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Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja skierowana jest wyłącznie do instalatorów i techników uprawnionych do instalacji. Wszystkie
czynności instalacji mechanicznej, podłączeń elektrycznych oraz regulacje muszą być przeprowadzane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami,
nawet tymi nie wymienionymi w niniejszej instrukcji. Przed
rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Niewłaściwa instalacja może spowodować zagrożenie. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić integralność produktu.
Przed zainstalowaniem bramy, upewnić się, że podłoga, ściany lub istniejąca konstrukcja pod bramę posiadają niezbędną siłę, zdolną unieść ciężar bramy, z uwzględnieniem sił dynamicznych działających podczas normalnej
eksploatacji lub ewentualnego uderzenia. W razie potrzeby
dokonać niezbędnych wzmocnień, koniecznie przed rozpoczęciem montażu. Upewnij się , że konstrukcja odpowiednio
chroni przed zgnieceniem, przecięciem ,zakleszczeniem i
innymi niebezpieczeństwami.
Automatyka wyposażona jest w niezbędne urządzenia zabezpieczające w celu zapewnienia zgodności z normami produktu. Urządzenia te (fotokomórki, listwy zabezpieczające, wyłącznik awaryjny, itp.) muszą być połączone
z uwzględnieniem: przepisów prawa i obowiązujących dyrektyw, zasad Sztuki Budowlanej, miejsca i środowiska montażu,  sposobu działania bramy oraz sił wytwarzanych podczas jej pracy.
W strefach zagrożenia należy umieścić odpowiednie
znaki wymagane przez obowiązujące normy. Każda instalacja musi posiadać wyraźną tabliczkę z danymi bramy.
Przed podłączeniem zasilania, upewnić się, że dane na
tabliczce znamionowej centrali sterującej odpowiadają da-
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nym sieci dystrybucji energii elektrycznej. Wyłącznik zasilania sieciowego powinien być odpowiedniej wielkości.
Sprawdź, czy linia zasilania jest chronione przez wyłącznik
różnicowo-prądowy i zabezpieczenie przed przepięciem.
Podłączyć bramę do sprawnego uziemienia. Producent bramy nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy
zostaną zainstalowane elementy, które są niezgodne z bezpiecznym i prawidłowym działaniem bramy lub gdy wykonane zostaną jakiekolwiek zmiany bez wyraźnej zgody
producenta. Do naprawy lub wymiany elementów podczas
konserwacji lub serwisowania, musza być używane tylko
oryginalne części zamienne.
Instalator musi dostarczyć wszystkie informacje dotyczące działania automatycznego, ręcznego oraz awaryjnego bramy i zapewnić użytkownikowi bramy Instrukcję
Użytkowania. Po zakończonym montażu należy uprzątnąć
wszystkie opakowania ( plastyk, kartony, itp.).
Niniejszy dokument został przygotowany przez producenta z największą starannością i w żadnym przypadku
producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku błędów lub pominięć w
niniejszej instrukcji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści bez uprzedzenia. Zabrania się kopiowania lub
publikowania w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody producenta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Rysunek zbiorczy i dane techniczne
Dynamicroll®

Automatyka z inwerterem

230 V – BMP1 V3

400 V – BMP2 V3

Napięcie zasilające

230V AC jednofazowe

400 V AC trójfazowe

Częstotliwość w sieci

50/60Hz

50/60Hz

Pobór prądu

16A

10A

Moc silnika

0,75 - 1,5kW

0,75 - 1,5kW

Stopień ochrony centrali sterującej

IP65

IP65

Stopień ochrony silnika

IP54

IP54

Temperatura działania

od -10°C do +50°C

od -10°C do +50°C

Wykonać instalację elektryczną przestrzegając odpowiednie kryteria doboru przekroju przewodów i
uwzględniając maksymalny pobór prądu; dla central jednofazowych jest on równy 16A, a dla trójfazowych 10A.
Grubość (przekrój) przewodów powinien być dobierany w zależności od ich długości w celu zapobiegnięcia
spadków napięcia a w konsekwencji nieprawidłowego działania bramy.

DITEX
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Instalacja mechaniczna
1

2

3

1 Zamocować kolumny do wału bramy stosując odpowiednie uchwyty.
Jeśli brama posiada wymiar powyżej
4000x4000h zamocować wcześniej kolumny do ściany a następnie zamocować wał.
2  Upewnić się, że podłoga jest płaska a po zamocowaniu
kolumn sprawdzić przekątne.
3 Dokończyć instalację stosując dostarczone uchwyty
mocujące D W razie konieczności zastosować dodatkowe
punkty mocujące. Przy L > 4000 wał bramy mocować co 2m.

DITEX
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4 Wywiercić otwory w ścianie w osi owalnych otworów kolumny, aby później wykonać ostatecznych regulacji.
5 Zainstalować przeciwwagę (opcjonalnie) i przy bramie
całkowicie otwartej wyregulować jej wysokość na 50mm od
podłogi.
6 Sprawdzić prawidłowe naprężenie kurtyny i w razie potrzeby poprawić je ( sprężyny ściśnięte na 5-10mm), i dopiero po tej regulacji ostatecznie przymocować kolumny.
7 W przypadku silnika frontalnego ( opcjonalnie) sprawdzić prawidłowy naciąg łańcucha i w razie potrzeby naciągnąć go poprzez przesunięcie uchwytu mocującego motoreduktor.

7
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Schemat elektryczny – wykaz elementów

Składniki lista

Okablowanie

Sekcje

C

Centrala sterująca

1

Przewód zasilający Silnik/ Hamulec

4 × 1,5 mm2

M

Silnik elektryczny trójfazowy

2

Przewód Centrala Sterująca/Szybkozłączka

7 × 0,5 mm2

S

Łącze Spider

3

Przewód Szybkozłączka/Łącze Spider

7 × 0,34 mm2

B

Hamulec

4

Przewód Encodera

4 × 0,34 mm2

J

Sensor zbliżeniowy

5

Przewód Sensora zabezpieczającego kurtynę

3 × 0,34 mm2

R

Odbiornik fotokomórki na podczerwień

6

Przewód Odbiornika Fotokomórki

3 × 0,34 mm2

T

Nadajnik fotokomórki na podczerwień

7

Przewód Nadajnika Fotokomórki

3 × 0,34 mm2

H

Nadajnik radiowy listwy zabezpieczającej

DITEX
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Centrala sterująca

5.1

Podłączenie zasilania i mocy

BMP2 – V3 (400 V)
Podłączyć transformator
do odpowiednich wyjść.

BMP1 – V3 (230 V)
Podłączyć transformator
do odpowiednich wyjść.

Podłączyć oplot przewodu silnika do zacisku uziemienia.
(*) sprawdzić czy typ silnika przewidziany w settings parameters odpowiada danym z tabliczki znamionowej silnika instalowanej bramy.

Zaciski

Opis

BMP1 V3

BMP2 V3

P-N / R-S-T

Zasilanie sieciowe

230V AC

400V AC

12V

Sygnał ZASILANIE Z UPS

12V DC

12V DC

+VB -VB

Sieć z UPS (opcjonalnie)

320V DC

560V DC

U-V-W

Silnik trójfazowy

230 V – 0,75/1,5 kW

400 V – 0,75/1,5 kW

LMP - 29 30

Lampa ostrzegawcza

230 V AC [RMS]

230 V AC [RMS]

BRK - 30 31

Hamulec

110 V DC [RMS]

110 V DC [RMS]

F1

Bezpiecznik

10A (230V)

–

LD0

Sygnalizacja rozładowania kondensatorów

–

–

DITEX
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NC
NO
NC
NO
NO
NO
NC
NC
NC
NC
NC
NC

5.3

Przyciski programowania JOG i wyświetlacz

Przycisk

Działanie

Opis

P1

Otwiera podczas programowania

Polecenie otwarcia – dla serwisu

P2

Aktywuje programowanie

Przyciskając przez 5s aktywuje sie programowanie
( LED1 szybko miga)

P3

Zamyka  podczas programowania

Polecenie zamknięcia – dla serwisu

Napis I

Napis II

Opis

AL

00 00

Brama w gotowości, oczekuje na polecenie z Jog

J

Jog  aktywny

Jo

Brama otwiera się z przycisku Jog (Jog open)

Jc

Brama zamyka się z przycisku Jog (Jog close)

CL

Brama zamyka się (CLosing)

OP

Brama otwiera się (OPening)

C

Brama zamknięta (Closed)

O

Brama otwarta (Opened)

tE

Aktywne programowanie enkodera (teaching Encoder)

tS

Programowanie wyłączników krańcowych (teaching Switch)

tP

Programowanie otwarcia częściowego (teaching Pedestrian)

to

Czas otwarcia (timing opened)

PE

Częściowe otwarcie (PEdestrian)

St

Włączony przycisk Stopu bezpieczeństwa (Stop)

EA

Programowanie encodera (Encoder Alignment)

AL

Alarmy (ALarm) Tabela str. 14

UPS

Włączone urządzenie zasilania awaryjnego (UPS)

0…99

Czas pauzy bramy otwartej (count down)

–

Czas pauzy skończył się (zaczyna się zamykanie)  

HH

Błędne programowanie encodera po przerwie w zasilaniu

DITEX
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5.4

Programowanie położeń krańcowych i czasu automatycznego zamykania w bramie z enkoderem

Sprawdzić kierunek obrotu wału, ewentualnie poprawić go zamieniając przewody
zasilania silnika (U z V).

Czynności

Wyświetlacz

LD1

LD7

1.a Przyciskiem P3 zamknąć bramęnie świeci

Jc

nie świeci

nie świeci

1.b Sprawdzić czy fotokomórka jest zajęta, LD7 nie świeci

J

nie świeci

nie świeci

Przyciskać P2 przez 5 s aż LD1 zacznie migać

tE

miga

nie świeci

2.a Przyciskiem Jog P1 otworzyć bramę. Sprawdzić czy krawędź dolna
kurtyny jest przynajmniej 50mm nad nacięciem prowadnic.

Jo

miga

nie świeci

2.b Impulsowa przycisnąć P2

tE

miga

świeci

Odczekać czas pauzy przed autozamykaniem

tE

miga

świeci

Impulsowo przycisnąć P2 aby pozwolić na zamknięcie

tE

miga

świeci

Brama zamknie się do wysokości fotokomórek

C

miga

nie świeci

Podać polecenie APRE/START w celu sprawdzenia pełnego cyklu

OP

1

2

Zaprogramowanie pozycji całkowitego zamknięcia

Zaprogramowanie pozycji całkowitego otwarcia i czasu pauzy

1.a

2.a

OPEN

1.b

50mm

2.b

DITEX
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5.5

Programowanie położeń krańcowych i czasu automatycznego zamykania w bramie z wył. krańcowymi

300mm

50mm
100mm

Nr

Kolor przewodu

Opis

Zacisk

Led

1

Zielony

Brama otwarta

19

LD3

2

Biały

Zwalnianie przy otwieraniu

17

LD5

3

Szary

Zwalnianie przy zamykaniu

18

LD4

4

Brązowy

Brama zamknięta

20

LD2

C

Żółty

Wspólny

15

-

1 Regulacja wyłączników krańcowych
– Sprawdzić kierunek obrotu wału, ewentualnie poprawić go zamieniając przewody zasilania silnika ( U z V)
– Wyregulować krzywki wyłącznika we wskazanych pozycjach
2 Programowanie czasu pauzy przed autozamykaniem
2.a Przyciskiem P3 zamknąć bramę
2.b Przyciskać P2 przez 5s aż LD1 zacznie migać
2.c Przycisnąć Start aby otworzyć bramę
– Sprawdzić czy krawędź dolna kurtyny jest przynajmniej 50mm pod  nacięciem prowadnic
– Odczekać czas pauzy przed autozamykaniem
– Przycisnąć Start aby zamknąć bramę
– Brama całkowicie zamknie się
– Podać polecenie APRE/START w celu sprawdzenia pełnego cyklu

2.a

2.c
START

TIM
ER

START

2.b

OPEN

DITEX
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5.6

Regulacja otwarcia częściowego

A Regulacja otwarcia częściowego w bramie z enkoderem
– Do zacisków 13-12 podłączyć urządzenie sterujące otwarciem częściowym
– Przyciskiem P3 zamknąć bramę
– Przyciskiem P1 otworzyć bramę na wysokość otwarcia częściowego
– Przyciskać P2 przez 5 sekund, LED2 zacznie szybko migać
– Podać polecenie otwarcia częściowego (13-12)
– Odczekać czas pauzy przez autozamykaniem
– Podać polecenie otwarcia częściowego (13-12) aby potwierdzić czas pauzy
B Regulacja otwarcia częściowego w bramie z wyłącznikami krańcowymi
– Do zacisków 13-12 podłączyć urządzenie sterujące otwarciem częściowym
– Przyciskiem P3 zamknąć bramę
– Przyciskać P2 przez 5 sekund, LED2 zacznie szybko migać
– Podać polecenie otwarcia częściowego (13-12)
– Na wysokości otwarcia częściowego ponownie podać polecenie z 13-12
– Odczekać czas pauzy przez autozamykaniem
– Podać polecenie otwarcia częściowego (13-12) aby potwierdzić czas pauzy

5.7

Bramy w śluzie

Używając programatora:
- wejść w INPUT STATUS DISPLAY
- zmienić wartość REMOTE START z 00 na19
Aby uzyskać bramy działające w śluzie z automatycznym otwarciem bramy drugiej:
- wejść w SYSTEM PARAMETERS SETUP
- zmienić running options dodając 80000 (np. jeśli było 4200, to ma być 84200)

DITEX
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Urządzenia zabezpieczające

6.1

Fotokomórka na podczerwień
Komplet
fotokomórek
należy zamontować jak na przedstawionym rysunku, tak aby
przy bramie zamkniętej linia fotokomórek była przecięta.
Dioda przypisana fotokomórkom
– LD7.
UWAGA: w bramie z enkoderem fotokomórka musi być zawsze podłączona gdyż pełni
również funkcję punktu zerowego bramy.

6.2

Sensor zbliżeniowy (opcjonalnie)
Sensor zbliżeniowy wykrywa
nieprawidłowe nawijanie się
kurtyny na wał podczas zamykania. Wyregulować zamocowanie sensora (owalny otwór) oraz
jego czułość poprzez potencjometr (SENSIBILITY). Dioda przypisana sensorowi – LD13.
Jeśli brama nie posiada sensora, należy wykonać mostek na
zaciskach
7-13 centrali sterującej.

6.3

Listwa zabezpieczająca radiowa
RADIO

SAFETY

Podłączyć odbiornik i nadajnik wg schematu.
Jeśli brama nie posiada listwy, należy wykonać  
mostek na zaciskach 9-15 centrali sterującej.
Dioda przypisana listwie zabezpieczającej – LD11

RECEIVER

LD

LD

ANT

GND

24V

TRANSMITTER

DITEX

1. Podać zasilanie (led zielony zaświeci się), włożyć baterie do nadajnika
2. Aktywuje się system wstępnego kopiowania. Sprawdzić prawidłowe działanie naciskając na listwę. Jeśli jest taka potrzeba
dokonać transmisji:
a. Przycisnąć przycisk SAFETY
na odbiorniku. Pamięć pozostanie otwarta przez 10 sekund ( led
czerwony świeci się).
b. Przycisnąć listwę krawędziową aby zaprogramować kod nadajnika
c. Jeśli programowanie powiedzie
się led czerwony będzie szybko
migał przez 3 sekundy. Sprawdzić prawidłowe działanie listwy
krawędziowej.
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Instrukcja użytkowania

OGÓLNE OSTREŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Niniejsza instrukcja jest integralną częścią produktu i należy ją przekazać użytkownikowi bramy. Należy zachować ten
dokument i przekazać ewentualnemu kolejnemu użytkownikowi bramy. Niniejsza brama automatyczna jest bramą rolowaną w pionie i powinna być używana do celów do jakich
została zaprojektowana. Każde inne użytkowanie bramy jest
niewłaściwe a więc niebezpieczne.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym, błędnym lub nieracjonalnym użytkowaniem bramy.

OSTRZEŻENIA UŻYTKOWANIA
– Nie wchodzić w światło działania bramy podczas jej ruchu.
– W przypadku awarii lub usterki wyłączyć wyłącznik główny. Konserwacje, naprawy i inne czynności serwisowe muszą
być wykonywane przez osoby przeszkolone i autoryzowane.
– Do każdej automatyki dołączona jest “Instrukcja instalacji i konserwacji”, w której między innymi przedstawiony
jest plan przeglądów konserwacyjnych. Podczas których , w
szczególności zaleca się sprawdzanie wszystkich urządzeń
zabezpieczających.

Comandi sul quadro elettronico
– GS: Wyłącznik główny zasilania centrali i bramy. Włączać
tylko w razie konieczności, głównie podczas konserwacji i
napraw.
– Stop: natychmiastowy Stop każdego ruchu bramy. Jest to
przycisk bez samoczynnego powrotu, aby zwolnić stop  należy go przekręcić w prawo.
–  Start: Polecenie startu  bramy.
Otwieranie/zamykanie ręczne
Aby uruchomić kurtynę w przypadku braku zasilania lub
awarii:
– Odłączyć zasilanie poprzez wyłącznik główny
– Włożyć korbę w otwór w dolnej części silnika w celu w rozwarcia mikrowyłącznika bezpieczeństwa .
– Kręcić korbą aż do uzyskania odpowiedniej pozycji kurtyny.

DITEX
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Instrukcja serwisowania

Czynności do wykonania co 6 miesięcy:

Urządzenia zabezpieczające:
– Sprawdzić prawidłowe działanie listwy zabezpieczającej
(jeśli jest zainstalowana)
– Sprawdzić prawidłowe działanie sensora zbliżeniowego
(jeśli jest zainstalowany)
– Sprawdzić prawidłowe działanie fotokomórek zabezpieczających.
Automatyka:
– Sprawdzić prawidłowe działanie wszystkich zainstalowanych urządzeń sterujących (przyciski, radary, pętle indukcyjne itp.)
– Sprawdzić stan połączeń elektrycznych wewnątrz centrali
(brak nacieku wody, obecności kurzu)
– Sprawdzić stopień zużycia elementów elektrycznych i ich
izolacji

Silnik
– Sprawdzić prawidłowe  zamocowanie silnika
– Sprawdzić działanie enkodera / wyłączników krańcowych
(sprawdzić zużycie krzywek)
– Sprawdzić stopień zużycia tarczy hamulca kontrolując
skuteczność hamowania.
Wał nawojowy kurtyny
– Sprawdzić zamocowanie podstaw łożysk
– Sprawdzić stan nasmarowania łożysk
– Sprawdzić czy wał usytuowany jest w osi.

Prowadnice, kurtyna i konstrukcja:
– Sprawdzić stopień zużycia prowadnic bocznych
– Nie smarować ich : prowadnice i zamki wykonane są z materiału samosmarującego się.
Użycie oleju, smaru lub innych płynów smarujących powoduje z czasem zacinanie się kurtyny.
– Sprawdzić naciągnięcie kurtyny (patrz instrukcje na str.6)
– Sprawdzić dokręcenie śrub łączących kolumny boczne z
wałem bramy.
– Sprawdzić mocowanie bramy do ściany.

POMOC TECHNICZNA
- mail : serwis@ditec.com.pl
- tel : 506 064 101
- www : www.ditex.com.pl
informacje , które należy podać :
- dane firmy
- rodzaj bramy i numer bramy
- opis problemu
- ewentualne zdjęcia

Ditex Sp. z o.o.
56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 42
tel 71/32 53 889, tel kom 506 06 41 01
www.ditex.com.pl
serwis@ditec.com.pl

DITEX

Koniecznym jest wykonywanie okresowych przeglądów
przez wykwalifikowanych techników. Wszystkie czynności
serwisowe muszą być przeprowadzanie w pełnej zgodności
z przepisami bezpieczeństwa. Przed ich  rozpoczęciem należy oznaczyć obszar wykonywanych prac. Należy odłączyć
zasilanie poprzez wyłącznik główny i wykluczyć możliwość
załączenia zasilania przez osoby trzecie.
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9

Tabela alarmów*

* Powyższa lista dotyczy central sterujących od wersji firmware
1.15.0408, dla wcześniejszych używać instrukcji poprzednich .

AL display

Opis alarmu

Rozwiązanie

St

Stop włączony

Zwolnić przycisk Stop (czerwony grzybek)

HH

Błąd programowania enkodera  

Powtórzyć programowanie enkodera

00 01

Zwarcie na centrali sterującej

Sprawdzić lub wymienić centralę sterującą

00 02

Brak konfiguracji początkowych

Sprawdzić lub wymienić centralę sterującą

00 03

Rozładowane kondensatory

Sprawdzić lub wymienić centralę sterującą

00 04

Przekroczony próg nadmiernej temperatury

Sprawdzić pobór prądu i częstotliwość podczas ruchu

00 05

Przekroczony próg prądu chwilowego

Sprawdzić pobór prądu i wyważenie parametrów

00 11

Przekroczony prąd na wyjściach (hamulec/lampa)

Sprawdzić hamulec/lampę ostrzegawczą i ich podłączenia

00 12

Przekroczony prąd na silniku

Sprawdzić silnik i jego podłączenia

00 50

Obwód hamulca otwarty, oporność = 0Ω

Sprawdzić hamulec i mikrowyłącznik bezpieczeństwa na silniku

00 71

Brak wył. krańcowego zwalniania przy otwieraniu

Poruszyć kurtynę poprzez Jog i sprawdzić podłączenia wył.
krańcowego

0072

Brak wył. krańcowego zwalniania przy zamykaniu

Poruszyć kurtynę poprzez Jog i sprawdzić podłączenia wył.
krańcowego

00 73

Przyciski Jog jednocześnie wciśnięte

Sprawdzić przyciski P1 i P3

00 74

Błąd na sensorze

Sprawdzić przesuwanie się kurtyny i regulację sensora

00 75

Wył. krańcowe zwalniania włączone jednocześnie

Sprawdzić wył. krańcowe

00 76

Napięcie zasilające niewystarczające

Sprawdzić napięcie zasilające i przekrój przewodów zasilających

00 77

Przycisk Stop wciśnięty

Sprawdzić  przycisk Stop i jego podłączenia

00 78

Mikrowyłącznik bezpieczeństwa jest otwarty

Sprawdzić mikrowyłącznik bezpieczeństwa na silniku

00 79

Listwa zabezpieczająca zajęta

Sprawdzić nadajnik/odbiornik i podłączenia listwy

00 80

Błąd systemu

Uaktualnić  firmware lub wymienić centrale sterującą

00 87

Przekroczone napięcie przy zamykaniu

Zmniejszyć prędkość (częstotliwość) przy zamykaniu

00 88

Przekroczony prąd na silniku

Sprawdzić wartość run mode=60, powtórzyć programowanie

00 89

Przekroczony prąd na hamulcu/lampie  

Sprawdzić wartość run mode = 60, powtórzyć programowanie

00 8B

Przekroczony prąd na hamulcu/lampie  

Sprawdzić wartość run mode = 60, powtórzyć programowanie

00 8D

Przekroczona temperatura

Zmniejszyć ilość cykli, zwiększyć czas przerw

00 8F

Błąd systemu

Uaktualnić  firmware lub wymienić centrale sterującą

00 91

Błąd systemu

Uaktualnić  firmware lub wymienić centrale sterującą

01 00

Przełożenie reduktora niewłaściwe

Niewłaściwy reduktor lub problem enkodera

01 02

Błędne podłączenie enkodera

Sprawdzić podłączenia enkodera

01 03

Początek programowania z fotokomórką niezajętą

Sprawdzić czy fotokomórka jest zajęta przez kurtynę (LD7 powinien
zgasnąć)

01 05

Programowanie nie od razu z fotokomórką niezajętą

Sprawdzić zakłócenia fotokomórek i ich usytuowanie (LD7 nie
powinien migać)

01 08

Otwarcie całkowite potwierdzone przy fotokomórce

Powtórzyć programowanie

zajętej

01 09

Otwarcie całkowite zbyt niskie

Powtórzyć programowanie

01 0D

Otwarcie częściowe na poziomie =0

Powtórzyć programowanie

DITEX
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AL display

Opis alarmu

Rozwiązanie

01 0E

Enkoder nie liczy obrotów silnika, zablokowany silnik

Sprawdzić działanie silnika, enkodera i hamulca (zmniejszyć prędkości i zwiększyć „acceleration ramp opening”)

01 0F

Problemy fotokomórek przy ustalaniu pozycji zerowej

Sprawdzić działanie fotokomórek (led LD7)

01 10

Fotokomórka nie reaguje podczas programowania

Sprawdzić działanie fotokomórek

01 14

Klawiatura z przyciskami nie podłączona (model

Sprawdzić podłączenie klawiatury z przyciskami oraz stan LED`ów

Easy)
01 15

Błąd sygnału enkodera

Sprawdzić podłączenie i działanie enkodera

01 16

Błędne parametry silnika

Sprawdzić parametry silnika i porównać z danymi na tabliczce
znamionowej

10 Opcje użytkowania
Aby ustawić opcje użytkowania poprzez programator wejść w jego menu: “system parameters setup” i ustawić odpowiednią
wartość z poniższego wykazu. Ustawinei fabryczne =200.
Wartość

Opis

Notatki

00000002

Włącza UPS aby otworzyć bramę przy braku zasilania ( opcjonalnie)

Otwarcie automatyczne następuje po poleceniu START

00000004

Włącza UPS aby otworzyć bramę przy braku zasilania ( opcjonalnie)

Otwarcie automatyczne następuje po ustalonym czasie

00000008

Polecenie START powoduje ZAMYKANIE

Przycisk START nie powoduje OTWIERANIA

00000010

Włącza cykl KRO-KROK. START otwarcia częściowego

Przycisk START powoduje OTWÓRZ-ZAMKNIJ, podczas
zamykania STAR powoduje ZATRZYMANIE

00000020

00000040

Umożliwia osobne ustawienie czasu pauzy:  po otwarciu

Jeśli nie ustawimy 20 , czas pauzy dotyczy tylko pauzy

całkowitym i po przejściu przez linię fotokomórek

po otwarciu całkowitym

Przenosi polecenie START OTWARCIA CZĘŚCIOWEGO (12)  na

Do zastosowania w przypadku UPS i Otwarcia

polecenie OTWÓRZ ( 8)

Częściowego

00000100

Wyłącza kontrolę hamulca przed uruchomieniem

00000200

Wyłącza  kontrolę  czasu pracy bramy

USTAWIENIA FABRYCZNE

00000400

Polecenie otwarcia częściowego, otwiera i też zamyka

Tylko zerowanie czasu pauzy

00001000

Funkcja przeciw zamarzaniu A

Polecenie START co 15 minut

00002000

Funkcja przeciw zamarzaniu B

Polecenie START co 60 minut

00003000

Funkcja przeciw zamarzaniu C

Czas polecenia samoczynnego START`u ustawiany w  
sekundach poprzez : queue time after transit

00004000

Enkoder rozpoznawalny przy pierwszym ruchu z Jog

USTAWIENIE FABRYCZNE

00080000

Włącza dwie bramy w ŚLUZIE

Podłączenia - str. 12

00100000

Wyłącza automatyczne odnajdywanie położeń bramy po powrocie

Aby po powrocie zasilania brama odnalazła położenia

zasilania

należy przycisnąć przycisk START

00200000

Włącza napięcie ogrzewania silnika

Używać tylko przy bardzo niskich temperaturach

00400000

Włącza przekaźnik stan bramy przy otwarciu częściowym

Wyłącza przekaźnik przy otwarciu całkowitym

01000000

Polecenie zewnętrzne (8) aktywne tylko przy zamykaniu

Polecenie powoduje tylko odwrócenie ruchu i nie
reaguje przy bramie zamkniętej

10000000 Zwiększa moc silnika przy zamykaniu

Do zastosowania w bramach z przeciwwagą

PRZYKŁAD: aby włączyć “Funkcję przeciw zamarzaniu A” należy dodać 1000 do istniejącego numeru w RUNNING OPTION.  
Jeśli był numer 4200 (ustawienia fabryczne) należy dodać 1000 tak aby wyszedł numer 5200.

DITEX
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11 Karta gwarancyjna Ditex
Po instalacji niniejszy dokument staje się dla odbiorcy końcowego gwarancją producenta zgodnie z krajowymi przepisami.
Niewypełniona lub niepodstemplowana karta gwarancyjna
jest nieważna.
INSTUKCJE DLA INSTALTORA
Instalator, tj. firma/ osoba, która dokonała sprzedaży i instalacji urządzenia klientowi końcowemu może użyć niniejszego druku jako swojej gwarancji. W tym celu powinien czytelnie wypełnić pola na dole karty gwarancyjnej, w
przeciwnym razie karta gwarancyjna jest nieważna.
WARUNKI GWARANCJI
1. DITEX udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty
sprzedaży urządzenia oraz 12 miesięcy od daty sprzedaży podzespołów. Ditex Sp.z o.o. gwarantuje dostarczenie
na wymianę urządzeń, jeżeli w tym okresie wykazują one
wady konstrukcyjne. Wady te usuwane będą bezpłatnie w
terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do Ditex Sp. z o.o. Okres gwarancji podlega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania
sprzętu w naprawie.
2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie
czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla
usunięcia wady objętej gwarancją. Produkty, które wykazują braki materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i
z tego powodu nie sprawdzają się w użyciu będą według
naszej opinii naprawione lub wymienione na nowe. Wymienione z tytułu gwarancji części przechodzą na własność
Ditex Sp. z o.o.

3. Bezwzględnym warunkiem udzielenia gwarancji jest regularne dokonywanie przeglądów technicznych( co 6 miesięcy) przez autoryzowanego instalatora.
4. Gwarancja nie obejmuje:
– wszystkich urządzeń, których wady powstały na skutek :
– instalacji i/lub używania niezgodnego z instrukcją, niedbałości, uszkodzeń w transporcie;
– używania i pracy urządzenia w warunkach innych niż jego przeznaczenie;
– instalacji i serwisowania niezgodnego z instrukcjami i/
lub przeprowadzanego przez nieautoryzowanego instalatora;
– przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
użytkownika lub osoby trzecie;
– uszkodzeń mechanicznych wszystkich elementów i podzespołów, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem użytkownika lub siły
zewnętrznej (np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne);
– części otrzymanych luzem stanowiących jedność podzespołów i elementów używanych (np. pojedyncze koła zębate, elementy elektroniki, sprężyny, wyłączniki itp.);
– kosztów transportu do Ditex Sp. z o.o. i z powrotem
5. Ditex Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za
uszkodzenia przedmiotów oraz obrażenia zwierząt i ludzi
spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania
dołączanej do urządzenia automatyki i/lub niezastosowaniem się do stosownych wskazówek instalacyjnych.
6. Wszelkie nieporozumienia będą rozpatrywane przez sąd
właściwy dla Ditex Sp. z o.o.

podpis kupującego

Data i pieczęć sprzedawcy

Data zgłoszenia
reklamacji

Miejsce montażu

Data usunięcia awarii

Opis

Ditex Sp. z o.o.
Tel: 071/ 32 53 889 Fax: 071/ 32 53 790
www.ditec.pl – info@ditec.com.pl
www.ditex.com.pl
+
by

Podpis instalatora

Podpis serwisu

Kom: 506 06 41 01

