ROGER BRUSHLESS
centrala sterująca do 1 silnika brushless 24Vac

B70 / 1DC
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Skrócony spis parametrów TRYBU ROZSZERZONEGO
parametr funkcja

str.

 MODEL SILNIKA

12

 ZAMYKANIE AUTOMATYCZNE PO PAUZIE

12

 ZAMYKANIE AUTOMATYCZNE PO POWROCIE ZASILANIA

12

 KROKO - KROK ( PP)

12

 MIGANIE WSTEPNE

12

 CZĘŚCIOWE OTWARCIE

DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH (PED)

13

 OSOBA OBECNA

13

 LAMPKA BRAMA OTWARTA

13

 CZAS TRWANIA

13

BIEGU ZWOLNIONEGO

 DŁUGOŚĆ BIEGU OTWARCIA CZĘSCIOWEGO ( FURTKA)

13

 DŁUGOŚĆ PAUZY PRZED AUTOMATYCZNYM ZAMYKANIEM

13

CZAS REKACJI ( ZMIANY KIERUNKU) PO ZADZIAŁANIU LISTWY LUB SYSTEMU PRZECIW

 ZGNIECENIU

 DOKLADNA REGULACJA SIŁ UDERZENIOWYCH

( W POŁĄCZENIU Z PAR. )

13
13

 POZIOM SIŁY UDERZENIOWEJ PRZY BIEGU NORMALNYM

14

 ŁAGODNY START

14

 PRĘDKOŚĆ NOMINALNA

14

 ILOŚĆ PRÓB ZAMKNIĘCIA PO ZADZIAŁANIU LISTWY LUB SYSTEMU PRZECIW ZGNIECENIU

14

 ZACHOWANIE BRAMY PRZY PRZECIĘCIU FOTOKOMÓREK FT1 PODCZAS OTWIERANIA

14

ZACHOWANIE BRAMY PRZY PRZECIĘCIU FOTOKOMÓREK FT1 PODCZAS ZAMYKANIA

14

 ZACHOWANIE BRAMY ZAMKNIĘTEJ PRZY PRZECIĘCIU FOTOKOMÓREK FT1

14

 ZACHOWANIE BRAMY PRZY PRZECIĘCIU FOTOKOMÓREK FT2 PODCZAS OTWIERANIA

15

 ZACHOWANIE BRAMY PRZY PRZECIĘCIU FOTOKOMÓREK FT2 PODCZAS ZAMYKANIA

15

 ZACHOWANIE BRAMY ZAMKNIĘTEJ PRZY PRZECIĘCIU FOTOKOMÓREK FT2

15

 ZACHOWANIE BRAMY OTWARTEJ PRZY PRZECIĘCIU FOTOKOMÓREK

15

 DŁUGOŚC DROGI HAMOWANIA

15

 USYTUOWANIE AUTOMATU

15

 USTAWIENIE LISTWY BEZPIECZEŃSTWA 1

15

 USTAWIENIE LISTWY BEZPIECZEŃSTWA 2

15
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parametr

funkcja

str.



FUNKCJA 1 KANAŁU RADIOWEGO

16



FUNKCJA 2 KANAŁU RADIOWEGO

16



USTAWIENIA LAMPY OSTRZEGAWCZEJ

16



USTAWIENIA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA

16



USTAWIENIA ZEGARA

16



ZAMKNIĘCIE GWARANTOWANE

16



CZAS PAUZY PRZED ZAMKNIĘCIEM GWARANTOWANYM

17



WŁĄCZENIE OCHRONY TERMICZNEJ INWERTERA

17



PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

17



WERSJA HW

17



ROK PRODUKCJI

17

 TYDZIEŃ PRODUKCJI

 NUMER SERYJNY

 WERSJA FW
N
 ILOŚĆ WYKONANYCH MANEWRÓW


ILOŚĆ GODZIN PRACY


ILOŚĆ DNI, W KTÓRYCH CENTRALA BYŁA WYŁĄCZONA
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Wprowadzenie
Dane techniczne centrali
Opis centrali sterującej
Opis podłączeń i bezpieczników
Ustawienia standardowe fotokomórek
Ustawienia listwy krawędziowej
Podłączenie silnika i enkodera
Odbiornik radiowy
Działanie wyświetlacza (display)
Stan poleceń i zabezpieczeń
Stan parametrów
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Zmiana parametrów
Typy trybów zmiany parametrów
Stan czuwania
Stan testu
Programowanie biegu bramy
Stan: TEST FOTOKOMÓREK
Sygnalizacja błędów
Odblokowanie ręczne
Tryb odzyskiwania pozycji
Tryb działania z akumulatorami
Tryb ustawień zaawansowanych
Przegląd techniczny
Konserwacja
Deklaracja zgodności
Rysunki i schematy
Karta gwarancyjna Ditex

1 Wprowadzenie

str.
4
4
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
9
10
10
10
10
11
11
18
18
18
19
25

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób
uprawnionych do instalacji.
Instrukcja nie zawiera informacji przydatnych dla osoby
użytkującej urządzenie.
Niniejsza instrukcja dotyczy centrali sterującej BH70/1DC
do automatów Roger BRUSHLESS do bram przesuwnych i
nie powinna być stosowana do innych automatów.
Przed rozpoczęciem
instalacji uważnie
przeczytać niniejszą
Niebezpieczeństwo instrukcję
Ostrzeżenia

porażenia prądem

Przed przystąpieniem do prowadzenia czynności na
urządzeniu , zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Instalację może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany
personel techniczny zgodnie z obowiązującymi normami.
Przygotować okablowanie zgodnie ze specyfikacja produktu.
Należy podłączyć zautomatyzowaną bramę ze sprawną
instalacją uziemienia wykonaną wg obowiązujących norm
bezpieczeństwa.

Dane techniczne centrali sterującej B70/1DC
BH30/600

ZASILANIE

BH30/800

230Vac ± 10% 50Hz

MAKSYMALNY POBÓR MOCY Z SIECI

135W

200W

ILOŚC SILNIKÓW

1

ZASILANIE SILNIKA

24Vac

TYP SILNIKA

bezszczotkowy sinusoidalny

SPOSÓB KONTROLI SILNIKA

pola zorientowane

NOMINAŁOWA MOC SILNIKA

45W

60W

MAKSYMALNA MOC SILNIKA

100W

150W

13W 24Vac/dc (bez napięcia)

25W 24Vac/dc (bez napięcia)

MAKSYMALNA MOC LAMPY OSTRZEGAW.
PRZERYWACZ LAMPY

50%

MAKSYMALNA MOC DODAT. OŚWIETLENIA

100W 230Vac - 40W 24Vac/dc (bez napięcia)

MOC ŻARÓWKI BRAMA OTWARTA

3W (24Vac)

MOC WYJŚCIA AKCESORII

7W (24Vac)

TEMPERATURA DZIAŁANIA

10W (24Vac)
-20°C … +60°C

WYMAIARY CENTRALI

2000 x 90 x 45 mm waga: 0,244 Kg
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14
15
16
19

COM, wspólne dla wejść i wyjść niskiego napięcia
ST, polecenie STOP (styk N.C.) (a)
COM, wspólne dla wejść i wyjść niskiego napięcia
Grot anteny dla odbiornika radiowego (jeżeli używa
się anteny zewnętrznej, należy podłączyć ją za
pomocą przewodu RG58)
20 Oplot anteny odbiornika
21 COM, wspólne dla wejść i wyjść niskiego napięcia
22 ORO, wejście zegara ( NA)
23 AP, wejście polecenia otwarcia (styk N.O.)
24 CH, wejście polecenia zamknięcia (styk N.O.)
25 PP, wejście polecenia KRO-KROK (styk N.O.)
26 PED, wejście polecenia otwarcia furtki (styk N.O.):
ustawienie fabryczne- całkowicie otwiera 50%
27 +24V DC, zasilanie urządzeń zewnętrznych: max 10W
(400mA)
28 COM, wspólne dla wejść i wyjść niskiego napięcia
29 LAM, lampa ostrzegawcza (+24V DC): max 25W z
przerywaniem 50%
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).
UWAGI:
(a) Wszystkie zabezpieczenia nie zainstalowane ( poza
wył.krańcowymi), które przewidują styk N.C. muszą być
zmostkowane z zaciskiem COM (wspólny), lub
wyłączone
poprzez
ustawienie
parametrów
50,51,53,54,73,74 – zobacz punkty 4.1, 4.2.
Poza tym centrala posiada zaciski:
ENC, zacisk enkodera ( 7 przewodów, zainstalowany na
silniku, rys. 11
FC, zacisk wył.krańcowego (styk N.C., rys.11) opcjonalnie:
mechaniczny(E) lub magnetyczny (F)
SB, zacisk wysprzęglenia silnika (styk N.C., rys.
11)otwierając klapkę, centrala blokuje się i nie
przyjmuje poleceń, zamykając klapkę centrala
automatycznie przechodzi do odzyskiwania pozycji
pod warunkiem , że brama nie stoi na żadnym z
wyłączników.
RADIOODBIORNIK, wejście radioodbiornika ( rys.3)
Jeśli jest potrzeba dostania się do enkodera, wył.
krańcowego lub mikrowyłącznika odblokowania
należy ściągnąć podstawę centrali – rys. 10.

3 Opis centrali sterującej
Centralka B70/1DC steruje 1 silnikiem ROGER brushless do
bram
przesuwnych
o
algorytmach
o
dużej
kompleksowości, które pozwalają między innymi 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.
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Opis podłączeń i bezpieczników

Aby dostać się do wyjść na centrali należy ściągnąć
przykrywę – rys. 1 .
W przypadku zainstalowanych akumulatorów (B71/BC)
odnieść się do rys.2.
Rys. 3 przedstawia schemat podłączeń zasilania, silnika
oraz bezpieczniki. Terminal zasilania (część D)
wyposażony jest w bezpiecznik 5x20mm opóźnionego
typu o wartości 1A 250V (T1A), F3, który ochrania
pierwotne uzwojenie transformatora. Centrala posiada
również 2 bezpieczniki typu samochodowego (
ATO257), F1 o wartości 10A, F2- 2A. 5x20 mm : F1 6,3A 250V (F6,3A) e F2 - 315mA 250V (F315mA).
Rys. 4,5,6 przedstawia schemat podłączeń kolejno na
zaciskach:
1,2,3 Fazy X,Y,Z silnika Roger brushless M1
4,5 Zasilanie od transformatora ( lub alternatywnie od
akumulatorów)
6,7 COR, oświetlenie dodatkowe (bez napięcia): napięcie
maksymalne 230V AC,
8 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
11)
9 COM, wspólne dla wejść i wyjść niskiego napięcia
10 FT2, fotokomórka 2 (styk N.C.) (a)
11 FT1, fotokomórka 1 (styk N.C.) (a)
12 COS2, listwa zabezpieczająca 2 (styk N.C. lub 8,2kOhm)
(a)
13 COS1, listwa zabezpieczająca 1 (styk N.C. lub
8,2kOhm) (a)
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4.1 Ustawienia standardowe fotokomórek

4.4 Odbiornik radiowy ze złączem “molex”

Fabrycznie wyjścia FT1 i FT2 są włączone jak poniżej.
Zmian tych parametrów można dokonać w trybie
zaawansowanym.
FT1 nie reaguje podczas otwierania
przecięcie FT1 podczas zamykania
powoduje odwrócenie ruchu (otwieranie)
pozwala na otwarcie nawet jeśli FT1 jest
zasłonięta
przecięcie FT2 podczas otwierania
powoduje stop, po zwolnieniu brama
kontynuuje otwieranie
przecięcie FT2 podczas zamykania
powoduje stop, po zwolnieniu odwraca
ruch (otwierania)
pozwala na otwarcie nawet jeśli FT2 jest
zasłonięta

50 00
51 02

Odbiornik radiowy 2-kanałowy (rys.3) fabrycznie
ustawiony jest :
PR1 KRKO-KROK (parametr 76 modyfikowany w trybie
zaawansowanym)
PR2 FUNKCJA FURTKI (parametr 77 modyfikowany w
trybie zaawansowanym)
Dostęp do przycisków programowania P1 i P2 jest możliwy
bez ściągania przykrywy centrali- rys.9

52 01
53 03
54 04
55 01

JEŚLI FOTOKOMÓRKA 1 NIE JEST ZAINSTALOWANA
Ustawić parametr 50 00 i 51 00
JEŚLI FOTOKOMÓRKA 2 NIE JEST ZAINSTALOWANA
Ustawić parametr 53 00 i 54 00
Lub zmostkować zaciski z COM.

5 Działanie wyświetlacza (display)
W zależności od trybu działania, w którym znajduje się centrala,
na wyświetlaczu mogą pojawić się poniższe informacje:
• TRYB STANU POLECEŃ I ZABEZPIECZEŃ: dwie cyfry po lewej
stronie pokazują stan poleceń, dwie cyfry po prawej, stan
zabezpieczeń
• 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,
które są różne od pierwszych 10 parametrów z trybu
uproszczonego.

4.2 Ustawienia standardowe listew zabezpieczających
Jako ustawienia fabryczne, włączone są wejścia COS1 i
COS2.
Poniżej pokazana są ustawienia fabryczne listw
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.

4.3 Podłączenie silnika i enkodera
Silnik podłączany jest do centrali w fabryce.
UWAGA: Jeśli z jakiś powodów przewody rozłączą się od
zacisków na centrali , konieczne jest ponowne
zaprogramowanie biegu bramy.
UWAGA: rozłączenia i podłączenia przewodów en kodera
dokonywać przy niezasilonej centrali, inaczej silnik będzie
działał nieprawidłowo.

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 nie
wskazuje alarmu, tak więc centrala może wykonywać
polecenia; jedyny wyjątek stanowi sytuacja, w której
aktywowany jest wyłącznik krańcowy, który jest
wyświetlany, ale nie stanowi 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.
•
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Uwaga: zmiana wartości poszczególnych parametrów
możliwa jest przy bramie zatrzymanej.
Kolejność parametrów w ustawieniach podstawowych
przedstawia poniższa tabela na kolejnej stronie.
Uwaga: po ustawieniu parametrów: 0-, 71- należy
odłączyć zasilanie, ponownie je podać i od nowa
zaprogramować bieg bramy.

5.1 Stan poleceń i zabezpieczeń
Wyjścia na display`u przedstawiane są następująco:
STAN POLECEŃ (N.O.)

STAN ZABEZPIECZEŃ (N.C.)

5.2.2
Zawsze świeci

Uwaga: przywrócenie ustawień fabrycznych możliwe jest
jeśli nie ustawiono hasła ochrony dostępowej.
Wyłączyć zasilanie, trzymać przyciśnięte jednocześnie
przyciski UP I DOWN, następnie nadal trzymając przyciski
podać zasilanie . Po 4 sekundach na display `u zamiga
rE S- , co oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych.

FOTO- fotokomórki
COS =listwa bezpieczeństwa
SB = rozblokowanie

“Kreski” odpowiadające poleceniom zazwyczaj nie świecą
( styki N.O.), zapalają się w chwili otrzymania polecenia.
“Kreski” odpowiadające zabezpieczeniom zainstalowanym
powinny świecić ( styki N.C.). Jeśli nie świecą oznacza to
ich nieprawidłowość.
Zabezpieczenia niezainstalowane powinny być wyłączone
poprzez parametr ( wówczas ich “kreska” miga) lub przez
mostek ( wówczas ich “kreska świeci”). Jeśli ich kreski nie
świecą oznacza to nieprawidłowość.

5.2.3

Stan parametrów
PARAMETR

WARTOŚĆ

UP

+

DOWN

PROG

TEST

MODALITA’
SEMPLIFICATA
TRYB PODSTAWOWY
mantenere premuti

UP
Parametr następny
DOWN Parametr poprzedni
+
Zwiększa parametr o 1 wartość
Zmniejsza parametr o 1 wartość
PROG Programowanie biegu bramy
(patrz punkt 7)
TEST

5.2.1

Typy trybów zmiany parametrów

Centrala pozwala na ustawienia parametrów w trybie
podstawowym lub zaawansowanym.
W trybie zaawansowanym instalator może modyfikować
dużą ilość parametrów, ale wymagana jest od niego
większa znajomość produktu.
Tryb podstawowy został stworzony aby ułatwić instalację i
najczęściej jest wystarczający.
Fabrycznie central ustawiona jest na tryb podstawowy.



5.2

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Aktywuje stan testu ( patrz punkt
5.4)
Zmiana parametrów

Przyciskając przyciski UP i DOWN wyświetla się parametr
do modyfikowania, następnie przyciskając + i - zmienia
się jego wartość ( cyfry z prawej zaczynają migać).
Trzymając wciśnięty przycisk, po jednej sekundzie włącza
sie przeglądanie szybkie. Aby zatwierdzić wybraną wartość
odczekać 4 sekundy lub przyciskami Up lub DOWN
przenieść się do innego parametru: szybkie mignięcie
całego display`a oznacza zapamiętanie wprowadzonych
ustawień.
7

Trzymać przyciśnięte

iprzyciski
pulsantiprzez
per 44sec.
sekundy

TRYB ZAAWANSOWANY
MODALITA’
ESTESA

Aby przejść do trybu zaawansowanego należy przyciskać
przez 4 sekundy przyciski UP i DOWN. Po tym czasie
wyświetli się na display`u pierwszy parametr trybu
zaawansowanego, który jest przedstawiony:
• obecnością dwóch punktów dziesiętnych przy pierwszej
cyfrze po lewej ( numer parametru)
• obecnością litery “A” przy parametrach powyżej 10, aby
odróżnić je od parametrów ustawień podstawowych.
UWAGA : czynność może być powtarzana wiele razy.
W punkcie 11 opisane są ustawienia zaawansowane.
UWAGA: kolejność parametrów w ustawieniach
podstawowych i zaawansowanych nie jest jednakowa ,
dlatego należy zawsze kierować się dokumentacją
techniczną.

PARAMETR
I WARTOŚĆ
STANDARDOWA

FUNKCJA

0- 01

Usytuowanie
automatu

1- 00

Zamykanie
automatyczne

2- 30
3- 00

Czas pauzy przed
zamykaniem
automatycznym
Zamykanie
automatyczne po
powrocie zasilania

4- 00

Do zastosowania w
przyszłości

5- 00

Miganie wstępne

6- 00

Polecenie
KROK-KROK (PP)

7- 00

Ustawienie lampy
ostrzegawczej

8- 01

Aktywowanie
wył.krańcowego

9- 05

Siła przy biegu
normalnym

a- 06

Siła przy zwalnianiu

b-

01

Ustawienie enkodera

C-

01

Rodzaj silnika

5.3

WAROŚĆ NA
WYŚWIETLACZU

OPIS

00
01
00
01 15
99
00 90

automat po stronie LEWEJ patrząc na bramę od wewnątrz posesji
automat po stronie PRAWEJ patrząc na bramę od wewnątrz posesji
wyłączone - nie zamyka automatycznie
ilość prób zamknięcia automatycznego
zawsze zamyka
sekundy pauzy

92 99

2 minuty…...…9 minut pauzy
nie zamyka po powrocie zasilania

00
01
00
01
00
01 10
99
00
01
02
03
04
00
01
02
00
01
02

zamyka po powrocie zasilania
ustawienie fabryczne
nie ustawiać
lampa ostrzegawcza miga tylko gdy brama jest w ruchu
czas w sekundach aktywowana się przed ruchem bramy
aktywuje się na 5 sekund przed zamykaniem
otwiera-stop-zamyka-stop-otwiera-stop-zamyka….
dla wspólnot mieszkaniowych, zamyka automatycznie po
całkowitym otwarciu
dla wspólnot mieszkaniowych, zamyka po całkowitym otwarciu
otwiera-zamyka-otwiera-zamyka…
otwiera-zamyka-stop-otwiera….
świeci ( miganie poprzez elektronikę w lampie)
miganie wolne
miganie wolne przy otwieraniu, szybkie przy zamykaniu
brak wył.krańcowych ( nie podłączone do centrali)
wył.krańcowe na otwieranie i zamykanie podłączone do centrali
tylko wył.krańcowy na otwieranie podłączony do centrali

01 08

1- minimalna siła … 8- maksymalna siła

01 08
00
01
02
01
02

1- minimalna siła … 8- maksymalna siła
brak enkodera
enkoder optyczny ( 8 impulsów na 1 obrót)
enkoder magnetyczny ( 1 impuls na 1 obrót)
BH30/600
BH30/800

5.4

Stan czuwania

Stan TESTU

Aktywuje się po przyciśnięciu przycisku TEST tylko wtedy
gdy silniki są zatrzymane. W przeciwnym razie
przyciśnięcie przycisku TEST powoduje STOP i dopiero
kolejne przyciśnięcie go aktywuje stan testu. Oto
kolejność wizualizacji na display`u:

Po 10 minutach nieaktywności ( żaden przycisk nie jest
przyciskany) wyświetlacz przechodzi automatycznie w
stan czuwania i miga tylko jeden punkt. Aktywacja stanu
czuwania automatycznie przechodzi w podstawowy
poziom ustawień. Stan ten wprowadza centralę w
spoczynek , ale jest ona cały czas gotowa na
wykonywanie poleceń. Aby włączyć display należy
przycisną jeden z przycisków UP, DOWN, +, -.
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Numer wyjścia
aktywnego
(wyświetlany przez 5s)

wyjście, które jest alarmowane i nie pozwala na
programowanie.
• jeśli została włączona funkcja osoba obecna (par.
A7 01), i display wyświetla AP PE nie możemy
dokonać programowania.
UWAGA:
• koniecznym jest posiadanie odbojników na
zamykanie i otwieranie.
• Programowanie zostanie przerwane ( alarm AP PE)
jeśli:
- przyciśnie się przycisk TEST.
- aktywuje się zabezpieczenie (fotokomórki, listwa
krawędziowa, przycisk STOP, klapka odblokowania
otwarta)
- nastąpiła anomalia np. z powodu spadku
napięcia
• Jeśli na końcu programowania wyświetli się błąd
AP PL (błąd długości biegu) należy powtórzyć
programowanie biegu zwracając szczególną
uwagę na to aby brama była całkowicie
zamknięta.

Numer zacisku zabezpieczeń,
który jest alarmowany
(miga do czasu rozwiązania
problemu)

Max
priorytet

odblokowanie

Min.
priorytet

oba wył.krań.
wył. otwierania
wył. zamkania

Pozwala na sprawdzenie aktywacji poleceń i stanu
zabezpieczeń: przy każdej ich aktywacji centrala
włącza lampę ostrzegawczą i lampkę „brama otwarta
(zaciski nr 8, “SC”).
Na displey`u zobaczymy:
• litery świecące mówią o aktywnym poleceniu (po
lewej przez 5 s) ,
• cyfry migające, alarmują o konkretnych zaciskach
zabezpieczeń (po prawej migają aż do ustąpienia
problemu)
Po 10 sekundach nieaktywności system wraca do
stanu poleceń i zabezpieczeń. Aby wyjść szybko ze
stanu testu należy ponownie przycisnąć przycisk
TEST.
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KOLEJNOŚC PROGRAMOWANIA BIEGU BRAMY
1. Bramę całkowicie zamknąć i zasprzęglić klapkę
2. Przed programowaniem najlepiej nie podłączać
akcesorii ( fotokomórek , lampy, anteny) i
zmostkować wszystkie wyjścia NC.
3. Przycisnąć przycisk TEST – powinno wyświetlić
się FC
4. Przyciskać przycisk PROG przez 4 sekundy powinno wyświetlić się AP P5. Otworzyć klapkę- powinno zaświecić się
PH

AS

6. Jak
PH AS zacznie migać należy szybko
zasprzęglić klapkę
7. Na wyświetlaczu pojawi się AU tO – oznacza
to że brama automatycznie uczy się biegu
8. Kiedy brama otworzy się cała, napis
AU tO
będzie migał przez 2 s, następnie napis AU tO
wróci do świecenia i brama zacznie zamykać się .
9. Należy odczekać całe programowanie zwracając
uwagę aby w tym czasie nie przecinać światła
fotokomórek.
10. Zaprogramować piloty
11. Podłączyć akcesoria ( fotokomórki, lampę
antenę…) i ustawić ich parametry na
odpowiednie wartości.
Jeśli programowanie zakończy się prawidłowo,
display wróci do wyświetlania stanu poleceń i
zabezpieczeń.
W przeciwnym razie wyświetlać się będzie AP PE
(błąd uczenia) lub AP PL ( błąd długości biegu) - w
obu przypadkach należy powtórzyć programowanie .

Programowanie biegu bramy

Koniecznym jest dokonanie zaprogramowania biegu
bramy, które pozwoli na właściwe funkcjonowanie
centrali.
PRZED PROGRAMOWANIEM UPEWNIĆ SIĘ , ŻE :
• brama jest całkowicie zamknięta ( wyłącznik
krańcowy na zamykanie aktywny). Brama
zapamiętuje pobór prądu podczas biegu otwarcia i
odwzorowuje je podczas biegu zamknięcia. Jeśli
bieg otwarcia różni się od biegu zamknięcia
programowanie nie powiedzie się i wyświetli się
błąd AP PL.
•
został wybrany prawidłowo rodzaj automatu
przez parametr C- (tryb podstawowy) lub A1 (tryb
zaawansowany).
• został wybrany prawidłowo kierunek biegu bramy
przez parametr 0- (tryb podstawowy) lub 71 (tryb
zaawansowany).
• podłączone zabezpieczenia nie są aktywne,
pozostałe są wyłączone lub zmostkowane.
• jeśli alarmowane jest jedno z zabezpieczeń nie
możemy dokonać programowania. Display
przechodzi wówczas do stanu testu i pokazuje

UWAGA!
Programowanie odbywa się ze zwolnioną prędkością.
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 enkoder niepodłączony, lub uszkodzony
 błąd enkodera, przycisnąć TEST; jeśli błąd

Stan TEST FOTOMÓREK

Podłączając zasilanie fotokomórek do zacisku “SC”
(nr 8) zamiast do zacisku nr 27 i ustawiając parametr

nie zniknie wyłączyć zasilanie na 5s; jeśli błąd nie
zniknie wymienić enkoder

A8 02 w ustawieniach zaawansowanych włączamy

 błąd enkodera, przycisnąć TEST; jeśli błąd nie

stan testu fotokomórek – rys. 7.
Przy każdym poleceniu centrala wyłączy i włączy
fotokomórki sprawdzając tym samym prawidłowy
stan styku. Jeśli jest prawidłowy, aktywuje się silnik,
jeśli nie, centrala blokuje system informując o
uszkodzeniu fotokomórek.
UWAGA: przy tych ustawieniach na zacisku SC zawsze
obecne jest zasilanie 24Vac, dlatego nie można juz go
użyć jako wyjścia dla lampki brama otwarta.
Jeśli zamontowane są akumulatory, na zacisku SC
pełni funkcję „ oszczędność akumulatorów”- opis w
punkcie 11.

zniknie wymienić enkoder

8

 błąd enkodera
N interwencja wyłącznika termicznego
inwertera. Jeśli 86 01 automat blokuje się ; kiedy
temperatura odpowiednio spadnie automat wróci do
funkcjonowania.
Aby chwilowo usunąć błąd nacisnąć przycisk TEST.
Jeśli przyczyna błędu nie zostanie usunięta, błąd ten
będzie pojawiał się przy wyświetlaniu poleceń i przy
podawaniu poleceń.
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Sygnalizacja błędów

Odblokowanie ręczne bramy

W sytuacji kiedy odblokowujemy klapkę w celu
ręcznego przesunięcia bramy , a centrala jest
zasilona, na wyświetlaczu powinien migać napis

Parametry funkcji są zakodowane w tzw. pamięci
nielotnej (EEPROM) przy pomocy odpowiednich
kodów. Błąd parametru jest wyświetlany na display`u
i jednocześnie centrala nie pozwala na włączenie
polecenia.
Przykład : w przypadku błędu parametru 21, display

. W chwili zamknięcia klapki i przekręcenia
kluczyka napis ten znika. Jeśli brama nie znajduje się
na którymś z wyłączników krańcowych , centrala
automatycznie wejdzie w tryb odzyskiwania pozycji.

wskazuje : “21 ee”. ee oznacza błąd, centrala jest
zablokowana do chwili aż ustawi się prawidłową
wartość tego parametru. Przyciskają przyciski + i -,
należy wybrać właściwą wartość dla instalacji i
zatwierdzić ją.
UWAGA: w przypadku błędu parametru zawsze
wyświetla się jego numer wg ustawień
zaawansowanych ( punkt 12) nawet jeśli parametr
ustawiany był z poziomu podstawowego.
Ponadto możemy wyróżnić następujące błędy
związane ze sterowaniem silnikiem:
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Tryb odzyskiwania pozycji

Tryb odzyskiwania pozycji włącza się po powrocie
zasilania lub po otwarciu i klapki wysprzęglającej lub
w przypadku gdy brama trzykrotne napotka na
przeszkodę w tym samym miejscu.
Kiedy widzimy bramę zamykająca się ze zwolnioną
prędkością i lampa ostrzegawcza miga w inny sposób
niż zwykle( 3 sekundy świeci na 1,5 sekundy gaśnie),
oznacza to, że centrala odzyskuje pozycje ( uczy się
biegu). W tej sytuacji należy poczekać z podawaniem
poleceń aż do momentu kiedy lampa ostrzegawcza
zgaśnie i zakończy się manewr. Manewr
odzyskiwania pozycji odbywa się ze zmniejszoną
prędkością, niż ta ustawiona; w przypadku, gdy
ustawiona prędkość jest bardzo mała, odzyskiwanie
pozycji odbywa się z tą prędkością.

 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 lub wydać 3 polecenia ruchu.

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

n Silnik nie podłączony
10
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Zasilanie akumulatorowe oznaczone jest na

Tryb działania z akumulatorami

wyświetlaczu za pomocą komunikatu  oraz
sporadycznej aktywacji lampy ostrzegawczej
(oszczędzając zużycie), a przy spadku napięcia
akumulatora prędkość bramy maleje. Kiedy napięcie
akumulatora spada poniżej wartości minimalnej dla
jego integralności, polecenia wydane centrali nie
zostaną wykonane, a na wyświetlaczu wyświetli się

Jeśli zainstalowany jest zestaw akumulatorów (B71 /
BC) , w przypadku braku napięcia, działanie
zapewnione jest przez baterie zapasowe 24Vdc
1200mAh zainstalowane są w pojemniku ładowarki.
Instalując akumulatory ( 2 baterie po 12Vdc) odnieść
się do rys. 12 i kierować się osobną dokumentacją
akumulatorów. Należy kolejno:
- ściągnąć przykrywkę G
- ściągnąć podstawę H jak wskazuje strzałka B na rys1
- włożyć baterie w gniazdo w podstawie H
- rozłączyć przewody od transformatora od
oryginalnych zacisków i podłączyć je do zacisku na
bateriach wskazanych literą I
- podłączyć przewody L dostarczone z akumulatorami
- zamknąć przykrywę H, przykręcić śrubami
- włożyć baterie zwracając uwagę na biegunowość
- zamknąć przykrywę G.
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 (wówczas wykluczone są zewnętrzne
odbiorniki radiowe) podłączając ich „+” zasilania do
zacisku SC ( rys. 8); ustawić parametr A8 O3 (lub A8
O4, jeśli chce się mieć również fototest) w ten sposób,
kiedy brama jest całkowicie otwarta lub całkowicie
zamknięta, a akumulator dostarcza prąd, odcięte
zostaje zasilanie od urządzeń podłączonych do
zacisku SC.

(battery low – niski poziom baterii).
Funkcjonalność zostanie przywrócona po powrocie
napięcia sieci lub ewentualnym odzyskaniu energii
przez akumulatory, podczas wymuszonej
bezczynności. Jeśli odcięcie zasilania ma miejsce
podczas biegu, dochodzi do zatrzymania silników, a
ruch zostaje automatycznie wznowiony po czasie
potrzebnym na stabilizację (2”).
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Tryb ustawień zaawansowanych

UWAGA: pracując w trybie ustawień podstawowych
wartość parametru niewidocznego w centralach
prosto z fabryki lub po powrocie ustawień
fabrycznych jest wartością wskazaną obok numeru
parametru ( wartość ustawiona fabrycznie). Wartości
te zazwyczaj są używane w większości instalacji.
UWAGA! W zależności od trybu ustawień, niektóre
parametry mogą nie być widoczne jeśli nie dotyczą
danej instalacji.
Poniżej w tabelach przedstawione są parametry trybu
zaawansowanego.
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A1 01
01

Model silnika
BH30/600

02

BH30/800
UWAGA : należy zawsze sprawdzać właściwe ustawienie tego parametru, gdyż ustawienie błędne może powodować
nieprawidłowe działanie automatu.

a2 00

Zamykanie automatyczne po pauzie

00
01- 15

wyłączone ( nie działa zamykanie automatyczne)
ilość prób zamknięć ( np. po przerwaniu zamykania przez fotokomórki)

99

próbuje zawsze zamknąć
UWAGA : Parametr 1- w ustawieniach podstawowych
Aby aktywować zamykanie automatyczne koniecznym jest ustawienie tego parametru z wartością inną niż 00; tylko
przy ustawieniu wartości 99 brama zawsze automatycznie zamknie się po czasie pauzy. Jeśli ustawi się pomiędzy 01 a
15, będzie to liczba prób zamknięć automatycznych wykonywanych. Np. jeśli przy ustawieniu na 01 podczas
zamykania automatycznego przez światło fotokomórek przejdzie osoba brama podejmie tylko jedną próbę
zamknięcia automatycznego.
UWAGA: wartość parametru 49 jest podporządkowana tej wybranej przez par. A2. Parametr 49 maksymalnie może
mieć wartość taką jak wartość parametru A2.

a3 00
00

Zamykanie automatyczne po powrocie zasilania
wyłączone ( nie zamyka po powrocie zasilania)

01

włączone ( zamyka po powrocie zasilania)
UWAGA: parametr 3- w ustawieniach podstawowych
Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na 01 centrala po powrocie zasilania dokona zamknięcia po 5 sekundowym
miganiu lampy ostrzegawczej ( nawet jeśli parametr A5 ustawiono inaczej). Zamykanie to odbywać się będzie ze
zmniejszoną prędkością.

a4 00

Krok- Krok (PP)

00

otwiera-stop-zamyka-stop-otwiera

01

dla wspólnot mieszkaniowych-odnawia po pauzie

02

dla wspólnot mieszkaniowych-zamyka po całkowitym otwarciu

03

otwiera-zamyka-otwiera-zamyka

04

otwiera-zamyka-stop-otwiera
UWAGA: parametr 6- w ustawieniach podstawowych
W instalacjach gdzie może zaistnieć sytuacja , że kilka osób w tej samej chwili aktywuje pilota gdy brama jest w ruchu
przydatne jest zapewnienie całkowitego otwarcia bramy. Ustawiając parametr na wartość 01, w przypadku gdy
brama jest otwarta i zostanie podane polecenie krok-krok brama nie zacznie się zamykać ale centrala ponownie
aktywuje odliczanie czasu pauzy automatycznego zamykania.

a5 00

Miganie wstępne

00
01 - 10

wyłączone ( aktywuje się tylko gdy brama jest w ruchu)
czas aktywności w sekundach

nie miga przed otwieraniem, miga 5 s przed zamykaniem
UWAGA: parametr 5- w ustawieniach podstawowych

99
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a6 00

Funkcja częściowego otwarcia (PED) dla wspólnot mieszkaniowych

00

wyłączone (otwiera-stop-zamyka-stop-otwiera…)

01

włączone (otwarcie częściowe gdy brama otwiera się jest ignorowane)

a7 00
00

Osoba obecna
wyłączone

włączone ( brama jest w ruchu tylko gdy przyciski AP lub CH są przyciskane)
Silnik pracuje tylko przy poleceniach ciągłych. Aktywne są tylko polecenia OTWÓRZ i ZAMKNIJ. Pozostawienie
polecenia zatrzymuje silniki. Silnik powinien być w zasięgu wzroku osoby używającej przycisku sterującego.

01

a8 00

Lampka brama otwarta

00

przy bramie zamkniętej lampka nie świeci, w pozostałych sytuacjach świeci

01

miganie wolne przy otwieraniu, szybkie przy zamykaniu, świecenie stałe przy otwartej
bramie, podwójne miganie przy bramie zatrzymanej w połowie

02
03

wyjście SC używane jako „+” dla zasilenia fotokomórek w celu ich testowania
wyjście SC używane jako „+” dla zasilenia urządzeń zewnętrznych ( np. fotokomórki) w
celu przedłużenia żywotności zainstalowanych akumulatorów.

04

Jak dla wartości 03 i dodatkowo jest aktywny fototest

11 04

Czas trwania biegu zwolnionego

01 - 05

Czas trwania zwalniania (1 = szybkie zwolnienie … 5 = powolne zwolnienie)
Wartość niska  powoduje szybkie zwolnienie tuż przed osiągnięciem końca BIEGU, wartość wysoka  sprawia, iż
spowalnianie zaczyna się dużo wcześniej.
UWAGA: parametry te mogą być zmodyfikowane również po zaprogramowaniu biegu bramy.

15 50

Długość biegu otwarcia częściowego ( furtki)

01 - 99

% w stosunku do całego biegu

21 30

Czas pauzy przed automatycznym zamknięciem

00 - 90

sekundy pauzy przed automatycznym zamknięciem

92 - 99

począwszy od 92 i dalej druga cyfra oznacza minuty pauzy ( od 2 do 9 minut)
UWAGA: parametr 2- w ustawieniach podstawowych.
Kiedy jedna z fotokomórek zostanie przysłonięta , czas pauzy zeruje się i zaczyna być odliczany na nowo.

27 03

Czas reakcji ( zmiany kierunku) po zadziałaniu listwy lub enkodera

00 - 60

sekundy
Określa ile sekund będzie trwała reakcja bramy przed zmianą kierunku biegu po napotkaniu na przeszkodę.
Ustawiony na wartość tak wysoką, zdąży dotrzeć do wyłącznika krańcowego otwierania, wykona również zamknięcie
automatyczne, zgodnie z parametrem 49.

30 05

Dokładna regulacja sił uderzenia (w połączeniu z par. 31)

Redukcja momentu obrotowego silnika: 1 = -35%, 2 = -25%, 3 = -16%, 4 = -8%
5 = moment obrotowy silnika ustawiony fabrycznie
01- 09
Wzrost momentu obrotowego silnika: 6 = +8%, 7 = +16%, 8 = +25%, 9 = +35%
UWAGA: zwiększając/zmniejszając parametr zwiększa się/zmniejsza nominalny moment obrotowy silnika, a w
konsekwencji reguluje się siła uderzenia. Podczas programowania biegu centrala zapamiętuje absorpcje prądu silnika
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  należy więc
wykorzystywać jedynie dla instalacji szczególnie lekkich, które nie odczuwają czynników środowiskowych takich jak
silny wiatr lub niska temperatura.
13

31 15

Poziom siły uderzenia przy biegu normalnym

01- 10

siła niska: 01= minimalna…10=maksymalna

11- 19

siła średnia: 11= minimalna…19=maksymalna

20

siła maksymalna

UWAGA: parametr - w ustawieniach podstawowych.
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.
Siły niskie i średnie mogą być zmieniane za pomocą parametru 30: jeśli przy ustawieniu parametru 31 siła uderzenia
ma wartość zbyt wysoką, należy spróbować zmniejszyć par.30. Jeśli natomiast czas reakcji jest długi, należy
zmniejszyć wartość par.31.

34 04

Ustawienie łagodnego startu ( Soft Start)

01 - 05

1= start szybki, 05= start bardzo łagodny
UWAGA: parametry te mogą być zmodyfikowane również po zaprogramowaniu biegu bramy.

40 05

Prędkość nominalna

01 - 05

1 = prędkość minimalna … 5 = prędkość maksymalna
Wartości 01 02 03 04 05 odnoszą się odpowiednio do 60%, 70%, 80%, 90% i 100% prędkości maksymalnej

49 00

Ilość prób zamknięcia automatycznego po zadziałaniu listwy lub enkodera

00
01 - 03

nie zamyka automatycznie po zadziałaniu listwy i enkodera

50 00

Zachowanie bramy przy przecięciu linii fotokomórek FT1 podczas otwierania

ilość prób zamykania automatycznego po zadziałaniu listwy i enkodera
Jeśli wartość tego parametru chcemy ustawić na większą od parametru A2, automatycznie ustawi się wartość równa
parametrowi A2.

00

IGNORUJE, fotokomórka nie działa lub fotokomórka nie jest zainstalowana

01

STOP, brama zastopowana aż do kolejnego polecenia

02

ZMIANA KIERUNKU (zamyka)

03

STOP CZASOWY, zwolnienie fotokomórki wznawia otwieranie

04

ZMIANA KIERUNKU PO ZWOLNIENIU, zamyka po zwolnieniu przeszkody

51 02

Zachowanie bramy przy przecięciu linii fotokomórek FT1 podczas zamykania

00

IGNORUJE, fotokomórka nie działa lub fotokomórka nie jest zainstalowana

01

STOP, brama zastopowana aż do kolejnego polecenia

02

ZMIANA KIERUNKU (otwiera)

03

STOP CZASOWY, zwolnienie fotokomórki wznawia zamykanie

04

ZMIANA KIERUNKU PO ZWOLNIENIU, otwiera po zwolnieniu przeszkody

52 01

Zachowanie bramy zamkniętej przy przeciętej linii fotokomórek FT1

00

przy bramie zamkniętej NIE pozwala na otwarcie

01

przy bramie zamkniętej POZWALA na otwarcie

02

otwiera gdy zostanie przecięta linia
14

53 03

Zachowanie bramy przy przecięciu linii fotokomórek FT2 podczas otwierania

00

IGNORUJE, fotokomórka nie działa lub fotokomórka nie jest zainstalowana

01

STOP, brama zastopowana aż do kolejnego polecenia

02

ZMIANA KIERUNKU (zamyka)

03

STOP CZASOWY, zwolnienie fotokomórek wznawia otwieranie

04

ZMIANA KIERUNKU PO ZWOLNIENIU, zamyka po zwolnieniu przeszkody

54 04

Zachowanie bramy przy przecięciu linii fotokomórek FT2 podczas zamykania

00

IGNORUJE, fotokomórka nie działa lub fotokomórka nie jest zainstalowana

01

STOP, brama zastopowana aż do kolejnego polecenia

02

ZMIANA KIERUNKU (otwiera)

03

STOP CZASOWY, zwolnienie fotokomórki wznawia zamykanie

04

ZMIANA KIERUNKU PO ZWOLNIENIU, otwiera po zwolnieniu przeszkody

55 01

Zachowanie bramy zamkniętej przy przeciętej linii fotokomórek FT2

00

przy bramie zamkniętej NIE pozwala na otwarcie

01

przy bramie zamkniętej POZWALA na otwarcie

02

otwiera gdy zostanie przecięta linia

56 00

Przy bramie całkowicie otwartej, zamknie bramę po 6 s od przecięcia linii fotokomórek

00

przecięcie linii fotokomórek NIE spowoduje zamknięcia

01

brama zamknie się po 6 sekundach od przecięcia linii fotokomórek FT1

brama zamknie się po 6 sekundach od przecięcia linii fotokomórek FT2
Uwaga : parametr jest niewidoczny jeśli A2 03 lub A2 04,

02

65 05

Długość drogi hamowania

01 - 05

1 = hamowanie szybkie/krótka droga zatrzymania … 5 = hamowanie łagodne

71 01

Usytuowanie automatu

00

automat po stronie LEWEJ patrząc na bramę od wewnątrz posesji

automat po stronie PRAWEJ patrząc na bramę od wewnątrz posesji
01
UWAGA: parametr 0- w ustawieniach podstawowych.

73 03

Ustawienie listwy bezpieczeństwa 1

00

brak listwy , nie zainstalowana

01

typu SWITCH, zmienia kierunek tylko przy otwieraniu

02

listwa 8kΩ, zmienia kierunek tylko przy otwieraniu

03

typu SWITCH, zawsze zmienia kierunek

04

listwa 8kΩ, zawsze zmienia kierunek

74 01

Ustawienie listwy bezpieczeństwa 2

00

brak listwy , nie zainstalowana

01

typu SWITCH, zmienia kierunek tylko przy zamykaniu

02

listwa 8kΩ, zmienia kierunek tylko przy zamykaniu

03

typu SWITCH, zawsze zmienia kierunek

04

listwa 8kΩ, zawsze zmienia kierunek
15

76 00
77 01

Funkcje 1 kanału radiowego ( PR1)
Funkcje 2 kanału radiowego (PR2)

00

KROK-KROK

01

OTWARCIE CZĘŚCIOWE ( furtka)

02

OTWÓRZ

03

ZAMKNIJ

04

06

STOP
DODATKOWE OŚWIETLENIE -przekaźnik aktywowany tylko radiowo, zostaje wyłączone
normalne działanie
DODATKOWE OŚWIETLENIE KROK-KROK (ZAŚWIEĆ-ZGAŚ-ZAŚWIEĆ-ZGAŚ)- przekaźnik
aktywowany tylko radiowo, zostaje wyłączone normalne działanie

07

KROK-KROK z potwierdzeniem bezpieczeństwa

08
09
10

OTWARCIE CZĘŚCIOWE ( furtka) z potwierdzeniem bezpieczeństwa

05

OTWÓRZ z potwierdzeniem bezpieczeństwa
ZAMKNIJ z potwierdzeniem bezpieczeństwa
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 R1
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.

78 00

Ustawienie działania lampy ostrzegawczej

00

świeci światłem ciągłym, aby migała przerywacz musi być w lampie

01

miga powoli

przy otwieraniu miga powoli, przy zamykaniu miga szybciej
UWAGA: parametr 7- w ustawieniach podstawowych.
Lampa ostrzegawcza włącza się gdy brama jest w ruchu. Dla lamp z wbudowanym przerywaczem możliwe jest
ustawienie świecenia stałego lub sterowanego prosto przez centralę (dla lamp z zamontowanymi żarówkami).

02

79 60

Ustawienie włączania się dodatkowego oświetlenia

00

dodatkowe oświetlenie wyłączone

01

włącza się na krótki czas na początku każdego manewru

02
03 - 90

włącza się na czas trwania każdego manewru

92 - 99

włącza się na czas trwania każdego manewru i trwa dodatkowo od 2 do 9 minut

80 00

Ustawienia działania TRIMERA.

włącza się na czas trwania każdego manewru i trwa dodatkowo od 3 do 90 sekund

00

kiedy styk jest zamknięty , otworzy i wszystkie polecenia są ignorowane

01

kiedy styk jest zamknięty , otworzy i reaguje na wszystkie polecenia

81 00
00

Aktywowanie zamknięcia gwarantowanego
WYŁĄCZONE (UWAGA: w konsekwencji parametr nie będzie wyświetlany)

AKTYWOWANE
Włącza się jeśli chce się by brama nie została nigdy otwarta w nieprzewidzianych sytuacjach; np. nieuzasadniona
aktywacja polecenia krok-krok kiedy oddalając się od bramy właśnie się ona zamykała, lub w sytuacji kiedy

01

16
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

niepotrzebnie uruchamia się funkcja przeciw zgnieceniu, brama pozostałyby otwarta 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 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).

82 03

Czas oczekiwania na zamknięcie gwarantowane

02 - 90

sekundy

92 - 99

Od 2 do 9 minut

86 01

Ochrona termiczna inwertera

00

Wyłączone

Aktywowane
01
Gdy ta funkcja jest włączona, a temperatura na inwerterze przekroczy próg krytyczny, automat blokuje się
wyświetlając . Automat wróci do normalnego działania kiedy temperatura spadnie do bezpiecznego poziomu.

90 00

Przywrócenie ustawień fabrycznych.

Ustawić parametr 90 i jednocześnie przyciskać przyciski + i – przez 4 sekundy. Na display`u zacznie migać
zasygnalizuje przywrócenie ustawień fabrycznych.
UWAGA: Po tej czynności sprawdzić, czy parametry są odpowiednie dla danego typu instalacji.

rE S-

co

PRZYKŁAD:

n0
n1
n2
n3
n4
n5
n6

01
23
45
67
89
01
23

Wersja HW
Rok produkcji
Tydzień produkcji

Numer seryjny

Wersja FW

Numer seryjny centrali przedstawiają wartości parametrów od n0 do n6.
Powyżej przykład numeru seryjnego centrali : 01 23 45 67 89 01 23.

o0 01
o1 23

Ilość wykonanych manewrów

Ilość wykonanych manewrów przedstawiają wartości parametrów o0 i o6 . Do tej warości należy jeszcze dodać 00.
Powyżej przykład = 12300 manewrów

h0 01
h1 23

Ilość godzin pracy

Ilość przepracowanych godzin przedstawiają wartości parametrów h0 i h6 .
Powyżej przykład = 123 godziny pracy

d0 01
d1 23

Ilość dni, w których centrala była włączona

Ilość dni przedstawiają wartości parametrów d0 i d6 .
Powyżej przykład = 123 dni , w których centrala była włączona
17
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15

Przegląd techniczny

Sprawdzić reakcję na wszystkie podłączone polecenia.
Sprawdzić bieg bramy i zwolnienia przy końcu biedu.
Sprawdzić siły przy wykrywaniu przeszkód.
Sprawdzić prawidłowe działanie zabezpieczeń.
NOTA: jeśli centrali używa się do bramy skrzydłowej
(wahadłowej) sprawdzić dzialanie odblokowania przy
bramie zamkniętej.
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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 / 1DC
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 14 został
przyznany

Konserwacja

Wykonywać konserwację zaplanowaną co 6 miesięcy
sprawdzając czystość i działanie centrali. W przypadku
zabrudzeń, wilgoci, obecności insektó, odciąć zasilanie I
oczyścić płytę i obudowę. Ponownie wykonać czynności
jak w przeglądzie
W przypadku zauważenia dużego nalotu na ścieżkach
płyty zastanowić się nad jej wymianą. Nel caso si noti
dell’ossido sul circuito stampato valutare la
sostituzione.

Mogliano V.to
23/12/2014

14 Utylizacja
Produkt należy odinstalować przez wykwalifikowany
personel zgodnie z odpowiednimi procedurami
usunięcia produktu.
Produkt ten składa się z różnego rodzaju materiałów,
niektóre mogą być poddane recyklingowi, inne
powinny być utylizowane zgodnie z przepisami
lokalnymi dotyczącymi tej kategorii produktu.
Zabrania się wyrzucać tego produktu wraz z odpadami
domowymi. Wykonaj podziału odpadów w celu
utylizacji zgodnie z metodami określonymi w
przepisach lokalnych; lub zwrócić produkt do
sprzedawcy w momencie zakupu innego urządzenia.
Lokalne przepisy mogą przewidywać wysokie kary za
nielegalne wyrzucanie tego produktu.
Ostrzeżenie: Niektóre elementy produktu mogą
zawierać
substancje
zanieczyszczające
lub
niebezpieczne, wyrzucenie ich może powodować
szkodliwe skutki dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzi.

Podpis:
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Rysunki i schematy
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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. Ditex
Sp.z o.o. gwarantuje dostarczenie na wymianę urządzeń, jeżeli w tym okresie wykazują one wady konstrukcyjne. Wady te usuwane
będą bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do Ditex Sp. z o.o. Okres gwarancji
podlega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
1. 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.
2. Bezwzględnym warunkiem udzielenia gwarancji jest regularne dokonywanie przeglądów technicznych (co 6 miesięcy)
przez autoryzowanego instalatora.
3. Gwarancja nie obejmuje:
wszystkich urządzeń, których wady powstały na skutek:
instalacji i/lub używania niezgodnego z instrukcją, niedbałości, uszkodzeń w transporcie;
używania i pracy urządzenia w warunkach innych niż jego przeznaczenie;
instalacji i serwisowania niezgodnego z instrukcjami i/lub przeprowadzanego przez nieautoryzowanego
instalatora;
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
uszkodzeń mechanicznych wszystkich elementów i podzespołów, termicznych, chemicznych i wszystkich
innych spowodowanych działaniem użytkownika lub siły zewnętrznej (np. przepięcia w sieci, wyładowania
atmosferyczne);
części otrzymanych luzem stanowiących jedność podzespołów i elementów używanych (np. pojedyncze koła
zębate, elementy elektroniki, sprężyny, wyłączniki itp.);
kosztów transportu do Ditex Sp. z o.o. i z powrotem
4. 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.
5. Wszelkie nieporozumienia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Ditex Sp. z o.o.

..........................................................
podpis kupującego
Data i pieczęć sprzedawcy

Data zgłoszenia
reklamacji

Data usunięcia
awarii

Miejsce montażu

Opis

Ditex Sp. z o.o.
Tel.: 071/ 32 53 889 , Tel. kom.: 506 064 101
www.ditex.com.pl info@ditec.com.pl

Podpis instalatora

Podpis serwisu

