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ROGER BRUSHLESS
centrala sterująca do 2 silników brushless 24Vac

B70 / 2DC

Skrócony spis parametrów TRYBU ROZSZERZONEGO
LP. PARAM. FUNKCJA

STR.

  MODEL SILNIKA

13

  AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO CZASIE PAUZY

13

  ZAMKNIĘCIE PO POWROCIE ZASILANIA

13

  TRYB KROK-KROK (PP)

13

  MIGANIE WSTĘPNE LAMPY OSTRZEGAWCZEJ

14

  FUNKCJA FURTKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH (PED)

14

  OSOBA OBECNA

14

  LAMPKA BRAMY OTWARTEJ

14

  ZWOLNIENIE PRĘDKOŚCI OBROTÓW SILNIKA 1

14

  ZWOLNIENIE PRĘDKOŚCI OBROTÓW SILNIKA 2

15

 

TOLERANCJA DLA POZYCJI, W KTÓREJ 1 SKRZYDŁO ZOSTAJE UZNANE ZA CAŁKOWICIE OTWARTE
15
LUB ZAMKNIĘTE
TOLERANCJA DLA POZYCJI, W KTÓREJ 2 SKRZYDŁO ZOSTAJE UZNANE ZA CAŁKOWICIE OTWARTE

  LUB ZAMKNIĘTE

15

  SZEROKOŚC FURTKI

15

  CZAS POPRZEDZAJĄCY ZATRZYMANIE SIĘ 1 SILNIKA PRZY OTWARCIU

15

  CZAS POPRZEDZAJĄCY ZATRZYMANIE SIĘ 2 SILNIKA PRZY OTWARCIU

15

  PRZERWA PRZED AUTOMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM

16

  WYPRZEDZENIE/OPÓŹNIENIE PRZY OTWIERANIU (DLA SILNIKA 2)

15

  WYPRZEDZENIE/OPÓŹNIENIE PRZY ZAMYKANIU (DLA SILNIKA 1)

15

CZAS WYCOFANIA PO ZADZIAŁANIU LISTWY ZABEZPIECZAJĄCEJ LUB SYSTEMU

  ZAPOBIEGAJĄCEMU ZGNIECENIU

16

  ELEKTROZAMEK

16

  DOKŁADNA REGULACJA SIŁ UDERZENIOWYCH (W POŁĄCZENIU Z PAR. 31 I 32)

16

  POZIOM SIŁY UDERZENIA SILNIKA 1

16

  POZIOM SIŁY ZDERZENIA SILNIKA 2

16

  OSOBNA REGULACJA SIŁY UDERZENIOWEJ SILNIKA 2

17

  PRZYSPIESZENIE PRZY URUCHAMIANIU SILNIKA 1

17

  PRZYSPIESZENIE PRZY URUCHAMIANIU SILNIKA 2

17

  CZAS DOMKNIĘCIA PRZED OTWIERANIEM

17

  PRĘDKOŚĆ NOMINALNA

17

  PRÓBY ZAMKNIĘCIA PO ZADZIAŁANIU LISTWY LUB SYSTEMU PRZECIW ZGNIECENIU

17

 

18

2

DZIAŁANIE, JEŻELI ZOSTANIE PRZECIĘTA FOTOKOMÓRKA FT1 PRZY OTWIERANIU

LP. PARAM. FUNKCJA

STR.

 

18

DZIAŁANIE, JEŻELI ZOSTANIE PRZECIĘTA FOTOKOMÓRKA FT1 PRZY ZAMYKANIU

  PRZY ZAMKNIĘTEJ BRAMIE, POZWALAJĄCA NA OTWARCIE Z ZASŁONIĘTĄ FT1

18

 

DZIAŁANIE, JEŻELI ZOSTANIE PRZECIĘTA FOTOKOMÓRKA FT2 PRZY OTWIERANIU

18

 

DZIAŁANIE, JEŻELI ZOSTANIE PRZECIĘTA FOTOKOMÓRKA FT2 PRZY ZAMYKANIU

18

  PRZY ZAMKNIĘTEJ BRAMIE, POZWALAJĄCA NA OTWARCIE Z ZASŁONIĘTĄ FT2
PRZY BRAMIE CAŁKOWICIE OTWARTEJ, ZAMYKA PO 6 SEKUNDACH OD MOMENTU PRZECIĘCIA

19

  FOTOKOMÓRKI

19

  DŁUGOŚC DROGI HAMOWYWANIA

19

  LICZBA SILNIKÓW

19

  AKTYWACJA WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO

19

  KONFIGURACJA LISTWY ZABEZPIECZAJĄCEJ 1

19

  KONFIGURACJA LISTWY ZABEZPIECZAJĄCEJ 2

20

  KONFIGURACJA PIERWSZEGO KANAŁU RADIOWEGO

20

  KONFIGURACJA DRUGIEGO KANAŁU RADIOWEGO

20

  KONFIGURACJA LAMPY OSTRZEGAWCZEJ

21

  CZAS ŚWIECENIA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA

21

  KONFIGURACJA ZEGARA

21

  AKTYWOWANIE ZAMKNIĘCIA GWARANTOWANEGO

21

  CZAS OCZEKIWANIA NA ZAMKNIĘCIE GWARANTOWANE

22

  PRZYWRÓCENIE STANDARDOWYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

22

  WERSJA HW

22

  ROK PRODUKCJI

22

  TYDZIEŃ PRODUKCJI

22

 
  NUMER SERYJNY
 

22

  WERSJA FW

22

 
WYKONANE OPERACJE
 

22

 
GODZINY WYKONANYCH OPERACJI
 

22

 
DNI PRACY CENTRALKI
 

23
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Wprowadzenie do instrukcji i ostrzeżeń

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla
wykwalifikowanego personelu technicznego, przeszkolonego do
instalacji.
Żadna z zamieszczonych tutaj informacji nie może zostać uznana
za dotyczącą użytkownika końcowego.
Instrukcja ta dotyczy centralki sterującej B70/2DC do automatyki
złożonej z 1 lub 2 silników ROGER brushless i nie może być
wykorzystana do innych silników.
Przed wykonaniem
instalacji uważnie
przeczytać
instrukcje.
OSTRZEŻENIA

NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM
By uniknąć porażenia prądem oraz uszkodzeń fizycznych, zawsze
przed ingerencją w urządzenie, wyłączyć zasilanie elektryczne.
Instalacja musi być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowany
personel techniczny, w oparciu o obowiązujące przepisy.
Wykonać podłączenia przy użyciu przewodów właściwych dla
wymaganych napięć, przestrzegając specyfikacji technicznej
produktu. Sprawdzić zgodność z instalacją uziemiającą.
Konieczne jest zastosowanie tego samego typu silników dla
obydwu skrzydeł bramy. Spowalniacze ustawiane są niezależnie:
w celu uniknięcia poprzecznego zaczepienia się skrzydeł,
upewnić się, że są one odpowiednie do typu instalacji.

2 Charakterystyka techniczna centrali B70/2DC
NAPIĘCIE ZASILANIA
MAKSYMALNA MOC ABSORBOWANA Z SIECI
SILNIKI DO PODŁĄCZENIA
ZASILANIE SILNIKÓW
TYPOLOGIA SILNIKÓW
TYPOLOGIA STEROWANIA SILNIKIEM
MOC ZNAMIONOWA DLA SILNIKA
MOC MAKSYMALNA DLA SILNIKA
MOC MAKSYMALNA LAMPY OSTRZEGAWCZEJ
PRZERYWANIE MIGANIA
MOC MAKSYMALNA DODATKOWEGO OŚWIE.
MOC OŚWIETLENIA, BRAMA OTWARTA
MOC ELEKTROZAMKA
MOC WYJŚCIA AKCESORIÓW
TEMPERATURA DZIAŁANIA
POZIOM ZABEZPIECZENIA
WYMIARY PRODUKTU

230V AC ± 10% 50Hz
350W
2
24V ac, z samo zabezpieczającym się falownikiem
Bezszczotkowe sinusolidalne (ROGER BRUSHLESS)
o orientacji polowej (FOC), sensorless
40W
110W
25W (24V DC)
50%
100W 230V AC - 40W 24V AC/dc (wyjście bez napięcia)
3W (24V DC)
15W (12V DC)
10W (24V DC)
-20°C … +60°C
IP54
wymiary w mm. 330 x 230 x 115 Waga: 3,9Kg

3

Opis produktu

Centralka B70/2DC steruje 1 lub 2 silnikami ROGER brushless o
algorytmach o dużej kompleksowości, które pozwalają na
uzyskanie informacji o pozycji skrzydła oraz wykrycie sytuacji
zderzenia. Można do niej podłączyć fotokomórki, krawędzie
zabezpieczające czułe na nacisk, klawiatury, selektory kluczykowe,
lampkę błyskającą, odbiornik radiowy, diodę bramy otwartej,
elektrozamek, oświetlenie bramy oraz zegar. Dostępne są dwa
poziomy konfiguracji: poziom prosty, który jest wystarczający dla
większości instalacji i poziom rozszerzony (zaawansowany), gdzie
możliwa jest szeroka personalizacja działania automatyki bramy.

3.1

21
22
23
24

25
26
27

Opis podłączeń i bezpieczników

Na rys.1 pokazany został schemat podłączeń zasilania,
silników oraz bezpieczników. Terminal zasilania
wyposażony jest w bezpiecznik 5x20mm z opóźnieniem
1A 250V (T1A), F3, który zabezpiecza uzwojenie
pierwotne transformatora.
Płytka wyposażona jest w 2 bezpieczniki typu
samochodowego (ATO257), F1 15A, F2 4A.
Na rys.2 i 3 pokazane zostały podłączenia wejść i wyjść;
poniżej opisy poszczególnych zacisków:
1,2 Zasilanie transformatora
3,4,5 Fazy X,Y,Z silnika Roger brushless M1
6,7,8 Fazy Z,Y,X silnika Roger brushless M2 (rozmieszczenie
faz jest odwrócone w stosunku do M1)
9,10 COR, oświetlenie dodatkowe (bez napięcia):
napięcie maksymalne 230V AC,
11
COM, wspólne dla wejść i wyjść niskiego napięcia
12
LAM, lampa ostrzegawcza (+24V DC): max 25W z
przerywaniem 50%
13
ES, elektrozamek (+12V DC): max 15W
14
+24V DC, zasilanie urządzeń zewnętrznych: max
10W (400mA)
15
COM, wspólne dla wejść i wyjść niskiego napięcia
16
SC, żarówka otwartej bramy (24V DC, 3W);
alternatywnie, do tego zacisku można podłączyć
zasilanie nadajników (TX) fotokomórek (pod
warunkiem, że w trybie rozszerzonym ustawi się
parametr A8 na wartość 02) by uzyskać funkcję
“test fotokomórek”; alternatywnie (wartości 03
i 04) możliwe jest podłączenie wszystkich urządzeń
zewnętrznych, by przedłużyć żywotność baterii
podtrzymującej (jeżeli jest zainstalowana, patrz
punkt 4.5)
17
COM, wspólne dla wejść i wyjść niskiego napięcia
18
FT2, fotokomórka 2 (styk N.C.) (a)
19
FT1, fotokomórka 1 (styk N.C.) (a)
20
INP2, wejście pomocnicze 2, funkcja zależna jest od
wartości parametru C- i 8- w trybie uproszczonym
(par. A1 oraz 72 w trybie rozszerzonym): (b)
- funkcja COS2, listwa zabezpieczająca czuła na
nacisk 2 (styk N.C. lub 8,2kOhm) patrz rys 4 (a)
- funkcja FCA2, wyłącznik krańcowy otwarcia

28
29
30
31

skrzydła 2 (styk N.C.) tylko przy silniku do
ramienia przegubowego, patrz rys 5
COS1, listwa zabezpieczająca 1 (styk N.C. lub
8,2kOhm) (a)
COM, wspólne dla wejść i wyjść niskiego napięcia
ST, polecenie STOP (styk N.C.) (a)
Grot anteny dla odbiornika radiowego (jeżeli używa
się anteny zewnętrznej, należy podłączyć ją za
pomocą przewodu RG58)
Oplot anteny odbiornika
COM, wspólne dla wejść i wyjść niskiego napięcia
INP1, wejście pomocnicze 1, funkcja zależna jest od
wartości parametru C- i 8- w trybie uproszczonym
(par. A1 oraz 72 w trybie rozszerzonym): (b)
- funkcja ORO, wejście sterowania zegarem (styk
N.O.) patrz rys 4
- funkcja FCA1, czujnik krańcowy otwarcia skrzydła
1 (styk N.C.) tylko przy silniku do ramienia
przegubowego, patrz rys 5
AP, wejście polecenia otwarcia (styk N.O.)
CH, wejście polecenia zamknięcia (styk N.O.)
PP, wejście polecenia KRO-KROK (styk N.O.)
PED, wejście polecenia otwarcia furtki (styk N.O.):
ustawienie fabryczne- całkowicie otwiera skrzydło 1 (jeżeli
konfiguracja przewiduje dwa skrzydła) lub otwiera do
połowy skrzydło 1 (jeżeli konfiguracja przewiduje tylko
jedno skrzydło)

32

COM, wspólne dla wejść i wyjść niskiego napięcia

WAŻNE UWAGI
(a)
Wszystkie zabezpieczenia niezainstalowane, które
przewidują styk normalnie zwarty muszą być
mostkowane z zaciskami COM (wspólnymi dla
wejść/wyjść), lub wyłączone poprzez ustawienie
odpowiednich parametrów zaawansowanych (par. 50,
51,53, 54, 73, 74 – patrz rozdziały 3.2 i 3.3).
(b)
Dwa zaciski INP1 i INP2 mogą pełnić różną funkcję w
zależności od rodzaju wybranego silnika, patrz rys. 4 i 5.
Jeśli wybiera się silnik z ramieniem przegubowym
ustawiając parametr C- na wartość 03 w trybie
podstawowym (lub A1 na wartość 03 w trybie
zaawansowanym) i przewiduje się wyłączniki krańcowe
otwierania ustawiając parametr 8- na wartość 01 w
trybie podstawowym (lub 72 na wartość 01 w trybie
zaawansowanym), należy połączyć do INP1 wyłącznik
krańcowy otwierania silnika 1 i do INP2 wyłącznik
krańcowy otwierania silnika 2.2. We wszystkich innych
przypadkach: INP1 pełni funkcję sterowania zegarem
(ORO),a INP2 funkcję listwy krawędziowej 2 (COS2).

3.1.1

Podłączenie silników

Silniki bezszczotkowe posiadają trzy fazy (X, Y, Z), które
mogą być podłączone na różne sposoby, jednocześnie
zachowując pożądany kierunek obrotów; jeśli silnik
obraca się w przeciwym kierunku do pożądanego,

wystarczy zamienić dowolne dwa z trzech połączeń X,Y,Z.
UWAGA! W przypadku gdy wykorzystuje się ramiona
przegubowe, jeśli zamieni się M1 iM2, należy również
zamienić połączenia wyłączników krańcowych na
zaciskach 27 (INP1) i 20 (INP2).W celu połączenia silników
z centralą należy zastosować kabel 3x2.5mm2, o
maksymalnej długości 10 metrów; zastosowanie
mniejszego kabla (minimum 1.5mm2) prowadzi do
zmniejszenia maksymalnego momentu obrotowego. Jeśli
wykorzystuje się kabel 3 x 1.5mm2 dla długości
przekraczających 3 metry dochodzi do utraty
maksymalnego momentu obrotowego, szacowanej na
poziomie 5% na każdy dodatkowy metr (przy długości 8
metrów, moment obrotowy byłby zmniejszony o 25%). W
przypadku gdy wymagana jest długość przekraczająca 10
metrów, dla uzyskania optymalnej wydajności należy
zastosować kabel 4mm2.

3.2

3.3 Standardowe ustawienie listew
zabezpieczających
Jako ustawienia fabryczne, włączone są wejścia COS1 i
COS2.
Poniżej pokazana są ustawienia fabryczne listew
zabezpieczających:
Włączenie listwy zabezpieczającej 1
odwraca zawsze kierunek ruchu

 

Włączenie listwy zabezpieczającej 2
odwraca kierunek ruchu tylko podczas
zamykania

 

W PRZYPADKU JEŻELI KRAWĘDZIE ZABEZPIECZAJĄCE NIE
SĄ ZAINSTALOWANE
Ustawić 73 00 i 74 00. lub zmostkować ich zaciski z
zaciskiem COM.

Standardowe ustawienie fotokomórek

Jako ustawienia fabryczne, włączone są wejścia FT1 i FT2.
Poniżej
pokazana
jest
fabryczna
konfiguracja
fotokomórek oraz właściwe parametry w trybie
rozszerzonym:
FT1 nie reaguje podczas otwierania

 

Przecięcie FT1 podczas zamykania
powoduje odwrócenie kierunku ruchu,
czyli brama otwiera się

 

Pozwala na otwarcie bramy nawet jeżeli
FT1 jest zasłonięta
Przecięcie FT2 podczas otwierania
powoduje zatrzymanie, jak tylko
fotokomórka zwolni się , brama będzie
kontynuować otwieranie

3.4

Wyjmowany odbiornik radiowy

Odbiornik (patrz rys 1) umożliwia dwie funkcje zdalnego
sterowania radiowego, które fabrycznie ustawione są
następująco:
PR1 polecenie krok-krok (modyfikowane poprzez zmianę
parametru 76 trybu rozszerzonego)
PR2 polecenie furtki (modyfikowane poprzez zmianę
parametru 77 trybu rozszerzonego)

  3.5 Tryb działania wyświetlacza
  W zależności od trybu działania, w którym znajduje się

Przecięcie FT2 podczas zamykania
powoduje zatrzymanie, po zwolnieniu
fotokomórki zmienia się kierunek ruchu
tzn. brama otwiera się

 

Pozwala na otwarcie bramy nawet jeżeli
FT2 jest zasłonięta

 

centralka, na wyświetlaczu mogą pojawić się poniższe
informacje:
• TRYB STANU SILNIKÓW I ZABEZPIECZEŃ: dwie cyfry po
lewej stronie pokazują stan wejść napędu, dwie cyfry po
prawej, stan zabezpieczeń

•

JEŻELI FOTOKOMÓRKI NIE SĄ ZAINSTALOWANE
Ustawić 50 00, 51 00, 53 00 i 54 00. lub zmostkować ich
zaciski z zaciskiem COM.

TRYB PARAMETRÓW: dwie cyfry po lewej stronie
pokazują nazwę parametru, dwie cyfry po prawej jego
wartość numeryczną:

W trybie uproszczonym, w standardzie fabrycznym
np.:

W trybie rozszerzonym, który można aktywować jest
taka potrzeba, np.:

UWAGA: w trybie rozszerzonym nazwa parametru jest
pokazana przez obecność dwóch dostępnych punktów
dziesiętnych oraz przez literę A dla parametrów poniżej 10,
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które są różne od pierwszych 10 parametrów z trybu
uproszczonego.

•

STAN NAPĘDÓW

STAN ZABEZPIECZEŃ

TRYB CZUWANIA: sprawia, że miga LED “POWER”, która
wskazuje obecność zasilania (miejsce dziesiętne cyfry
bardziej po lewej stronie). Do trybu czuwania przechodzi się
automatycznie po 30 minutach braku aktywności przycisków
ekranu.

•

TRYB TEST: dwie cyfry po lewej stronie pokazują nazwę
aktywnego polecenia (przez 5 sekund, później gasną), dwie
cyfry po prawej stronie migając pokazują numer zacisku
zabezpieczeń, który jest ewentualnie w stanie alarmu
(00 oznacza, że żadne zabezpieczenie niewskazuje alarmu,
tak więc centrala możewykonywać polecenia; jedyny wyjątek
stanowisytuacja,
w
której
aktywowany
jest
wyłącznikkrańcowy, który jest wyświetlany, ale niestanowi
on przeszkody w wydawaniu poleceń). Nieprawidłowe
działanie zabezpieczenia wyświetlane jest, aż do momentu
rozwiązania problemu; jeśli wyświetlane są dwa alarmy, po
rozwiązaniu problemu, którego dotyczy pierwszy alarm
wyświetla się jeszcze drugi, wskazując najpierw
zabezpieczenia mające wyższy priorytet, a następnie
pozostałe.

3.5.1

ZAWSZE WŁĄCZONYFT1COS1COS2FT2APPPCHPEDOR

FCA = wyłącznik krańcowy otwierania
FT = fotokomórki
COS = listwa zabezpieczająca

3.5.2

Tryb parametrów
PARAMETR WARTOŚĆ

UP
DOWN

Tryb stanu poleceń i zabezpieczeń

Wejścia pokazane są na wyświetlaczu w następujący
sposób:
STAN NAPĘDÓW

STAN ZABEZPIECZEŃ

UP
DOWN
+
PROG
TEST

3.5.2.1

ZAWSZE WŁĄCZONEFT1COS1COS2FT2APPPCHPEDOR

FT = fotokomórki
COS =listwa zabezpieczająca
Jeśli wejście jest zamknięte odpowiednia kreska jest zapalona.
Kreski odpowiadające poleceniom będą zazwyczaj zgaszone (styki
zazwyczaj otworzone), zapalą się w chwili otrzymania
polecenia.Kreski
odpowiadające
zabezpieczeniom
zainstalowanym muszą być zapalone (styki zazwyczaj zamknięte),
jeśli nie świecą oznacza to, że nie działają poprawnie.
ZABEZPIECZENIA
NIEZAINSTALOWANE:
odpowiedni
segment LED miga
W przypadku wykorzystywania ramion przegubowych, a więc przy
parametrze C- ustawionym na wartość 03 w trybie podstawowym
lub A1 na wartość 03 w trybie zaawansowanym, przewiduje się
zastosowanie wyłączników krańcowych podczas otwierania
ustawiając parametr 8- na wartość 01 w trybie podstawowym, lub
72 na wartość 01 w trybie zaawansowanym, wejścia ORO i COS2
migają (wyłączone), oraz wyświetlają się wejścia FCA1 i FCA2. Jeśli
natomiast nie stosuje się wyłączników krańcowych, odpowiednie
led migają. Znaczenie kresek wyświetlacza staje się następujące:

parametr następny
parametr poprzedni
zwiększa o 1 wartość parametru
zmniejsza o 1 wartość parametru
programowanie przesuwu (patrz paragraf 4.1)
aktywuje tryb testowy (patrz paragraf 3.5.4)

Zmiana parametrów

Przycisnąć przyciski UP i DOWN, by wyświetlić
parametr do zmodyfikowania, następnie przyciskami
+ i – zmodyfikować ich wartość (liczba po prawej
stronie zaczyna migać).
Trzymając wciśnięty przycisk, po sekundzie uruchomi
się szybkie przewijanie, umożliwiające szybszą
zmianę ustawienia. W celu zatwierdzenia wartości
ustawionej na ekranie, odczekać kilka sekund lub
przenieść się na inny parametr za pomocą przycisków
UP i DOWN: szybkie miganie całej klawiatury
sygnalizuje zapisanie ustawienia.
UWAGA: modyfikacja wartości numerycznej parametrów za
pomocą przycisków + i – jest możliwa wyłącznie przy
wyłączonych silnikach, podczas gdy możliwość kontroli
parametrów dostępna jest cały czas.
Sekwencja parametrów w trybie uproszczonym pokazana
jest w tabeli. UWAGA! Niektóre parametry (0- i C-) są
wyjątkowo krytyczne i ich modyfikacja podczas pracy
systemu mogłaby spowodować jego uszkodzenie; w celu
umożliwienia dokonywania modyfikacji ich wartości należy
odciąć zasilanie, a następnie ponownie uruchomić system
i jeszcze raz zaprogramować przesuw bramy.
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PARAMETR I WARTOŚĆ
STANDARDOWA

FUNKCJA

WARTOŚĆ

01
02
00
01 - 15

OPIS

 
 

Liczba silników

 

Czas pauzy przed automat.
zamknięciem

00 - 90

Sekund pauzy 3

92 - 99

2 minuty…9 minut pauzy

 

Zamknięcie po przerwie w
dostawie prądu

00

 

Opóźnienie zamknięcia silnika
M1

 

Miganie wstępne

Automatyczne zamykanie

99

 

Tryb KROK-KROK

 

Ustawienie lampy
ostrzegawczej

 
 

Aktywacja wyłączników
krańcowych
Poziom siły zderzenia silnika 1

 
 

Poziom siły zderzenia silnika 2

DOMKNIĘCIE

Model silnika

2 silniki
Wyłączone
Liczba prób zamknięcia (przerwanych przez fotokomórkę)
przed pozostawieniem bramy ostatecznie otwartej
Próbuje zawsze zamykać, bez ograniczeń

Nie zamyka po przywróceniu zasilania

01
00
01- 30

Zamyka po przywróceniu zasilania

00
01 - 10

Wyłączona

Wyłączone
Sekundy opóźnienia

sekundy migania wstępnego

99

5 sekund migania wstępnego tylko przy zamykaniu

00
01

otwiera stop zamyka stop otwiera stop zamyka ...

02

Kondominium, zamyka z całkowitego otwarcia

03
04

otwiera zamyka otwiera zamyka

Kondominium, odnawia czas pauzy

otwiera zamyka stop otwiera

00
01
02
00
01
01 - 10

Stałe miganie (przerywanie wykonane jest przez lampę)

11 - 19

Średni moment obrotowy silnika:
11= minimalna siła zderzenia ...
19= maksymalna siła zderzenia

20

 

1 silnik

Miganie powolne
Miga wolno przy otwieraniu, szybko przy zamykaniu
Żaden wyłącznik krańcowy nie jest podłączony
Wyłączniki krańcowe otwierania podłączone
Niski moment obrotowy silnika:
01=minimalna siła zderzenia ...
10=maksymalna siła zderzenia

Maksymalny moment obrotowy silnika:
bez funkcji zapobiegającej zgnieceniu (obowiązkowa instalacja
krawędzi zabezpieczających czułych na nacisk)

01 - 10

Niski moment obrotowy silnika:
01= minimalna siła zderzenia ... 10= maksymalna siła
zderzenia

11 - 19

Średni moment obrotowy silnika:
11= minimalna siła zderzenia ... 19= maksymalna siła
zderzenia

20

Maksymalny moment obrotowy silnika:
bez funkcji zapobiegającej zgnieceniu (obowiązkowa
instalacja krawędzi zabezpieczających czułych na nacisk)

00
01
01
02
03
04

Wyłączona

05

siłownik BE20 BRUSHLESS

Uzbrojona
siłownik BM20 BRUSHLESS
siłownik BR20 BRUSHLESS
przegubowy BH23 BRUSHLESS
podziemny BR21 BRUSHLESS

3.5.2.2

Przywrócenie ustawień fabrycznych

N.B.: procedura jest możliwa do wykonania jeśli nie
ustawiono hasła dostępowego.
Odłączyć centralkę od zasilania, trzymać jednocześnie
wciśnięte przyciski UP i DOWN, a następnie ponownie
podłączyć zasilanie cały czas przytrzymując przyciski: po 4
sekundach na ekranie pojawi się migający napis rE Sktóry sygnalizuje wykonanie przywrócenia wartości.
UWAGA: parametr A1 w trybie rozszerzonym (C- w trybie
uproszczonym) nie zostaje zresetowany, musi on zawsze być
ustawiany ręcznie.

3.5.2.3

Zmiana trybu parametrów
uproszczona/rozszerzona

Centrala pozwala na dwa tryby konfiguracji: rozszerzony i
uproszczony.
W trybie rozszerzonym instalator może modyfikować dużą ilość
parametrów, natomiast wymaga to od niego znacznie głębszego
zapoznania się z produktem.
Tryb uproszczony został opracowany z myślą o ułatwieniu
instalacji, liczba ustawień możliwych do zmiany została
zredukowana do kilku. To tryb zalecany dla instalatorów, którzy
nie mają zbyt wielkiego doświadczenia z produktem oraz, którzy
nie mają potrzeby wprowadzania szczególnych konfiguracji.
UWAGA!: Produkt opuszcza fabrykę z ustawieniami trybu
uproszczonego, z wartościami standardowymi parametrów, które
spełniają wymagania większości instalacji.

TRYB UPROSZCZONY

uwaga: czynność ta może być wykonywana więcej razy,
umożliwiając zmianę trybu w zależności od upodobań.
Tabela w paragrafie 4.6 zawiera parametry trybu
rozszerzonego.
uwaga: sekwencja parametrów trybu uproszczonego nie
jest taka sama jak w trybie rozszerzonym, dlatego też
zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją lub
wskazaniami umieszczonymi na etykiecie wewnątrz
pokrywy.

3.5.3

Tryb czuwania

Po 30 minutach braku aktywności centrala wchodzi w
tryb czuwania, a na ekranie pojawia się tylko migający
punkt. Aktywacja czuwania automatycznie przywraca
parametry trybu “uproszczonego”.
Tryb utrzymuje ekran w stanie spoczynku, ale centralka
jest cały czas w gotowości do wykonywania komend; w
celu ponownego uruchomienia ekranu należy wcisnąć
jeden z przycisków UP, DOWN,+,-.

3.5.4

Tryb TEST

Aktywuje się przez naciśnięcie przycisku TEST, wyłącznie
jeżeli silniki są zatrzymane; w przeciwnym razie przycisk
TEST wykona komendę STOP i dopiero ponowne
naciśnięcie przycisku aktywuje tryb testowy.
Widok
na
ekranie
będzie
jak
poniżej:
Nazwa aktywnego
wejścia (wyświetlona
przez 5 sekund)

Numer zacisku zabezpieczeń
działający nieprawidłowo(miga do
czasu rozwiązania problemu)

trzymać wciśnięte
przyciski przez 4 s
Maksymalny
priorytet

TRYB ROZSZERZONY

Jeżeli chce się przejść do trybu rozszerzonego,
przytrzymać wciśnięte przez 4 sekundy, przyciski UP i
DOWN, po upływie tego czasu na ekranie pojawia się
pierwszy parametr wersji rozszerzonej, który wyświetlony
zostaje poprzez:

•

obecność dwóch punktów dziesiętnych przy dwóch cyfrach
po lewej stronie, które pokazują numer parametru)

•

literę A w parametrach o numerze niższym niż 10, by
odróżnić je od tych, występujących w wersji uproszczonej
(które są inne)

Minimalny
priorytet

Pozwala
na
wzrokową
weryfikację
poleceń
i zabezpieczeń: przy każdym ich uruchomieniu centrala
załącza na chwilę lampę ostrzegawczą oraz lampkę Bramy
Otwartej (zacisk nr 16, SC). Na ekranie wyświetla się:
• Literami stałymi, komenda aktywna (po lewej stronie,
przez okres 5 sekund)
• Cyframi migającymi, zacisk zabezpieczenia w stanie
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alarmu (strona prawa, wyświetla się przez cały czas trania
problemu).
Po 10 sekundach braku aktywności następuje powrót do
trybu stanu poleceń i zabezpieczeń. By wyjść natychmiast
z trybu testowego wystarczy ponownie nacisnąć przycisk
TEST.

4

Instalacja

W celu umożliwienia poprawnego działania centrali
konieczne jest zaprogramowanie biegu bramy.
UWAGA! Przed przystąpieniem upewnić się, że:
• skrzydła znajdują się w pozycji całkowitego
zamknięcia: ustawić skrzydła w pozycji wydając
polecenie zamknięcia, tak by były one dobrze oparte
na ograniczniku mechanicznym. Należy zwrócić
uwagę na pozycję ramienia dźwigni silników
podziemnych BR21: musi być ono przymocowane do
skrzydła. Aby ułatwić tę czynność zaleca się, aby
wyłączyć zasilanie, a następnie ponownie uruchomić
centralę, tak by mieć zawsze możliwość wydania
polecenia zamknięcia niezależnie od pozycji jaką
przyjęło skrzydło: silnik zatrzymuje się automatycznie
po dojściu do ogranicznika mechanicznego
zamknięcia. Programowanie rozpoczęcia od pozycji
całkowitego zamknięcia jest istotne, gdyż centrala
wykonuje odwzorowanie adsorpcji prądu wzdłuż
całego biegu, podczas otwierania, a następnie
zamykania. Z tego powodu jeśli wykryje się inny bieg
podczas otwierania i zamykania, programowanie nie
powiedzie się i pojawi się komunikat o błędzie AP PL.
• Poprawnie wybrany został silnik, parametrem A1 w
trybie rozszerzonym (C- w trybie uproszczonym).
• podłączone zabezpieczenia są nieaktywne, a
pozostałe są zmostkowane lub wyłączone.
• jeśli próbujemy dokonać programowania, ale jedno z
zabezpieczeń nie działa prawidłowo, programowanie
stanie się niemożliwe. Wyświetlacz przechodzi w tryb
TEST i wyświetla wejście, które wskazuje problem i
uniemożliwia kontynuowanie.
• Jeśli próbuje się dokonać programowania, a została
włączona funkcja “osoba obecna”(par. A7 01),
programowanie nie powiedzie się i na wyświetlaczu
pojawi się komunikat AP PE.
UWAGA:
• Skrzydło 1 (zaciski 3,4,5): to skrzydło, które otworzy
się jako pierwsze, jest również skrzydłem furtki.
• Skrzydło 2 (zaciski 6,7,8): to skrzydło, które zamknie
się jako pierwsze.
• Koniecznym jest posiadanie odbojnika również na
otwieranie, lub przynajmniej używanie wyłącznika
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•

•

krańcowego (również w tym przypadku dla
dodatkowego bezpieczeństwa dobrze jest jednak
posiadać odbojnik).
Programowanie zostaje przerwane (sygnalizując błąd
AP PE) w poniższych sytuacjach:
– Naciśnięty został przycisk TEST.
– Aktywuje się jedno z zabezpieczeń (fotokomórki,
listwy).
– Został wykryty nieprawidłowy warunek
funkcjonowania (np. zbyt duży spadek napięcia
w sieci). W takiej sytuacji należy powtórzyć
programowanie biegu.
Jeżeli po zakończeniu programowania na ekranie
pokaże się wiadomość AP PL (błąd długości biegu),
ponowić programowanie, upewniając się, że obydwa
skrzydła są w pozycji całkowitego zamknięcia.

4.1

Proces programowania biegu

UWAGA!
• Jeżeli podłączone są wyłączniki krańcowe, ruch
zostaje
zatrzymany
po
ich
aktywowaniu,
w przeciwnym razie brama zatrzyma się na
odbojniku.
• Jeżeli zmienia się wartości parametrów 31 i/lub 32 w
trybie rozszerzonym (9- i A- w trybie uproszczonym)
konieczne jest powtórzenie programowania.
Aby wejść w fazę programowania przyciskać przez 4
sekundy przycisk PROG: na wyświetlaczu wyświetla się
napis AP P- ; teraz można dokonać programowania
biegu naciskając ponownie przycisk PROG, lub
przyciskając przycisk pilota posiadającego funkcję krokkrok.
Przycisnąć PROG (lub PP): programowanie zostanie
dokonane w sposób całkowicie automatyczny: należy
odczekać więc na zakończenie unikając przecięcia
wiązek fotokomórek lub uruchomienia
innych zabezpieczeń (listwy krawędziowe, stop).
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat AU O i silnik 1
rozpoczyna otwieranie, po czasie opóźnienia ustalonym
przez par. 25, włącza się automatycznie również silnik 2;
kiedy oba skrzydła dochodzą do położenia całkowitego
otwarcia, zatrzymując się na ograniczniku
mechanicznym (lub na wyłączniku krańcowym, w
przypadku silnika z ramieniem przegubowym),
komunikat AU O miga na wyświetlaczu przez 2
sekundy wskazując iż rozpocznie się zamykanie.
Następnie komunikat AU O przestaje migać i
rozpoczyna się zamykanie. UWAGA: opóźnienie podczas

zamykania zachowane jest w pamięci (ustawione przez
parametr 26): fabrycznie ustawiony jest czas 5 sekund;
w przypadku gdy oba skrzydła wymagają dłuższego
czasu, na przykład kiedy bieg skrzydła 1 jest krótszy od
biegu skrzydła 2, przed rozpoczęciem programowania
należy ustawić opóźnienie podczas zamykania
wystarczająco duże, aby uniknąć nakładania się
skrzydeł. UWAGA: w związku z tym, że programowanie
odbywa się przy prędkości zmniejszonej o połowę, czasy
opóźnień są automatycznie podwojone. Nawet jeśli par.
26 ustawiony jest na 00 zamykanie obu skrzydeł nie
rozpoczyna się nigdy jednocześnie, ale dochodzi do
opóźnienia równego 2 sekundy.
Jeśli programowanie zakończy się prawidłowo,
wyświetlacz wróci do wyświetlania stanu poleceń i
zabezpieczeń.
W przeciwnym razie, wyświetla się AP PE (błąd uczenia)
lub AP PL (błąd długości biegu) i należy powtórzyć
programowanie.

4.2

Tryb TEST FOTOKOMÓREK

Podłączając zasilanie nadajników fotokomórek do zacisku
SC (nr. 16) zamiast do nr 14 oraz ustawiając parametr A8
O2 w rozszerzonym trybie parametrów, włącza się tryb
testowania fotokomórek (rys 6).
Przy każdej poleceniu, centrala wyłącza i włącza
fotokomórki oraz upewnia się, że stan styku zmienia się
poprawnie: tylko w przypadku, gdy stan jest poprawny
polecenie uruchomi silniki, w przeciwnym razie utrzyma
się stan blokady.
UWAGA: w tym trybie, w zacisku SC jest stale obecne
napięcie 24V DC, tak więc nie jest już możliwe
wykorzystanie tego wyjścia dla diody bramy otwartej.
Jeżeli jest zainstalowane są akumulatory, inną funkcją
dostępną w zacisku SC jest tryb oszczędzania baterii,
opisany w paragrafie 4.5.

4.3

Sygnalizowanie błędów

Parametry funkcji zapamiętane są w pamięci trwałej
(EEPROM)
przy
pomocy
odpowiednich kodów
sterujących, zapewniających ich trwałość; błąd
parametrów
wyświetlany jest na wyświetlaczu i
jednocześnie centrala nie pozwala na włączenie
poleceń. Przykład: w przypadku błędu parametru 21, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat następującego typu:

 
ee oznacza oznacza błąd, centrala jest zablokowana, aż

do momentu ustawienia prawidłowej wartości
parametru; należy koniecznie nacisnąć na przyciski + i -,
wybierając wartość numeryczną odpowiednią dla
instalacji, a następnie zatwierdzić ją. UWAGA: w
przypadku błędu parametru, wyświetla się zawsze
numeracja "zaawansowana", przedstawiona w tabeli w
rozdziale 4.6, nawet jeśli uruchomiony został tryb
podstawowy. Ponadto możemy wyróżnić następujące
błędy związane ze sterowaniem silnikiem:



błąd kalibracji (offset), system zablokowany.
Wyłączyć zasilanie poczekać 10”, a następnie spróbować
ponownie..



interwencja amperometryczna silnika. W celu
uruchomienia silnika należy nacisnąć 2 razy przycisk TEST
(odblokowanie zabezpieczenia) lub wydać 3 polecenia
ruchu, na trzecie polecenie silniki się uruchomią.

 data błąd danych związanych z długością
biegu lub odwzorowaniem absorpcji prądu; należy
wykonać nowe programowanie. W celu wyświetlenia
parametrów można odblokować wyświetlacz, naciskając
przycisk TEST.

 Nie wykryto silnika
 Podłączyć przewody do silnika

4.4

Tryb odzysku pozycji

Kiedy widzimy dwa skrzydła zamykające się ze zwolnioną
prędkością, a lampa ostrzegawcza miga w sposób inny niż
zwykle (ponadto skrzydła zamykają się jedno po drugim,
najpierw skrzydło 2, a następnie skrzydło 1), oznacza to,
że centrala odzyskuje punkty odniesienia: w tej sytuacji
należy poczekać z wydawaniem nowych poleceń, aż do
momentu kiedy lampa ostrzegawcza zgaśnie, gdyż należy
umożliwić zakończenie manewru. Jeśli nie umożliwi się
zakończenia manewru, ruch skrzydeł może być
niedokładny ponieważ brak jest odpowiednich punktów
odniesienia dotyczących pozycji całkowitego otwarcia i
zamknięcia. Jedynym wyjątkiem jest silnik z ramieniem
przegubowym jeśli wykorzystuje on wyłączniki krańcowe
otwierania: uruchomienie wyłącznika krańcowego
pozwala na natychmiastowe odzyskanie pozycji skrzydła.
Podczas manewru odzyskiwania pozycji lampa
ostrzegawcza miga w inny sposób niż zwykle (3 sekundy
świeci, 1.5 sekundy jest zgaszona), aby podkreślić, że jest
to faza szczególnego rodzaju manewru: tylko kiedy
miganie stanie się znowu regularne centrala odzyska
punkty odniesienia pozycji. Manewr odzyskiwania pozycji
odbywa się ze zmniejszoną prędkością, niż ta ustawiona;
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w przypadku, gdy ustawiona prędkość jest bardzo mała,
odzyskiwanie pozycji odbywa się z tą prędkością (bez
dalszych jej zmian).Utrata ustawień spowodowana jest
odcięciem zasilania lub w przypadku, gdy wykrywanie
przeszkód w oparciu o pobór prądu przez silnik włączy się
trzy razy w tym samym miejscu, wskazując w ten sposób
istnienie stabilnej przeszkody na drodze ruchu.

4.5

Tryb działania akumulatorowego

Jeśli zainstalowany jest zestaw akumulatorów, w
przypadku braku napięcia, działanie zapewnione jest
przez baterie zapasowe 24Vdc, które mogą być:
1200mAh, jeśli zainstalowane są w pojemniku ładowarki
(B71/BC/INT) lub 4500mAh, jeśli zamontowane są w
oddzielnej skrzynce (B71 / BC / EXT). Baterie 4500mAh są
lepsze w przypadku gdy dochodzi do dłuższych wyłączeń
zasilania i chce się wykonać większą ilość manewrów.
Zaleca się okresowe przeglądy sprawności akumulatorów
co sześć miesięcy. W celu uzyskania najlepszych
rezultatów zaleca się zasilanie fotokomórek (nadajnik i
odbiornik) i ewentualnie innych urządzeń, które nie
posiadają funkcji aktywacji instalacji (w związku z czym
wykluczone są zewnętrzne odbiorniki radiowe)
podłączając biegun dodatni ich zasilania do zacisku SC (
rys. 7);
Ustawić parametr A8 O3 (lub A8 O4, jeśli chce się mieć
również fototest): w ten sposób, kiedy skrzydła są
całkowicie otwarte lub całkowicie zamknięte, a
akumulator dostarcza prąd, odcięte zostaje zasilanie od
urządzeń podłączonych do zacisku SC. Zasilanie
akumulatorowe oznaczone jest na wyświetlaczu za

pomocą komunikatu  tt oraz sporadycznej
aktywacji lampy ostrzegawczej (oszczędzając zużycie), a
przy spadku napięcia akumulatora prędkość skrzydeł
maleje. Kiedy napięcie akumulatora spada poniżej
wartości minimalnej dla jego integralności, polecenia
wydane centrali nie zostaną wykonane, a na wyświetlaczu
wyświetli się  (battery low – niski poziom baterii);
funkcjonalność zostanie przywrócona po powrocie
napięcia sieci lub ewentualnym odzyskaniu energii przez
akumulatory, podczas wymuszonej bezczynności. Nawet
jeśli opóźnienia są wyłączone, przy każdym poleceniu
ruchu podczas trybu akumulatorowego dochodzi do
opóźnienia równego 1.5”.o Jeśli odcięcie zasilania ma
miejsce podczas biegu,
dochodzi do zatrzymania
silników, a ruch zostaje automatycznie wznowiony p
czasie potrzebnym na stabilizację (2”). Co sześć miesięcy
zalecana jest okresowa kontrola wydajności baterii.

4.6

Tryb ustawień zaawansowanych

UWAGA: jeśli wykorzystuje się wyłącznie tryb
podstawowy wartość parametrów niewidocznych - dla
centrali, która opuściła dopiero fabrykę lub której
przywrócono standardowe parametry - jest wartością
wskazaną obok parametru i jest ona uznawana za
najbardziej użyteczną podczas instalacji.
UWAGA! W zależności od wybranego trybu, niektóre
parametry mogą nie być widoczne jeśli nie dotyczą
danej instalacji.
Poniżej przedstawiona została tabela parametrów trybu
zaawansowanego. Obok numeru parametru znajduje się
wartość ustawiona fabrycznie.

Standardowa wartość
fabryczna

Numer parametru

 
Opis parametru
Wartości do wyboru

12


 -

funkcja przypisana do wartości 00
funkcja przypisana do wartości od 01 do 15

 

Model silnika

 siłownik BM20 BRUSHLESS
 siłownik BR20 BRUSHLESS
 z ramieniem łamanym BH23 BRUSHLESS
 podziemny BR21 BRUSHLESS
 siłownik BE20 BRUSHLESS
UWAGA: parametr C- w trybie podstawowym.
Poprawny wybór silnika jest kluczowy dla właściwego funkcjonowania automatyki; błędne ustawienie parametru A1
mogłoby uniemożliwić działanie, ale również, w pewnych przypadkach spowodować błędne działanie, trudne do
zinterpretowania. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na wartości tego parametru przy przywracaniu ustawień
fabrycznych, to jest jedyny parametr niemodyfikowalny.

 

Automatyczne zamknięcie po czasie pauzy

 OFF (nie wykonuje automatycznego zamknięcia)
 LICZBA prób zamknięcia (przerwanego przez fotokomórkę) przed
pozostawieniem bramy całkowicie otwartej
 Stara się zamknąć bez ograniczeń liczby prób
UWAGA: parametr 1- w trybie podstawowym.
Aby aktywować zamykanie automatyczne należy ustawić niniejszy parametr na wartość inną niż 00; wyłącznie
ustawiając wartość 99 zamykanie będzie następowało zawsze po czasie pauzy. Jeśli natomiast ustawi się wartość
pomiędzy 01 i 15, będzie to maksymalna ilość podjętych prób zamknięcia. Na przykład jeśli przy ustawieniu wartości 01,
podczas zamykania wiązka fotokomórki zostanie przerwana przez przechodzącą osobę, skrzydła otworzą się, ale już się
nie zamkną (podejmie tylko jedną próbę zamknięcia). UWAGA: wartość parametru 49 jest podporządkowana wartości
dla parametru A2; parametr 49 maksymalnie może mieć wartość równą wartości parametru A2.

 

Zamknięcie po powrocie zasilania

 OFF (nie zamyka ponownie po przywróceniu zasilania)
 ON (zamyka ponownie po przywróceniu zasilania)
UWAGA: parametr  w trybie podstawowym.
Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na 01 centrala, po uruchomieniu, dokona zamknięcia po trwającym 5 sekund
miganiu (nawet jeśli nie jest ono włączone przez parametr A5). Funkcja ta jest przydatna kiedy zabraknie napięcia
zasilania podczas zamykania, ponieważ zagwarantuje ona, że brama zostanie zamknięta po powrocie napięcia zasilania.
Po awarii zasilania pozycja skrzydeł nie jest znana i jeśli włączone jest opóźnienie podczas zamykania, skrzydła zamykane
będą jedno po drugim w trybie "odzyskiwania pozycji".

 

Tryb krok-krok (PP)

 OTWIERA – STOP – ZAMYKA - STOP – OTWIERA
 WSPÓŁNOT MIESZKANIOWYCH, od całkowitego otwarcia komenda PP odnawia czas pauzy
 WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, od całkowitego otwarcia komenda PP zamyka
 OTWIERA – ZAMYKA – OTWIERA – ZAMYKA
 OTWIERA – ZAMYKA – STOP – OTWIERA
UWAGA: parametr 6- w trybie podstawowym
Dla wspólnot mieszkaniowych oznacza, że podczas otwarcia polecenie PP jest ignorowane. W instalacjach, w których
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może zaistnieć możliwość, że kilku użytkowników przybędzie w tym samym czasie i aktywuje pilota podczas gdy brama
jest w ruchu, przydatnym jest zapewnienie całkowitego otwarcia: unika się dwóch aktywacji ze strony różnych
użytkowników odwracających kierunek ruchu, powodując tym samym zamknięcie bramy. Ustawiając parametr na
wartość 01, w przypadku gdy brama jest otwarta, aktywacja polecenia krok-krok nie spowoduje zamknięcia, ale
aktywuje odliczanie czasu pauzy.

 

Miganie wstępne lampy ostrzegawczej

 OFF (lampa ostrzegawcza uruchamia się tylko podczas ruchu)
 CZAS TRWANIA działania lampy poprzedzającego ruch liczony W SEKUNDACH
 Nie uruchamia się przy otwieraniu; 5 sekund migania wstępnego przy zamykaniu
UWAGA: parametr  w trybie podstawowym.

 

Funkcja furtki dla wspólnot mieszkaniowych (PED)

 OFF (polecenie furtki: wykonuje OTW-ST-ZAMK-ST-OTW- …)
 ON (uruchomione polecenie furtki jest pominięte podczas otwierania)

 

Osoba obecna

 OFF (polecenia działają normalnie)
 ON (brama porusza się tylko przy wciśniętym AP lub CH)
Przy ustawieniu 01 przyciski sterujące muszą znajdować się w miejscu, z którego można będzie wzrokowo kontrolować
ruch bramy.

 

Lampka brama otwarta

Przy zamkniętej bramie lampka jest wyłączona, w przeciwnym razie pali się światłem ciągłym
Powolne miganie podczas otwierania, szybkie podczas zamykania, światło stałe przy

całkowitym otwarciu, gaśnie 2 razy z rzędu co 15 sekund, jeżeli brama pozostaje otwarta
w pozycji pośredniej

Wyjście SC służy do zasilania fotokomórek i do wykonywania ich procedury testowej
Wyjście SC w trybie baterii nie zasila urządzeń zewnętrznych, gdy skrzydła są całkowicie
otwarte lub całkowicie zamknięte; przy zasilaniu sieciowym wyjście SC jest stale pod
napięciem

Podobnie jak dla wartości 03, ponadto wykonuje również funkcję fototestu

 ZWOLNIENIE PRĘDKOŚCI OBROTÓW SILNIKA 1
 ZWOLNIENIE PRĘDKOŚCI OBROTÓW SILNIKA 2
 - Czas trwania zwalniania (1 = szybkie zwolnienie … 5 = powolne zwolnienie)
Może być ustawione oddzielnie dla dwóch silników, dostosowując w ten sposób sterowanie do warunków
mechanicznych; jednak trzeba zawsze mieć na uwadze, by dokonać właściwego wyboru tak, aby nie
spowodować nałożenia się na siebie skrzydeł i dać im możliwość przesunięcia względem siebie.
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Wartość niska () powoduje szybkie zwolnienie tuż przed osiągnięciem końca toru ruchu, wartość wysoka ()
sprawia, iż spowalnianie zaczyna się dużo wcześniej.
UWAGA: parametry te mogą być zmodyfikowane również po zaprogramowaniu toru przesuwu.

DLA POZYCJI, W KTÓREJ 1 SKRZYDŁO ZOSTAJE UZNANE ZA CAŁKOWICIE
 TOLERANCJA
OTWARTE LUB ZAMKNIĘTE
DLA POZYCJI, W KTÓREJ 2 SKRZYDŁO ZOSTAJE UZNANE ZA CAŁKOWICIE
 TOLERANCJA
OTWARTE LUB ZAMKNIĘTE

 - Obroty silnika
Ustala maksymalną tolerancję podczas kontroli pozycji całkowitego otwarcia i zamknięcia (gdzie silnik zatrzymuje się w
“pozycji osiągniętej” lub poprzez uderzenie o odbojnik lub aktywację wyłącznika krańcowego na silniku z ramieniem
łamanym). Zbyt ścisła regulacja grozi ryzykiem odwrócenia kierunku ruchu, gdy skrzydło dojdzie do odbojnika.
UWAGA! W przypadku zainstalowania mechanicznego odbojnika na zamykanie, zamocowanego w ziemi, odpowiednio
wyregulować zderzenie mechaniczne wewnątrz silnika BR21. Kiedy skrzydło dojdzie do pozycji całkowitego zamknięcia,
dźwignia motoreduktora musi mieć możliwość poruszenia się o kilka milimetrów.

 Szerokość furtki
 - PROCENT w stosunku do całkowitego toru przesuwu
Jako standard fabryczny przy bramie dwuskrzydłowej, całkowicie otwiera się skrzydło 1. W przypadku bramy
jednoskrzydłowej wartością standardową jest .

 CZAS POPRZEDZAJĄCY ZATRZYMANIE SIĘ PRZY OTWARCIU SILNIKA 1
 CZAS POPRZEDZAJĄCY ZATRZYMANIE SIĘ PRZY OTWARCIU SILNIKA 2
Skrzydło zawsze dochodzi do momentu oparcia

się o odbojnik przy otwieraniu

 - Liczba obrotów poprzedzających zatrzymanie silnika przed całkowitym otwarciem
UWAGA: zawsze konieczne jest posiadanie zderzaka otwierania lub wyłącznika krańcowego (ponieważ będzie on
punktem odniesienia przy ustawianiu pozycji)

 PRZERWA PRZED AUTOMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM
 - SEKUND
 - od 2 do 9 MINUT
UWAGA: parametr  w trybie podstawowym. Kiedy jedna z fotokomórek zostanie zaciemniona licznik czasu zeruje
się, odliczanie odbywa się dalej po rozwiązaniu problemu

 Wyprzedzenie/opóźnienie przy otwieraniu (dla silnika 2)
 -SEKUND

 Wyprzedzenie/opóźnienie przy zamykaniu (dla silnika 1)
 - SEKUND
UWAGA: parametr  w trybie podstawowym.

15

wycofywania po zadziałaniu listwy krawędziowej lub systemu zapobiegającego
 Czas
zgnieceniu

 - SEKUND
Ustala ile sekund trwa manewr zmiany kierunku po napotkaniu przeszkody; ustawiony na wartość wystarczająco
wysoką, by dotrzeć do wyłącznika krańcowego otwierania, wykona również ponowne zamknięcie automatyczne,
zgodnie z parametrem .

 Elektrozamek
WYŁĄCZONY
WŁĄCZONY
Aktywacja rozpoczyna się 0,5 sekundy przed rozpoczęciem manewru i trwa 3 sekundy. Centrala bierze pod uwagę
moment, w którym skrzydło 1 zbliża się do odbojnika na zamykanie i pomaga domknąć elektrozamek.
UWAGA! Dla poprawnego działania, wyregulować precyzyjnie mechaniczny ogranicznik w silniku BR21 (patrz również:
Nota dotycząca parametrów i ).

 Dokładna regulacja sił uderzenia (w połączeniu z par. 31 i 32)
momentu obrotowego silnika: 1 = -35%, 2 = -25%, 3 = -16%, 4 = -8%
 - Redukcja
5 = moment obrotowy silnika ustawiony fabrycznie
Wzrost momentu obrotowego silnika: 6 = +8%, 7 = +16%, 8 = +25%, 9 = +35%
UWAGA: zwiększając/zmniejszając parametr zwiększa się/zmniejsza nominalny moment obrotowy silników, a w
konsekwencji reguluje się siła uderzenia. Podczas programowania biegu centrala zapamiętuje absorpcje prądu silników i
wykorzystuje tę informację dając zawsze większy margines w stosunku do tego, który potrzebny jest dla normalnego
biegu; margines ten maleje jednakże do 0 w przypadku gdy ustawi się par.; wartość 01 należy więc wykorzystywać
jedynie dla instalacji szczególnie lekkich, które nie odczuwają czynników środowiskowych takich jak silny wiatr lub niska
temperatura. UWAGA! W przypadku skrzydeł o bardzo różnej długości możliwe jest oddzielne wyregulowanie siły
uderzenia: w tym celu należy ustawić par. na wartość inną niż 10. W ten sposób par. reguluje wyłącznie silnik 1,
podczas gdy siłę uderzenia silnika 2 reguluje się za pomocą par..

 POZIOM SIŁY UDERZENIA SILNIKA 1
 POZIOM SIŁY UDERZENIA SILNIKA 2
 -Moment obrotowy silnika niski: 01=siła uderzenia minimalna ... 10=siła uderzenia
maksymalna

 -Moment obrotowy silnika średni: 11=siła uderzenia minimalna ... 19=siła uderzenia
maksymalna

Moment obrotowy silnika maksymalny: brak regulacji zapobiegającej zgnieceniu
NOTA: parametr  i w trybie podstawowym
Aby zmieścić się w granicach sił uderzeń, należy zazwyczaj wykorzystywać wartości od 11 do 19; sprawdzenia należy
dokonać w przypadku każdej instalacji. Wartości od 01 do 10 można wykorzystywać wyłącznie w przypadku gdy wartości
11 -19 nie są odpowiednie. Wartość 20 może być używana wyłącznie gdy obecne są listwy krawędziowe. Wartości
momentu obrotowego niska i średnia mogą być zmieniane za pomocą parametru 30: jeśli przy ustawieniu parametru 31
i 32 siła uderzenia ma wartość zbyt wysoką, należy spróbować zmniejszyć par.30 (i ewentualnie, jeśli wybrano regulację
oddzielną dla dwóch silników, również par.33). Jeśli natomiast czas reakcji jest długi, należy zmniejszyć wartość par.31
dla skrzydła1 (lub par.32, dla skrzydła2).
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 OSOBNA REGULACJA SIŁY UDERZENIOWEJ SILNIKA2
momentu obrotowego silnika: 1 = -35%, 2 = -25%, 3 = -16%, 4 = -8%
 - redukcja
5 = moment obrotowy silnika ustawiony fabrycznie
Wzrost momentu obrotowego silnika: 6 = +8%, 7 = +16%, 8 = +25%, 9 = +35%

Moment obrotowy obydwu silników określony jest przez parametr 
Wartość 10 określa jedną identyczną regulację dla silnika 1 i 2 (określoną przez par.30); jeśli natomiast chce się
regulować siłę uderzenia oddzielnie dla obu silników, należy ustawić par.33 na wartość mniejszą różną od 10.W tym
przypadku funkcja par.33 jest identyczna jak ta opisana dla par.30, ale ogranicza się ona wyłącznie do silnika 2.

 PRZYSPIESZENIE PODCZAS STARTU SILNIKA1
 PRZYSPIESZENIE PODCZAS STARTU SILNIKA2
 -1 = szybki start … 10 = bardzo powolny start
Może być ustawione oddzielnie dla obu silników, dopasowując w ten sposób sterowanie do sytuacji; należy jednak
zawsze upewnić się, że wybór jest odpowiedni i nie powoduje nakładania się skrzydeł, które mają opóźnienie. Niska
wartość (01) oznacza szybkie przyśpieszenie, podczas gdy wysoka wartość (10) powoduje powolne osiągnięcie prędkości
krańcowej, pozwalając na płynniejszy i stopniowy rozruch skrzydła. UWAGA: parametry te mogą być zmieniane również
po zaprogramowaniu biegu.

 CZAS DOMKNIĘCIA PRZED OTWIERANIEM
WYŁĄCZONE
AKTYWOWANE
NOTA: parametr w trybie podstawowym
Włącza się, aby ułatwić rozłączenie elektrozamka, które mogłoby być utrudnione przez skrzydła naciskające na punkt
zaczepu (na przykład z powodu wiatru): manewr otwierania poprzedzony jest przez krótkie zamknięcie trwające
maksymalnie 4 sekundy. Uruchamiając domykanie automatycznie uruchamia się również elektrozamek. Domykanie
wykonywane jest jedynie kiedy rozpoczyna się od położenia całkowitego zamknięcia, dopóki pozycja skrzydeł nie jest
znana wykonywane jest podczas każdego manewru otwierania, wykonując ruch zamykania przez 1,5” przed otwarciem.

 PRĘDKOŚĆ NOMINANLA
- 1 = prędkość minimalna … 5 = prędkość maksymalna
Wartości - - - - odnoszą się odpowiednio do 60%, 70%, 80%, 90% e 100% prędkości maksymalnej

zamknięcia automatycznego po zadziałaniu listwy zabezpieczającej lub systemu
 Próby
przeciw zgnieceniu
zamyka ponownie
Nie
zgnieceniu

po interwencji listwy zabezpieczającej lub systemu przeciw

 - Ilość prób ponownego zamknięcia
Jeśli wartość przekracza wartość parametru , będzie ona automatycznie uznana za taką samą jak wartość parametru
. Zamyka tylko jeśli po uderzeniu osiągnie położenie całkowitego otwarcia (sprawdzić wartość par.).
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 DZIAŁANIE JEŻELI ZOSTANIE PRZECIĘTA FOTOKOMÓRKIA FT1 PRZY OTWIERANIU
Ignoruje lub FT1 nie jest zainstalowana
STOP, brama pozostaje nieruchoma aż do następnej komendy
ODWRÓĆ NATYCHMIAST, wtedy wykona zamknięcie
TYMCZASOWE ZATRZYMANIE, po zwolnieniu kontynuuje manewr otwierania
ODWRÓĆ GDY ZWOLNIONA, po zwolnieniu zmienia kierunek i wykonuje zamknięcie

 DZIAŁANIE JEŻELI ZOSTANIE PRZECIĘTA FOTOKOMÓRKA FT1 PRZY ZAMYKANIU
Ignoruje lub FT2 nie jest zainstalowana
STOP, brama pozostaje nieruchoma, aż do następnej komendy
ODWRÓĆ NATYCHMIAST, wtedy wykona otwarcie
TYMCZASOWE ZATRZYMANIE, po odblokowaniu wiązki kontynuuje manewr zamykania
ODWRÓĆ GDY ZWOLNIONA, po odblokowaniu wiązki zmienia kierunek i wykonuje otwarcie

 PRZY ZAMKNIĘTEJ BRAMIE, POZWALA NA OTWARCIE Z ZASŁONIĘTĄ FT1
Nie pozwala na otwarcie
pozwala na otwarcie
OTWÓRZ KIEDY JEST ZACIEMNIONA

 DZIAŁANIE JEŻELI ZOSTANIE PRZYSŁONIĘTA FT2 PRZY OTWIERANIU
Ignoruje lub FT2 nie jest zainstalowana
STOP, brama pozostaje nieruchoma, aż do następnego polkecenia
ODWRÓĆ NATYCHMIAST, wtedy wykona zamknięcie
TYMCZASOWE ZATRZYMANIE, po odblokowaniu wiązki kontynuuje manewr otwierania
ODWRÓĆ GDY ZWOLNIONA, po odblokowaniu wiązki zmienia kierunek i wykonuje zamykanie

 DZIAŁANIE JEŻELI ZOSTANIE PRZYSŁONIĘTA FT2 PRZY ZAMYKANIU
Ignoruje lub FT2 nie jest zainstalowana
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STOP, brama pozostaje nieruchoma, aż do następnego polecenia
ODWRÓĆ NATYCHMIAST, wtedy wykona otwarcie
TYMCZASOWE ZATRZYMANIE, po odblokowaniu wiązki kontynuuje manewr zamykania
ODWRÓĆ GDY ZWOLNIONA, po odblokowaniu wiązki zmienia kierunek i wykonuje otwieranie

 PRZY ZAMKNIĘTEJ BRAMIE, POZWALA NA OTWARCIE Z ZASŁONIĘTĄ FT2
Nie pozwala na otwarcie
pozwala na otwarcie
OTWÓRZ KIEDY JEST ZACIEMNIONA
BRAMIE CAŁKOWICIE OTWARTEJ, ZAMYKA PO 6 SEKUNDACH OD MOMENTU
 PRZY
PRZECIĘCIA FOTOKOMÓRKI

OFF (przecięcie

fotokomórki niczego nie spowoduje)

Przerwanie FT1 powoduje zamknięcie
Przerwanie FT2 powoduje zamknięcie
UWAGA: parametr pozostaje niewidoczny jeżeli ustawi się parametr na lub .

 DŁUGOŚĆ DROGI HAMOWANIA
 - 1 = hamowanie szybkie/minimalna droga zatrzymania … 5 = hamowanie łagodne

 LICZBA SILNIKÓW
1 SILNIK
2 SILNIKI
UWAGA: parametr  w trybie podstawowym

 AKTYWACJA WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO
Nie podłączony wyłącznik krańcowy
wyłączniki krańcowe otwierania podłączone
UWAGA: parametr w trybie uproszczonym
Parametr jest widoczny tylko wtedy, gdy ustawi się .

 KONFIGURACJA LISTWY ZABEZPIECZAJĄCEJ 1
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BRAK
SWITCH, zmienia kierunek tylko przy otwieraniu
8k2, zmienia kierunek tylko przy otwieraniu
SWITCH, zmienia kierunek zawsze
8k2, zmienia kierunek zawsze

 KONFIGURACJA LISTWY ZABEZPIECZAJĄCEJ 2
BRAK
SWITCH, zmienia kierunek tylko przy zamykaniu
8k2, zmienia kierunek tylko przy zamykaniu
SWITCH, zmienia kierunek zawsze
8k2, zmienia kierunek zawsze
Jeżeli wybierze się i parametr nie będzie wyświetlany: COS2 nie jest traktowany jako zabezpieczenie i
używa się wejścia INP2 (zacisk n.24) dla wyłącznika krańcowego przy otwieraniu skrzydła 2.

 KONFIGURACJA PIERWSZEGO KANAŁU RADIOWEGO (PR1)
 KONFIGURACJA DRUGIEGO KANAŁU RADIOWEGO (PR2)
PP
FUNKCJA FURTKI
OTWÓRZ
ZAMKNIJ
STOP
DODATKOWE przekaźnik aktywowany wyłącznie radiowo, zostaje
OŚWIETLENIE
wyłączone normalne działanie
DODATKOWE PP (włącza – wyłącza światło) przekaźnik aktywowany tylko
OŚWIETLENIE
radiowo, zostaje wyłączone normalne działanie

PP z potwierdzeniem bezpieczeństwa (za pomocą funkcji radiowej nr.2)
FURTKA z potwierdzeniem bezpieczeństwa (za pomocą funkcji radiowej nr.2)
OTWÓRZ z potwierdzeniem bezpieczeństwa (za pomocą funkcji radiowej nr.2)
ZAMKNIJ z potwierdzeniem bezpieczeństwa (za pomocą funkcji radiowej nr.2)
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Aktywacja sterowania radiowego z potwierdzeniem (programowanie wartościami - - -).
Sterowanie radiowe z wymaganym potwierdzeniem uniemożliwia by błędne wciśnięcie przycisku zdalnego sterowania
uruchomiło automatykę; funkcja ta może być włączona w sposób dowolny i niezależny dla obu funkcji PR1 i PR2 do
dyspozycji w wyjmowanym odbiorniku.
Przykład: programując i , za pomocą przycisku CHA pilota zakodowanego na funkcję 1 radia oraz przycisku
CHB pilota zakodowanego na funkcję 2 radia, przyciskając przycisk CHA rozpoczyna się odliczanie; tylko jeśli w ciągu 2”
aktywuje się przycisk CHB wykonywane będzie polecenie “krok-krok”. Jeśli natomiast aktywuje się CHB natychmiast
wykonywane będzie polecenie otwarcia częściowego.

 KONFIGURACJA LAMPY OSTRZEGAWCZEJ
STAŁA (przerywanie wykonane jest przez elektronikę lampki sygnalizacyjnej)
Aktywacja przerywania powolnego
przerywania powolnego przy otwieraniu; aktywacja przerywania szybkiego
Aktywacja
przy zamykaniu
NOTA: parametr w trybie podstawowym
Lampa ostrzegawcza zapala się podczas fazy ruchu; możliwe jest ustawienie świecenia stałego (dla lamp
ostrzegawczych z elektroniką posiadającą czasomierz) lub kontrolowanego bezpośrednio przez centralę (dla lamp
ostrzegawczych z zamontowaną żarówką).

 CZAS ŚWIECENIA SIĘ DODATKOWEGO OŚWIETLENIA
OFF (wyłączone)
IMPULSOWE (krótka aktywacja na początku każdego manewru)
AKTYWNE PODCZAS CAŁEGO MANEWRU
 - SEKUND, DZIAŁAJĄCE PO ZAKOŃCZENIU MANEWRU
 - OD 2 DO 9 MINUT PO ZAKOŃCZENIU MANEWRU

 KONFIGURACJA ZEGARA
Kiedy wejście jest zamknięte, zegar (ORO) otwiera je, a następnie ignoruje wszystkie komendy
wejście jest zamknięte, zegar (ORO) otwiera je, ale następnie akceptuje wszystkie
Kiedy
komendy
Jeżeli wybierze się parametry i parametr nie będzie wyświetlany.

 AKTYWOWANIE ZAMKNIĘCIA GWARANTOWANEGO
WYŁĄCZONE (UWAGA: w konsekwencji parametr nie będzie wyświetlany)
AKTYWOWANE
Włącza się jeśli chce się by skrzydła nie zostały nigdy otworzone w nieprzewidzianych sytuacjach; na przykład
nieuzasadniona aktywacja polecenia krok-krok oddalając się od bramy podczas gdy właśnie się zamykała, lub w sytuacji
kiedy silny podmuch wiatru uruchamia aktywację enkodera, skrzydła pozostałyby otwarte w oczekiwaniu na nowe
polecenie. Po czasie określonym przez parametr  centrala aktywuje miganie wstępne trwające 5” (nawet jeśli nie jest
ono włączone przez par. ), a następnie wydaje polecenie zamknięcia. Funkcja ta nie będzie mogła zadziałać tylko w
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przypadku gdy wydane zostało polecenie STOP (z panelu przyciskowego) lub zadziałała listwa krawędziowa i
przekroczony został numer ustalony przez parametr , lub też utracono kontrolę pozycji (należy dokonać przywrócenia
pozycji).

 CZAS OCZEKIWANIA NA ZAMKNIĘCIE GWARANTOWANE
- SEKUND
- od 2 do 9 MINUT

 PRZYWRÓCENIE STANDARDOWYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Po wybraniu parametru , wcisnąć jednocześnie przyciski + i – i przytrzymać przez 4 sekundy: na ekranie pojawi się
migający napis który sygnalizuje przywrócenie ustawień fabrycznych (wskazanych poprzez numery
parametrów).
UWAGA! Nie zostaje przywrócony parametr .
UWAGA! Po przywróceniu, sprawdzić czy parametry są właściwe dla typu instalacji.

  WERSJA HW
  ROK PRODUKCJI
  TYDZIEŃ PRODUKCJI
  NUMER SERYJNY
 
 
  WERSJA FW
Numer seryjny otrzymuje się zestawiając wartości parametrów od do . Na przykład w tej tabeli przedstawione są
wartości (obok parametrów, nie są to wartości standardowe), na podstawie których otrzymuje się numer seryjny


  WYKONANE OPERACJE
 
Liczbę WYKONANYCH OPERACJI otrzymuje się wpisując wartości parametrów od do oraz dodając 2 zera. Np. w
tej tabeli pokazane są wartości obok parametrów (nie są to wartości domyślne), z których otrzymuje się liczbę
00, tj. 12300 manewrów.

 GODZINY WYKONANYCH OPERACJI
 
Liczbę GODZIN WYKONANYCH OPERACJI otrzymuje się wpisując wartości parametrów od do . Np. w tej tabeli
pokazane są wartości obok parametrów (nie są to wartości domyślne), z których otrzymuje się liczbę tj. 123
godziny manewrów.
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  DNI PRACY CENTRALKI
 
Liczbę DNI PRACY CENTRALKI otrzymuje się wpisując wartości parametrów od do . Np. w tej tabeli pokazane są
wartości obok parametrów (nie są to wartości domyślne), z których otrzymuje się liczbę tj. 123 dni uruchamiania
centralki.

5

Odbiór techniczny

Sprawdzić reakcję na wszystkie podłączone polecenia.
Sprawdzić bieg oraz zwolnienia. Sprawdzić siły uderzenia.
Sprawdzić zachowanie się podczas zadziałania
zabezpieczeń. Kiedy sprawdza się enkoder upewnić się
czy jest się wystarczająco daleko od wyłączników
krańcowych lub przeszkód, które zwiększają ryzyko
zmiażdżenia. W przypadku zainstalowania zestawu
akumulatorów: odłączyć napięcie sieci i sprawdzić
działanie akumulatorów. Wyłączyć zasilanie sieci (i
odłączyć akumulatory), podłączyć znowu zasilanie i
sprawdzić czy została poprawnie zakończona faza
odzyskiwania pozycji.

6

Konserwacja

Wykonywać konserwację zaplanowaną co 6 miesięcy
sprawdzając stan czystości i działanie. W przypadku
obecności zabrudzeń, wilgoci, insektów, itp, należy
odciąć zasilanie i oczyścić płytę oraz obudowę.
Ponownie przeprowadzić test. W przypadku zauważenia
powstania tlenku na obwodzie drukowanym należy wziąć
pod uwagę jego wymianę.22
Sprawdzić poziom naładowania akumulatorów
wykonując pełen manewr i mierząc napięcie na ich
końcach.

7

Utylizacja

Produkt powinien być wymontowany zawsze przez
wykwalifikowany personel techniczny zgodnie z
odpowiednimi procedurami dotyczącymi poprawnego
usuwania produktu.
Produkt ten składa się z różnego rodzaju materiałów,
niektóre mogą być poddane recyklingowi, inne
powinny być utylizowane za pomocą systemów
recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z
przepisami lokalnymi dotyczącymi tej kategorii produktu.
Zabrania się wyrzucać tego produktu do odpadów
domowych. Należy dokonać "podziału odpadów" w celu
utylizacji zgodnie z metodami określonymi w przepisach
lokalnych; lub zwrócić produkt do sprzedawcy w
momencie zakupu nowego podobnego produktu.
Lokalne przepisy mogą przewidywać wysokie kary za

nielegalne wyrzucanie tego
produktu.
Uwaga: niektóre elementy
produktu mogą zawierać
substancje zanieczyszczające lub
niebezpieczne, wyrzucenie ich
mogłoby powodować szkodliwe
skutki dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

8

Deklaracja zgodności

Niżej podpisany, reprezentujący następującego
producenta:
Roger Technology
Via Botticelli 8
31020 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)
DECLARES that the equipment described below:
Zaświadcza, że urządzenie opisane poniżej:
Opis: Centrala sterująca do bram automatycznych
Model: B70 / 2DC
Jest zgodne z zapisami prawnymi zawartymi w
następujących dyrektywach:
- 2006/42/CE
- 2004/108/CE
- 2011/65/CE
Oraz zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z
następującymi standardami i specyfikacjami:
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Ostatnie dwie cyfry roku w którym znak CE 06 został
przyznany
Mogliano V.to
04/02/2013

Podpis:
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KARTA GWARANCYJNA DITEX
Dziękujemy i gratulujemy wyboru produktu firmy Roger Technology.
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
Ditex udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia oraz 12 miesięcy od daty sprzedaży podzespołów.
Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia
urządzenia do Ditex Sp. z o.o. Okres gwarancji podlega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w
naprawie.
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.
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 normalne;
instalacji i serwisowania niezgodnego z instrukcjami i/lub przeprowadzanego przez nieautoryzowany
serwis;
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem
użytkownika lub siły zewnętrznej (np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne);
części otrzymanych luzem, (np. pojedyncze koła zębate, elementy elektroniki, sprężyny, wyłączniki, żarówki itp.);
elementów używanych powszechnie (takich jak śruby, rurki, itp.), jak również baterie i inne podobne;
materiałów podatnych na uszkodzenia (szkło, paski, kółka, rolki, itp.);
kosztów transportu do Ditex Sp. z o.o. i z powrotem
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.
Wszelkie nieporozumienia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Ditex Sp. z o.o.

Data i pieczęć sprzedawcy

Data
zgłoszenia
reklamacji

Data
usunięcia
awarii

Miejsce montażu

Opis

Ditex Sp. z o.o., Dystrybutor Generalny Roger Technology na Polskę na Polskę
Tel.: 071/ 32 53 889 Fax: 071/ 32 53 790 Kom.: 506 06 41 01
www.ditex.com.pl info@ditec.com.pl
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Podpis instalatora

Podpis serwisu

