Tryb wyświetlacza

Informacyjny

Wbudowane radio

Wyłączone

Czynny
Włączone

Dystrybutor Generalny - DITEX Sp. z o.o.
56-400 Oleśnica, ul.Wrocławska 42
Tel.: 071/ 32 53 889 Fax: 071/ 32 53 790
Kom.: 506 06 41 01
www.ditec.com.pl info@ditec.com.pl

Fotokomórki

Wyjście 24 V=

Zatrzymanie bezpieczeństwa
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Otwarcie częściowe

Lampka - stan urządzenia

Zasilanie

Krok - krok
Stop

Elektrozamek
Lampa ostrzegawcza

Instrukcja instalacji centrali sterującej 1 lub 2 silnikami na 24V - z wbudowanym radiem

OGÓLNE OSTRZEśENIA BEZPIECZEŃSTWA

ZASTOSOWANIE CENTRALI E2H

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób
uprawnionych do instalacji. Instalacja, podłączenia elektryczne oraz
regulacja muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.oraz obowiązującymi normami. Przed rozpoczęciem
instalacji uwaŜnie przeczytać niniejszą instrukcję. Niewłaściwa
instalacja moŜe spowodować zagroŜenie.Opakowania (plastik,
poliester, itp.) nie powinny zanieczyszczać środowiska ani
pozostawać w zasięgu dzieci, gdyŜ moŜe to spowodować
zagroŜenie.Przed rozpoczęciem instalacji sprawdzić, czy produkt jest
w nieuszkodzonym stanie.Nie instalować urządzenia na obszarach
zagroŜonych wybuchem: obecność gazów palnych lub dymu stwarza
duŜe zagroŜenie. Przed instalacją urządzenia wprowadzić wszystkie
zalecane
modyfikacje
konstrukcyjne
zabezpieczające
przed
ściśnięciem i innym niebezpieczeństwem. Sprawdzić, czy konstrukcja
jest
solidna i stabilna.Producent urządzenia nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad sztuki
budowlanej w konstrukcji ościeŜnic, jak równieŜ za zniekształcenia
powstałe w czasie uŜytkowania.
DANE TECHNICZNE
Przed podłączeniem do zasilania sprawdzić, czy dane na
tabliczce znamionowej odpowiadają tym w sieci elektrycznej. W sieci
powinien znaleźć się wielobiegunowy wyłącznik którego przerwa na
stykach w stanie rozwarcia jest równa lub większa niŜ 3
mm.Sprawdzić, czy w górnej części instalacji elektrycznej znajduje się
wyłącznik róŜnicowo-prądowy i zabezpieczenie przed przepięciem .
Jeśli jest taka potrzeba , połączyć zautomatyzowaną bramę ze
sprawną instalacją uziemienia wykonaną wg obowiązujących norm
bezpieczeństwa. Podczas działań instalacyjnych, konserwacyjnych i
napraw przed ściągnięciem pokrywy wyłączyć zasilanie.

Producent nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności w razie
instalacji elementów niekompatybilnych. Do prawidłowego działania
urządzenia uŜywać wyłącznie elementów oryginalnych. Do napraw i
wymian uŜywać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Do
napraw elektroniki zaleca się uŜywanie opaski antystatycznej z
uziemieniem. Instalator musi dostarczyć uŜytkownikowi instrukcję
obsługi oraz wszystkie informacje o funkcjonowaniu urządzenia w
trybie automatycznym, ręcznymi awaryjnym.

Zasilanie
Bezpiecznik
Wyjście silnika
Zasilanie akcesoriów
Temperatura
Stopień IP
Wymiary

E2HOB-E2HLX
230V~/ 50Hz
F1,6A
24v=/ 2x4,5A
maks.
24V=/ 0,5 A
– 20ºC/ + 55ºC
IP55
187x261x105

E2HFC
230V~/ 50Hz
F1,6A
24v=/ 2x4,5A
maks.
24V=/ 0,5 A
– 20ºC/ + 55ºC
IP55
-

LEGENDA SYMBOLI

Instrukcje i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Informacje potrzebne do prawidłowego działania
OSTRZEśENIA INSTALACYJNE
Przymocować na stałe centralę elektryczną. W części dolnej nawiercić
otwory na przeprowadzenie przewodów. Zablokować przewody
poprzez dławiki ( nie dostarczone przez producenta). Zwrócić uwagę
na prawidłowe zarobienie przewodów. Połączyć przewód ochronny
zasilania ( Ŝółto-zielony) z z przewodem transformatora centrali
poprzez dostarczony zacisk.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent : DITEC SpA - via Mons.Banfi,3 - 21042 Caronno Pertusella
(VA) - ITALY
Deklaruje , Ŝe centrala sterująca typu E2H (wyposaŜona w radio
433,92 MHz) jest zgodna z następującymi dyrektywami Unii
Europejskiej :
Dyrektywa EMC 2004/108/CE
Dyrektywa niskiego napięcia2006/95/CE
Dyrektywa R&TTE 1999/5/CE
Caronno Pertusella , 13-06-2008
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Instrukcje dla instalatorów

1. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
1.1. Sterowanie
STYK

FUNKCJA
N.C.
KROK-KROK

Wybierając BC ►CS ►1-5 , zamknięcie styku powoduje zamykanie
lub otwieranie w kolejności: otwiera-stop-zamyka-otwiera.
Uwaga :
jeśli włączone jest automatyczne zamykanie, czas stopu wybiera się
poprzez : AP ►S5

OTWIERA

Wybierając BC►CS►1-3 , zamknięcie styku powoduje otwieranie

N.C. ZATRZYMANIE
BEZPIECZEŃSTWA

N.O. ZAMYKA
N.C. ZABEZPIECZENIE W
POSTACI ZMIANY
KIERUNKU RUCHU
( np. fotokomórki )

AUX

OPIS

Wybierając BC►64►1-6 , otwarcie styku zatrzymuje i uniemozliwia
jakikolwiek ruch. Uwaga: aby ustawic inne funkcjie tego styku, patrz
ustawienia parametru: AP►SM
Wybierając BC ► 64 ► 1-4 , zamknięcie styku powoduje zamykanie
Otwarcie styku powoduje zmianę kierunku ruchu (ponowne otwarcie)
podczas zamykania. Wybierając BC ► SO► ON , przy bramie
nieruchomej otwarcie styku uniemoŜliwia wszelki ruch. Wybierając BC
► SO ► OF , przy bramie nieruchomej otwarcie styku uniemoŜliwia
jedynie ruch zamykania.

N.C. STOP

Otwarcie styku powoduje zatrzymanie ruchu.
Uwaga : lampa ostrzegawcza miga

N.O. FUNKCJA OSOBA
OBECNA

Wybierając BC ► C5 ► 1-3 i BC► 64 ► 1-4 , stałe otwarcie
styku powoduje włączenie funkcji "osoba obecna".
W tej sytuacji, polecenie otwarcia (1-5) i zamknięcia (1-6) funkcjonuje
tylko przy przycisku przyciskanym. Puszczenie przycisku powoduje
zatrzymanie urządzenia. Ewentualne zabezpieczenia oraz
automatyczne zamykanie są wyłączone.

N.O. OTWARCIE CZĘŚCIOWE Wybierając BC ► P2 ► P3 , zaknięcie styku powoduje otwarcie
częściowe skrzydła 1. Czas otwarcia częsciowego ustawiamy
poprzez: BA ► RP .
Uwaga : jeśli włączone jest automatyczne zamykanie, czas stopu
ustawiamy poprzez : AP ► TP
ZAMYKANIE
Wybierając BC ► P2 ► 1-2 , stałe zamknięcie styku włacza funkcję
AUTOMATYCZNE
automatycznego zamykania
Centrala sterująca wyposaŜona jest w wejście AUX dla płytek
radiowych, detektorów pętli itp… Ustawienia płytek dokonuje się
poprzez: BC ►AM .
Uwaga : wkładanie i wyciąganie płytek powinno odbywać się przy
niezasilonej centrali.

WAśNE !
Zmostkować wszystkie styki N.C., jeśli nie są uŜywane. Zaciski o tym samym numerze są jednoznaczne. PowyŜsza funkcjonalność
gwarantowana jest wyłącznie gdy uŜywane są oryginalne akcesoria i urządzenia zabezpieczające DITEC.
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1.3 Wyjścia i akcesoria
Wyjścia

Wartość
24V=/0.5A

Opis
Zasilanie akcesoriów. Do zasilania akcesoriów zewnętrznych, w tym równieŜ lampki
sygnalizującej stan urządzenia. Wyjście zabezpieczona elektronicznie.

24V=/30W

Lampa ostrzegawcza (LAMPH). Wybierając BC ► FF ► ON , lampa miga przy
otwieraniu i zamykaniu. Uwaga : przy właczonym automatycznym zamykaniu miga
wstępnie przez 3 s.

24V=/25 W
max.
( 1 A)

Dodatkowe oświetlenie. Wybierając BC ► FF ► OFF , mozliwe jest podłaczenie
dodatkowego oświetlenia, które to włącza po otrzymaniu kaŜdego polecenia otwarcia
(całkowitego lub częściowego) lub zamknięcia. Czas jedo świecenia reguluje sie
poprzez : BA ► LU ► BA ► LG.
24V=/ 1,2 A) Blokada elektryczna (24V).
12V~/15 W
24V=/ 3 W
( 0,125 A)

BAT

Zamek elektromgnetyczny (12V).Podłączyć seryjnie z załączonym opornikiem 8,2Ω
/ 5 W.
Lampka sygnalizująca stan urządzenia. Lampka jest wyłączona przy urządzeniu
zamkniętym, włączona przy urządzeniu otwartym, miga podczas otwierania i
zamykania.
Moduł pamięci. Moduł potrzebny do kodowania pilotów i zapamiętywania ustawień.

Wyjście akumulatorów BAT K1 (W OPCJI) . Podłączając akumulator BATK1 zapewnia się
funkcjonowanie urządzenia równieŜ podczas braku zasilania. Tylko w przypadku centrali podłączonej
do sieci , centrala utrzymuje baterię doładowaną. W przypadku braku zasilania centrala zasilana jest
przez baterie aŜ do chwili powrotu zasilania lub do momentu kiedy baterie się wyładują. Uwaga :
baterie muszą być zawsze podłączone do centrali. Co jakiś czas naleŜy sprawdzać sprawność baterii.

1.3. Jamper
Opis
JR1

Ustawienie trybu wyświetlacza

JR5

Radio wbudowane

Wyświetlacz w trybie
informacyjnym. Ukazuje
wprowadzone dane i wartości.

Wyświetlacz w trybie czynnym.
MoŜliwe jest równieŜ wprowadzanie
nowych danych i wartości. Wejście w
ten tryb sygnalizowane jest przez
diodę po prawej stronie.

Wyłączone

Włączone

Świeci
Urządzenie zasilone 24 V

Miga
Wskazuje na wprowadzanie danych
podczas programowania

1.4. Diody sygnalizujące
Dioda
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2. USTAWIENIA
Uwaga : przed wprowadzeniam wszelkich ustawień konieczne jest włoŜenie modułu pamięci i przyciśnięcia
ENTER , lub ustawienie typu automatu poprzez: SF ► RC. Przy podłączeniu zasilania oraz w przypadku braku
wyboru typu automatu wyświetlacz nie pozwoli na Ŝaden ruch wyświetlając informację o błędzie MO
Uwaga : przyciskanie przycisków moŜe być szybkie ( pponiŜej 2 s) lub dłuŜsze ( powyŜej 2 s).
Jeśli nie jest zaznaczone inaczej przyciskanie powinno być szybkie.
Potwierdzenie wprowadzenie jakiegoś parametru, dokonuje się przez przyciśniecie dłuŜsze.
2.1 Włączenie i wyłączenie
Procedura włączenia wyświetlacza:
- przycisnąć przycisk ENTER

- wyświetlacz potwierdzi poprawność działania

- pojawi się informacja o menu` pierwszego stopnia

Procedura wyłączenia wyświetlacza:
- przycisnąć i trzymać przyciśnięty przycisk ESC

Uwaga : wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 60 s.
2.2 Kombinacje przycisków
- jednoczesne przyciśnięcie przycisków : ▲ i ENTER powoduje otwarcie urządzenia

- jednoczesne przyciśnięcie przycisków : ▼ i ENTER powoduje zamknięcie urządzenia

- jednoczesne przyciśnięcie przycisków ▲ i ▼ powoduje POWER RESET
( przerwanie zasilania automatu i ponowne zasilenie)
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2.3 Menu` główne
- uŜywając przycisków ▲ i ▼ wybrać odpowiednia funkcję

- przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru

Wyświetlacz

Opis
AT - Ustawienia Automatyczne
Zarządzanie ustawieniami automatycznymi

BC - Ustawienia Podstawowe
Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień podstawowych

BA - Regulacje Podstawowe
Wyświetlanie i modyfikowanie rewgulacji podstawowych

RO - Ustawienia Radiowe
Zarządzanie ustawieniami radiowymi

SF - Funkcje Specjalne
Pozwala na ustawienie hasła i zarządzanie funkcjami specjalnymi

CC- Licznik Cykli
Wyświetlanie iloci wykonanych przez automat cykli oraz zarządzanie
przeglądami technicznymi

AP - Ustawienia Zaawansowane
Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień i regulacji zaawansowanych

Po zatwierdzeniu wybrania odpowiedniej funkcji wyświeli się menu` II stopnia.
Uwaga : nie do kaŜdego typu automatu, są do dyspozycji wszystkie funkcje
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2.4 Menu II stopnia - AT ( Ustawienia Automatyczne)
- uŜywając przycisków ▲ i ▼ wybrać odpowiednia funkcję

- przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru

Procedury włączania funkcji opisane są w tabeli
Wyświetlacz

Opis
H0 - ustawienia przeznaczone dla posesji prywatnych ( 0 )

Przy tym ustawieniu:
AC - automatyczne zamykanie :
C5 - polecenie krok-krok/otwarcie :
RM - polecenie radio:
AM - płytka AUX :
SS - pozycja automatu po podaniu zasilania :

wyłączone
krok-krok
krok-krok
krok-krok
otwarte

H1 - ustawienia przeznaczone dla posesji prywatnych ( 1 )

Przy tym ustawieniu:
AC - automatyczne zamykanie :
TC - czas automatycznego zamykania :
C5 - polecenie krok-krok/otwarcie :
RM - polecenie radio:
AM - płytka AUX :
SS - pozycja automatu po podaniu zasilania :

włączone
1 minuta
krok-krok
krok-krok
krok-krok
zamknięte

C0 - ustawienia przeznaczone dla osiedli mieszkaniowych ( 0 )

Przy tym ustawieniu:
AC - automatyczne zamykanie :
TC - czas automatycznego zamykania :
C5 - polecenie krok-krok/otwarcie :
RM - polecenie radio:
AM - płytka AUX :
SS - pozycja automatu po podaniu zasilania :
RD - rezsetowanie ustawień podstawowych ( SETTING RESET).

Uwaga : nie do kaŜdego typu automatu, są do dyspozycji wszystkie funkcje
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włączone
1 minuta
otwarte
otwarte
otwarte
zamknięte

2.5 Menu II stopnia - BC ( Ustawienia Podstawowe)
- uŜywając przycisków ▲ i ▼ wybrać odpowiednia funkcję

- przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru

Wyświetlacz

Opis
VS - Sprawdzenie odbojników mechanicznych
Jeśli wybierzemy (ON), przy kaŜdym podaniu zasilania, automat
sprawdza odbojniki i/lub krańcówki na otwieranie i zamykanie z
prędkością ustawioną poprzez BA ► BC
Podczas manewru zwalniania przed odbojnikiem wyświetla się MQ
NW - ustawienie ilości skrzydeł

OFF

ON

1

2

OFF

ON

KROK-KROK

OTWIERANIE

KROK-KROK

OTWIERANIE

KROK-KROK

OTWIERANIE

OTWARTE

ZAMKNIĘTE

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

STOP

ZAMKNIĘCIE

AC - Zamykanie automatyczne

C5 - Polecenie KROK-KROK / OTWIERANIE

RM - Polecenie Radio

Funkcjonowanie folecenia płytki AUX

SS - Stan urządzenia po podaniu zasilania
Wskazuje jak centrala widzi automat w momencie podania zasilania lub
po poleceniu POWER RESET
EL - Elektrozamek
W przypadku obecności elektrozamka w instalacji zaleca się ustawienie
OFF.
SO - Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku ruchu ( fotokomórki)
Jeśli wybierzemy (ON), to przy urządzeniu zatrzymanym i styku 1-8
otwartym zostanie uniemozliwiony jakikolwiek ruch.
Jeśli wybierzemy (OFF) przy urządzeniu zatrzymanym i styku 1-8
otwartym, moŜliwe jest otwarcie urządzenia
NI - Elektroniczny system przeciwzamarzaniu NIO
Jelsi wybierzemy (ON) pozwala na utrzymanie skuteczności silników
równieŜ w niskich temperaturach.
Uwaga : do prawidlowego dzialania centrala sterująca powinna być w tej samej
temperaturze co silniki.

64 - Funkacja zatrzymania bezpieczeństwa/ zamknięcia
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Wyświetlacz

Opis
P2 - Funkcjonowanie polecenia otwarcia częsciowego ( 1-20)
P3 - polecenie otwarcia częsciowego
1-2 Włączone zamykanie automatyczne
OTWARCIE
CZĘŚCIOWE

ZAMYKANIE
AUTOMATYCZNE

ELEKTROZAMEK

HAMULEC
ELEKTRYCZNY

DODATKOWE
OŚWIETLENIE

LAMPA
OSTRZEGAWCZA

EO - Funkcjonowanie elektrozamka/hamulca elektrycznego
SC - funkcjonowanie elektrozamka ( czas działania ustawia
się poprzez BA ► LR
SF - Funkcjonowanie hamulca( zasilane przy urzadzeniu
zamkniętym)
FF - Ustawienie wyjścia 0-14
OF - Dodatkowe oświetlenie
ON - Lampa ostrzegawcza

Uwaga : W zaleŜności od typu automatu i centrali sterującej , niektóre funkcje mogą być
niedostępne
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2.6 Menu II stopnia - BA
- uŜywając przycisków ▲ i ▼ wybrać odpowiednia funkcję

- przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru

Uwaga : wartość niektórych ustawień zaleŜna jest od typu automatu
Wyświetlacz

Opis
MT - wybór typu automatu
NO- Ŝaden
O3 - OBBI
F3- FACIL
L3 - LUXO

śADEN

OBBI

FACIL

LUXO

śADEN

ZWALNIANIA

ZATRZYMANIA

ZBLIśENIA

Uwaga : WaŜne jest aby wybrać typ automatu przed
ustawieniami innych parametrów
R1 - Regulacja wykrywania przeszkod przez silnik 1 ( %)
Centrala sterująca wyposaŜona jest w urządzenie zabezpieczające
, które w przypadku jakiejś przeszkody:
- podczas otwierania zatrzymuje automat
- podczas zamykania zatrzymuje lub zmienia kierunek biegu
R1 - Regulacja wykrywania przeszkod przez silnik 2 ( %)
Centrala sterująca wyposaŜona jest w urządzenie zabezpieczające
, które w przypadku jakiejś przeszkody:
- podczas otwierania zatrzymuje automat
- podczas zamykania zatrzymuje lub zmienia kierunek biegu
RP - Regulacja otwarcia częściowego
Reguluje otwarcie częściowe w stosunku do otwarcia całkowitego

FA - Wybór typu wyłączników krańcowych na otwieranie
NO - śaden
RA- zwalniania
SX- zatrzymania
PX - zbliŜenia
FA - Wybór typu wyłączników krańcowych na zatrzymanie
NO - śaden
RA- zwalniania
SX- zatrzymania
PX - zbliŜenia
VA - Regulacja prędkości otwierania ( V )
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Wyświetlacz

Opis
VC - regulacja prędkości zamykania

VR - Regulacja prędkości zwalniania
Uwaga : Prędkość zawalniania reguluje się tylko
poprzez: BC ► VS ► ON
TC - Regulacja czasu automatycznego zamykania
Regulacji dokonuje się:
- od 0`` do 1`` z przerwą 1 sekundową
- od 1` do 2` z przerwą 10 sekundową

0 SEKUND

59 SEKUND

1 MINUTA

2 MINUTY

M1 - Ustawienie czasu pracy silnika 1 ( s)
Uwaga : Regulacji dokonuje się z dokladnością 0,5s
którą to wskazuje punkt w prawym dolnym rogu
Przykład:

07
07.

= 7 sekund

07
07.

= 7 sekund

= 7,5 sekundy
M2 - Ustawienie czasu pracy silnika 2 ( s)
Uwaga : Regulacji dokonuje się z dokladnością 0,5s
którą to wskazuje punkt w prawym dolnym rogu
Przykład:

= 7,5 sekundy

TR - Ustawienie czasu opóźnienia silnika 1 podczas zamykania
względm silnika 2 ( s)

TR - Ustawienie czasu opóźnienia silnika 2 podczas otwierania
względm silnika 1 ( s)

LU - Ustawienie czasu świecenia dodatkowego oświetlenia (s)
Regulacji dokonuje się :
- od 0`` do 59`` z przerwami 1 sekundowymi
- od 1` do 2` z przerwami 10 sekundowymi
- od 2` do 3` z przerwami 1 minutowymi
NO - wyłączone
ON - właczone na stałe, wyłączane pilotem

WYŁĄCZONE

1 SEKUNDA

59 SEKUND

1 MINUTA

2 MINUTY

3 MINUTY

WŁĄCZONE

Uwaga : oświetlenie dodatkowe włącza się na
początku kaŜdego manewru
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Wyświetlacz

Opis
LG - Regulacja czasu włączania dodatkowego oświetlenia
niezaleŜnego od manewrów bramy
Regulacji dokonuje się :
- od 0`` do 59`` z przerwami 1 sekundowymi
- od 1` do 2` z przerwami 10 sekundowymi
- od 2` do 3` z przerwami 1 minutowymi
NO - wyłączone
ON - właczone na stałe, wyłączane pilotem

BRAK

1 SEKUNDA

59 SEKUND

1 MINUTA

2 MINUTY

3 MINUTY

NA STAŁE

Uwaga : oświetlenie dodatkowe nie zaleŜy od
manewrów bramy, moŜe być sterowane pilotem.

LR - regulacja czasu zwalniania elektrozamka (s)
ON - włączony podczas całego manewru

TS - Ustawienie czasu automatycznego zamykania po zadziałaniu
fotokomórek (%)

WO - Ustawienie czasu migania wstępnego przy otwieraniu (s)

WC - Ustawienie czasu migania wstępnego przy zamykaniu (s)

Uwaga : W zaleŜności od typu automatu i centrali sterującej , niektóre funkcje mogą być niedostępne
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2.7 Menu`ustawień radiowych (RO)
- uŜywając przycisków ▲ i ▼ wybrać odpowiednia funkcję

- przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru

Procedury włączania funkcji opisane są w tabeli
Wyświetlacz

Opis
SR - Proste programowanie pilotów

MoŜliwe jest zaprogramowanie pilotów w powyŜszy sposób nawet przy
wyświetlaczu w trybie informacyjnym ( ( JR1= OFF)
ER - Usunięcie z pamięci jednego pilota

EA - Usuniecie z pamięci wszystkich pilotów

EC - ( do wykorzystania w przyszłości)

RE- Otwarcie pamięci radia
Jeśli funkcja jest włączona ( ON) moŜliwe jest programowanie pilotów bez
uŜycia centrali. W tym celu naleŜy przycisnąć przez 5 s przycisk PRG na
pilocie juŜ zaprogramowanym ( szpilką ) aŜ zaświeci się jego dioda a
następnie przycisnąć dowolny przycisk na nowym pilocie.

MU - Ustawienie maksymalnej liczby pilotów moŜliwych do
zakodowania w pamięci. MoŜliwe jest zakodowanie max
100 lub 200 pilotów.
Uwaga : aby zachować ustawienia na
module pamięci naleŜy wybrać : MU ► 10
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Wyświetlacz

Opis
C1 - przypisanie funkcji 1 przyciskowi
C2 - przypisanie funkcji 2 przyciskowi
C3 - przypisanie funkcji 3 przyciskowi
C4 - przypisanie funkcji 4 przyciskowi
NO - Ŝadna funkcja nie przypisana
1-3 - polecenie otwarcia
1-4 - polecenie zamknięcia
1-5 - krok-krok
P3 - otwarcie częsciowe
LG - polecenie włączenia /wyłaczenia
dodatkowego oświetlenia
1-9 - stop

BRAK

OTWÓRZ

ZAMKNIJ

KROK-KROK

OTWARCIE
CZĘŚCIOWE

OŚWIETLENIE
DODATKOWE

Uwaga : polecenia 1-3 ( otwarcie) i 1-5 ( krok-krok) są
moŜliwe alternatywnie, ustawia się je poprzez : BC ► RM
STOP

Uwaga : W zaleŜności od typu automatu i centrali sterującej , niektóre funkcje mogą być niedostępne
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2.3 Menu` II stopnia - SF ( Funkcje Specjalne)
- uŜywając przycisków ▲ i ▼ wybrać odpowiednia funkcję

- przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru

Wyświetlacz

Opis
SP - Ustawienia hasła dostępu

przykład
Ustawienie hasła moŜliwe jest jeśli nie zostało ono juŜ wcześniej ustawione. Ustawienie
hasła chroni przed dostępem do zmiany ustawień przez osoby nieupowaŜnione
MoŜliwe jest usunięcie hasła poprzez ustawienia kolejno : JR1=ON, JR1=OFF,
JR1=ON
IP - Wprowadzenie hasła

przykład
Wprowadzenie hasła moŜliwe jest jeśli nie zostało ono juŜ wcześniej ustawione.
Ustawienie hasła chroni przed dostępem do zmiany ustawień przez osoby
nieupowaŜnione
RD - Resetowanie ustawień podstawowych

EU - Usuwanie ustawień uŜytkownika i ostaniej konfiguracji istniejącej w module pamięci

SV - zachowanie ustawień uŜytkownika

przykład
Wybiebając RO ► MU ► 10 moŜliwe jest zachowanie do 2 osobistych konfiguracji
w pamięci U1 i U2 jedynie gdy modół pamięci jest na centrali.
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Wyświetlacz

Opis
RC - Wgrywanie ustawień

MoŜliwe jest wgranie zapisanych wcześniej ustawień lub określonych ustawień przypisanych
następującym pozycjom w module pamięci:

Wybierając powyŜsze ustawienia wgrywamy automatycznie uśrednione wartości niektórych
parametrów ( typ automatu, prędkośc manewrów, czas pracy, czas zwalniania).
RL - ustawienie ostatnio wgranych ustawień
Centrala sterująca automatycznie zachowuje ostatnie ustawienia w module pamięci. W
przypadku wymiany centrali moŜliwe jest odtworzenia ostanich ustawień przenosząc
moduł pamięci

CU - Wyswietlenie wersji mikroprocesora
= Wersja 0.3.4 ( przykład)

Tylko wizualizacja

Uwaga : W zaleŜności od typu automatu i centrali sterującej , niektóre funkcje mogą być niedostępne
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2.3 Menu` II stopnia - CC (LICZNIK CYKLI)
- uŜywając przycisków ▲ i ▼ wybrać odpowiednia funkcję

- przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru

Procedury włączania funkcji opisane są w tabeli
Wyświetlacz

Opis
CV - Wizualizacja ilości cykli wykonanych
= 241.625 cylki ( przykład)

Uwaga: tylko wizualizacja
CA - Ustawienie alarmu przeglądu ( max 500 tys. cykli częsciowych)
= 85.000 cylki (np.)

MoŜliwe jest ustawienie odpowiedniej ilości cykli, po których centrala sygnalizuje potrzebę przeglądu
OA - Wybór sposobu wizualizacji alarmu przeglądu
00 - wyświetlacz ( wyświetla informację o alarmie V0 )
01 - Lampa ostrzegawcza ( przy urządzeniu zamkniętym wykonuje
4 błyśnięcia powtarzając je co 60 minut)

WYŚWIETLACZ

02 - Lampka bram otwarta ( przy urządzeniu zamkniętym wykonuje
4 błyśnięcia powtarzając je co 60 minut)

LAMPKA

CP - Licznik cylki częsciowych
= 71.625 cyki ( przykład)

Uwaga: tylko wizualizacja
ZP - zerowanie licznika cylki częściowych

W celu prawidlowego działania zaleca się zerowanie licznika cylki częsciowych:
- po kaŜdym przeglądzie
- po kaŜdym ustawieniu ilości cykli do alarmu
Uwaga : nie do kaŜdego typu automatu, są do dyspozycji wszystkie funkcje
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LAMPA
OSTRZEGAWCZA

2.10 Menu`ustawień zaawansowanych
- uŜywając przycisków ▲ i ▼ wybrać odpowiednia funkcję

- przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru

Uwaga :W zaleŜności od typu automatu wartość parametrów moŜe być róŜna.

Ze względu na zawiłość parametrów uŜywanie tyego menu zaleca się jedynie osobom wykwalifikowanym.

Wyswietlacz

Opis
AA - Aktywacja menu stawień zaawansowanych
Tylko po aktywacji moŜna przemieszczać się po
tym menu.
ET - Włączenie testu bezpieczeństwa (płytka SOFA1-A2)

DO - Ustawienie wycofania się automatu w przypadku
napotkania na przeszkodę podczas otwierania (s)

DC - Ustawienie wycofania się automatu w przypadku
napotkania na przeszkodę podczas zamykania (s)

PP- kolejność poleceń krok-krok po podaniu 1-5
OFF - otwórz-stop-zamknij-otwórz
ON - otwórz-stop-zamknij-stop-otwórz
CZASOWY
S5 - Czas STOP`u w poleceniu krok-krok

R9 - Właczenie automatycznego zamykania po poleceniu
1-9 ( STOP)
Gry funkcja ta jest właczona (ON) , po podaniu polecenia
1-9 automat zacznie się zamykać automatycznie po czasie
wcześniej ustawionym
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STAŁY

Wyswietlacz

Opis
TA - Regulacja czasu przyśpieszenia ( %)

SZYBKO

WOLNO

0 sekund

59 sekund

1 minuta

2 minuty

BRAK

TEST RADIA

STAN

POLECENIA

BRAK

LISTWA
BEZPIECZEŃSTWA

TP - Ustawienie czasu automatycznego zamykania po
częściowym otwarciu
Regulację dokonuje się z przerwami o róŜnej długości
- od 0 do 59 s z 1 sekundowymi przerwami
- od 1 do 2 min z 10 sekundowymi przerwami

PO - Prędkość zbliŜania /zwalniania na otwieraniu

PC - Prędkość zbliŜania /zwalniania na zamykaniu

OB - Czas zwalniaia / hamowania na otwieraniu

CB - Czas zwalniaia / hamowania na zamykaniu

DS - ustawienia trybu wyświetlacza
00 - wyłączony
01 - polecenia i zabezpieczenia z testem radiowym ( p. 3.2)
02 - Stan automatu ( p.3.10
03 - Polecenia i zabezpieczenia ( p.3.2)

Uwaga : ustawienie 01 pozwala na wyświetlenie
odbioru sygnału z pilota , dla sprawdzenia zasięgu
radiowego.
D6 - Wybór urządzenia podłaczonego do zacisków 1-6
NO - brak
SE - Listwa bep[ieczeństwa
PH - fotokomórki

FOTOKOMÓRKI
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Wyswietlacz

Opis
D8 - Wybór urządzenia podłaczonego do zacisków 1-8
NO - brak
SE - Listwa bezpieczeństwa
PH - fotokomórki
BRAK

LISTWA
BEZPIECZEŃSTWA

FOTOKOMÓRKI

SM - Wybór dzialania fotokomorek podpiętych do zacisków 1-6 (
tylko z D6 ► PH )
00 - otwarcie ruchu podczas ruchu popoduje stop
01 - otwarcie styku podczas ruchu powokuje stop. Ponowne
zamknięcie styku powoduje wznowienie przerawnego ruchu
02 - otwarcie styku podczas ruchu powokuje stop. Ponowne
zamknięcie styku powoduje otwieranie
03 - otwarcie styku podczas zamykania powokuje zmiane
kierunku ruchu

STOP

STOP+WZNOWIENIE

STOP+OTWIERANIE ZMIANA KIERUNKU

TN - Ustawienie temperatury zadzialania systemu przeciw
zamarzaniu NIO ( ˚C)
Regulacja temperatury pracy centrali sterującej
NIE DOTYCZY TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

TB - Wskazanie temperatury centrali sterującej
NIE UśYWAĆ

OL - Wybór trybu świecenia lampki sygnalizującej otwartą bramę
ON - lampka nie świeci przy urzadzeniu zamkniętym , świeci przy
urzadzeniu otwartym i w ruchu
OFF - lampka nie świeci przy urzadzeniu zamkniętym , świeci przy
urzadzeniu otwartym i mogą gdy brama jest w ruchu
ŚWIECI

Uwaga : W zaleŜności od typu automatu i centrali sterującej , niektóre funkcje mogą być niedostępne
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MIGA

3. TRYB WYSWIETLANIA
Uwaga : W zaleŜności od typu automatu i centrali sterującej , niektóre funkcje mogą być niedostępne
3.1 Wizualizacja stanu automatu
Uwaga : Wizualizacja stanu automatu jest moŜliwa tylko przy " Sposób wizualizacji wyświetlacza"
ustawionym na 02

AP. ► DS.► 02
Wyswietlacz

Opis
Automat zamknięty

Automat otwarty

Automat zatrzymany w trakcie biegu

Automat podczas zamykania

Automat podczas otwierania

Automat podczas zamykania z otwarcia częściowego

Automat podczas otwierania częściowego

Automat otwarty częściowo

3.2 Wizualizacja zabezpieczeń i poleceń
Uwaga : Wizualizacja zabezpieczeń i poleceń jest moŜliwa tylko przy " Sposób wizualizacji
wyświetlacza" ustawionym na 01 lub 03

AP. ► DS.► 01
AP. ► DS.► 03

1 - 2 - Polecenie włączenia zamykania automatycznego

1 - 3 - Polecenie otwarcia

1 - 4 - Polecenie zamknięcia
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1 - 5 - Polecenie KROK-KROK

1 -6 - Bezpieczeństwo zatrzymania na otwieranie i zamykanie

1 - 8 - Bezpieczeństwo zmiany kierunku biegu podczas zamykania ( fotokomórki)

1 - 9 - Polecenie STOP

P3 - Polecenie otwarcia częściowego

3P - Polecenie otwarcia z funkcją "osoba obecna"

4P - Polecenie zamknięcia z funkcją "osoba obecna"

RX - Odbiór polecenia radiowego ( z pilota zaprogramowanego)

NX - Odbiór polecenia radiowego ( z pilota niezaprogramowanego)

CX - Odbiór polecenia z płytki AUX

F1 - Wyłącznik krańcowy odpowiadający silnikowi 1

F2 - Wyłącznik krańcowy odpowiadający silnikowi 2

01 - Silnik 1 napotkał na przeszkodę lub dotarł do odbojnika

02 - Silnik 2 napotkał na przeszkodę lub dotarł do odbojnika

RV - Włączenie/wyłaczenie radioodbiornika wbudowanego na centralę poprzez JR5

MQ - Skrzydlo w trakce szukania ogranicznika

HT - Ogrzewanie silnika ( funkcja NIO)

J1 - Zmiana na JR1

1C - Zamykanie skrzydeł jednego po drugim
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3.3 Wizualizacja alarmów i usterk
Uwaga : Wizualizacja alarmów i usterek ukazuje się niezaleŜnie od ustawień wyświetlacza. Sygnalizacja ta jest
nadrzędna w stosunku do wszystkich wyświetleń.

serwis

akcesoria

sterowanie radiowe

problem mechaniczny

typ
alarmu

wyświetlacz

Opis

Rozwiązanie

M0 - Nie wybrany typ automatu

Jeśli jest włoŜony moduł pamięci wcisnąć
ENTER
Wybrać typ automatu

MB - Brak silika 1 podczas ruchu

Sprawdzić podłączenie silnika 1

MC - Brak silnika 2 podczas ruchu ( jeśli
ustawiono 2 silniki)

Sprawdzić podłączenie silnika 2

MD - Nieprawidłowo wyregulowany wył.
otwarcia silnika 1

Sprawdzić podłączenia wył.otwarcia silinka 1

ME - Nieprawidłowo wyregulowany wył.
zamkniecia silnika 1

Sprawdzić podłączenia wył.zamknięcia silinka 1

MF - Nieprawidłowo wyregulowany wył.
otwarcia silnika 2

Sprawdzić podłączenia wył.otwarcia silinka 2

MG - Nieprawidłowo wyregulowany wył.
zamkniecia silnika 2

Sprawdzić podłączenia wył.zamknięcia silinka 2

MH - Odwrotnie załoŜone skrzydła

Sprawdzić czy silnik, który pierwszy się otwiera (
M1) jest podłaczony jak wskazuje rys.1

MI - Skrzydło po raz 3 napotyka na tą samą
przeszkodę

Sprawdzić i usunąc przeszkody

R 0 - WłoŜenie modulu pamięci zawierającego
ponad 100 pilotów zaprogramowanych.
Ustawienie R0. ► MU.► 10. nastąpi
automatycznie
R 3 - Centrala nie widzi modułu pamięci

Aby zachowac ustawienia na module pamięci ,
wykasować kilka pilotów aby ich ilośc nie
przekczała 100
Ustawić R0. ► MU.► 10.
Wlozyć moduł pamięci

R 4 - moduł pamięci nie kompatybilny z
centralą sterującą

WłoŜyć modul pamięci kompatybilny

A 0 - test zabezpieczeń 1-6 przy wpiętej listwie Sprawdzić podłaczenie płytki SOFA1-A2
nie przebiegł prawidłowo
Jeśli płytka SOF nie jest włozona, sprawdzić czy
testowanie się wyłączyło
A 0 - test zabezpieczeń 1-8 przy wpiętej listwie Sprawdzić podłaczenie płytki SOFA1-A2
nie przebiegł prawidłowo
Jeśli płytka SOF nie jest włozona, sprawdzić czy
testowanie się wyłączyło
A 7 - Błędne podłaczenie do zacisku 9

dokonać podłaczenia do zacisków 1-9 jak
wskazuje rys.1

V 0 - Wezwać serwis do przeglądu

Wezwać serwis do przeglądu
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4. URUCHOMIENIE
Uwaga : Instalacja powinna zawierać odbojniki mechaniczne lub wyłączniki krańcowe
Uwaga : Jeśli oryginalna centrala z zestwu została zastapiona inną centralą , moŜliwe jest odzyskanie
wcześniejszych ustawień przez zamianę modułu pamięci oraz konfigurację: SF.► RL .
4.1 Zmostkować styki bezpieczeństwa 1-6, 1-8, 1-9, ustawic JR1=ON, JR5=ON
4.2 Jeśli stosuje się wyłaczniki krańcowe, poruszając ręcznie skrzydłami wyregulowac je w następujący sposób :
- wyłacznik na zwalnianie powinien się włączyć z wyprzedzeniem przed ogranicznykiem mechanicznym
- wyłacznik na zatrzymanie powinien się właczyć przy całkowitym otwarciu/zamnięciu skrzydeł
- wyłacznik zbliŜenia powinien się właczyć przed ogranicznikiem mechanicznym
4.3 Podać zasilanie. Uwaga : instalacja nie ma jeszcze podłaczonych zabezpieczeń.
4.4 Jeśli jest obecny modul pamięci przycisnąc ENTER, w przeciwnym razie wprowadzić ustawienia : SF. ►
RC. dotyczące typu automatu
4.5 Jeśli brama jest jednoskrzydłowa ustawić : BC. ► NW. ► 1
4.6 Sprawdzić ustawienie : BC. ► VS. ► ON
4.7 Przy bramie zatrzymanej w pozycji pośredniej podać polecenie zamknięcia :
prawidlowy kierunek skrzydeł. W przypadku błednego kierunku , odwrócic przewody na silnikach

i sprawdzić

Uwaga : pierwszy ruch zamykania po powrocie zasilania odbywa się jedno skrzydlo po drugim ze
zmniejszoną prędkością.
4.8 Podać polecenie otwarcia :
i sprawdzić czy automat przy dojeŜdŜaniu do obdojnikow
mechanicznych zwalnia
4.9 Wprowadzić ustawienia AT najbardziej odpowiednie wg punktu 2.4
4.10 Jeśli stosuje się wyłaczniki krańcowe ustalić ich dzialanie poprzez ustawienia: BA. ► FA. I BA.► FC.
4.11 Aby zachowały się ustawienia w module pamięci naleŜy ustawić : RO. ► MU. ► 10
4.12 Aby zmienić : prędkości ruchu i zwalniania, czas automatycznego zamykania, nacisk na przeszkody
odnieśc się do opowiednich punktów instrukcji
4.13 Podłączyć urządzenia zabezpieczające ( usuwając wcześniej zrobione mostki) i sprawdzić ich prawidlowe
dzialanie .
4.14 Zaprogramowac piloty poprzez : RO. ► SR. Odnosząc się do punktu 5.
4.15 Podłaczyć ewentualne inne akcesoria sprzwdzając ich prawidlowe dzialanie.
4.16 Po skończonych ustawieniach zamknąć centralę .
5. STEROWANIE RADIOWE
Centrala sterująca wysposaŜona jest w radioodbiornik na częstotliwość 433 MHz. Antena wykonana jest z drutu
sztywnego o dł 173mm.
MoŜliwe jest zwiększenie zasięgu radia przez podłaczenie anteny zewnętrznej obecnej w lampie ostrzegawczej
lub instalując BIXAL.
Uwaga : do podłaczenia anteny zewnetrznej do centrali naleŜy zastosować przewód koncentryczny RG58 (
max 10m).
Uwaga : jeśli nie stosujemy radia wbudowanego naleŜy ustawić JR5=OFF.
Aby dokonać czynności programowania / usuwania pilotów , stosować się do punktu 2.7 instrukcji.
Czynność klonowania pilotów zilustowana jest na opakowaniu pilotów.
W centrali mogą być zaprogramowane od 1 do 4 przycisków pilota , instrukcja programowania znajduje się w
punkcie 2.7 instrukcji.
W przypadku zastapienia centrali inną moduł pamięci z centrali poprzedniej moŜna przełozyć do nowej.
Uwaga : wyjmowanie i wkładanie modułu powinno odbywac się przy wyłaczonym napieciu.
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6. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA DO AUTOMATYKI DWUSKRZYDLOWEJ
Jeśli centralę sterującą E2H stosuje się do automatyki dwuskrzydlowej na zakładkę moŜna
zastosowac następujące ustawienia.
rys. 6.1 Instalacja z odbojnikami machanicznymi na zamykanie i otwieranie bez
wyłączników krańcowych.
rys. 6.2 Instalacja z odbojnikami machanicznymi na zamykanie i otwieranie oraz z
zastosowaniem wyłaczników krańcowych.
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6. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA DO AUTOMATYKI JEDNOSKRZYDŁOWEJ
Jeśli centralę sterującą E2H stosuje się do automatyki jednoskrzydłowej moŜna zastosowac
następujące ustawienia.
rys. 7.1 Instalacja z odbojnikami machanicznymi na zamykanie i otwieranie bez
wyłączników krańcowych.
rys. 7.2 Instalacja z odbojnikami machanicznymi na zamykanie i otwieranie oraz z
zastosowaniem wyłaczników krańcowych.
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