın yada 4 nolu dip siviçi off yapın. 

2- Motor otomatik kapama yerine açma yapıyor ve açılırken fotosele 
girince açma yerine kapama yapıyor .
- Kontrol karta kapı tanıtılırken tanıtmaya kapı açık başlanmış reset
butonuna basın ve kapıyı kapatıp yeniden       tanıtın.  
3- Kapı kapanırken kapı durup geri gidiyor ( fotosele girmiş gibi ). 
- Kontrol kart üzerinden SENS potunu ( Hassasiyet potu) artı yönde 

biraz açın. 
4- Fotosele girince kapı duruyor geri gitmiyor. 
- Açılma fotoseli bağlamamışsanız J7 jumperini takınız. 
5- Kapı açılırken ortada durmuyor. 
- Kontrol kart üzerinden 4 nolu dip siviç ( Aç dur kapa dur aç) 

pozisyonuna getirin.
6- Kumandanın bir kanalı hep açıyor diğer kanal ise hep kapatıyor veya 
bir kanal aç dur kapa yaparken diğer kanal yaklaşık 100 cm. açıyor.
- 2 nolu dip siviç ON konumda kumandanın bir kanalını yaya geçişi, 

öbür kanalı aç dur kapa pozisyonuna getirir. 2 nolu dip siviç OFF 
konumda kumandanın bir kanalını hep aç, öbür kanalı hep kapa 
pozisyonuna getirir. 

7- İkaz lambası çalişmiyor.  
- ikaz lambasını bağlarken artı (+) ve eksiyi (-) doğru bağlayınız. 

Kontrol kartta karşılaşılabilecek problem ve çözümleri

1- Door opening does not close
Check that the power is supplied to the photocell and that 24 volt energy is 
coming in and that the photocells are seeing each other. Move your hand up
and down in front of the safety photocell to check this. If the photo led is not 
lit, the feed is incorrect.
Please check that you have connected the closing photocell on the control
card to another location by mistake instead of terminal 8 and 9.
The bottom switch 4 on the control board is in the single-opening position
and can be canceled in the automatic switch-off or switch on the automatic
switch-off from the dip switch 1 or switch off the dip switch 4.
2- Motor turns on instead of automatic shut-off and closes into opening
when opening and closing.
- When introducing the door to the control card, press the reset button
which is started to open the door and close the door and re-introduce it.
3- When the door is closed, the door stops and goes back (as if entering the
photocell).
Open the SENS pot (Sensitivity pot) in the plus direction a little over the
control card.
4- The door stops when it enters the photocell.
If you have not connected the opening photocell, connect the J7 jumper.
5- The door does not stop in the middle of opening.
Turn the dip switch 4 to the open position.
6- The controller always opens a channel and the other channel always
closes or one channel opens and the other channel is about 100 cm. It hurts.
The dip switch 2 switches the channel from one side of the control to the
pedestrian switch, while the other channel is switched to the stop position. 
The bottom switch 2 is always in the OFF position, one channel of the
control is always open, the other channel is always closed.
7- The warning lamp does not work.
- connect the plus (+) and the negative (-) correctly when connecting the
warning lamp.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 



SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ 
DRIVER PARAMETERS

PO.01 KONTROL KARTINDAN KONTROL  

CONTROL CARD CONTROL

1

PO.03 TERMİNAL AKTİF TERMINAL ACTIVE 1

PO.17 KALKIŞ RAMPASI Take-off RAMP 0.6

PO.18 DURUŞ RAMPASI STOP RAMP 0.6

PO.19 MAKSİMUM FREKANS MAXIMUM 

FREQUENCY

60

PO.20 MİNUMUM FREKANS MINIMUM 

FREQUENCY

10

PA.04 MOTOR DEVİR ROTATING THE ENGINE 3000

PA.05 MOTOR KUTUP MOTOR CIRCUIT 2 P
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