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STRONA

1. OGÓLNE OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do instalacji. Instalacja, podłączenia elektryczne oraz
regulacja muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. oraz obowiązującymi normami. Przed rozpoczęciem
instalacji uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Niewłaściwa instalacja może spowodować zagrożenie. Opakowania (plastik,
poliester, itp.) nie powinny zanieczyszczać środowiska ani pozostawać w zasięgu dzieci, gdyż może to spowodować zagrożenie.
Przed rozpoczęciem instalacji sprawdzić, czy produkt jest w nieuszkodzonym stanie. Nie instalować urządzenia na obszarach
zagrożonych wybuchem: obecność gazów palnych lub dymu stwarza duże zagrożenie. Przed instalacją urządzenia wprowadzić
wszystkie zalecane modyfikacje konstrukcyjne zabezpieczające przed ściśnięciem i innym niebezpieczeństwem. Sprawdzić, czy
konstrukcja jest solidna i stabilna. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania
zasad sztuki budowlanej w konstrukcji ościeżnic, jak również za zniekształcenia powstałe w czasie użytkowania.
Urządzenia zabezpieczające (fotokomórki, listwy i inne) należy montować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm,
kryteriów sztuki budowlanej, miejsca instalacji, funkcjonalności systemu oraz siły nacisku bramy lub drzwi. Urządzenia
zabezpieczające powinny zabezpieczać przed ściśnięciem, zakleszczeniem i innymi zagrożeniami. Umieścić w widocznym miejscu
tablice ostrzegawcze i inne oznakowanie wymagane przez odpowiednie przepisy. Każde urządzenie winno być oznakowane w
widoczny sposób.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie instalacji elementów niekompatybilnych. Do prawidłowego działania
urządzenia używać wyłącznie elementów oryginalnych. Do napraw i wymian używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Do napraw elektroniki zaleca się używanie opaski antystatycznej z uziemieniem. Instalator musi dostarczyć użytkownikowi
instrukcję obsługi oraz wszystkie informacje o funkcjonowaniu urządzenia w trybie automatycznym, ręcznymi awaryjnym.

1.1 Ostrzeżenia instalacyjne
Centrala sterująca CS12E posiada następujące funkcje zabezpieczeń:
- wykrywanie przeszkód z ograniczeniem siły.
Maksymalny czas odpowiedzi funkcji zabezpieczających to 0,5 s. Czas reakcji funkcji zabezpieczających w przypadku
awarii to 0,5 s.
Funkcje zabezpieczające spełniają poniższe normy:
EN ISO 13849-1:2008 kategoria 2 PL=c
EN ISO 13849-2:2012
Nie jest możliwe, aby automatycznie tymczasowo ominąć funkcję zabezpieczeń.
Nie zostało zastosowane wykluczenie żadnej awarii.

2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent Entrematic Group AB z siedzibą w Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden
Zaświadcza, że centrala sterująca typu CS12E jest zgodna z zapisami prawnymi zawartymi w następujących
dyrektywach CE:
Dyrektywa EMC 2004/108/CE
Dyrektywa niskiego 2006/95/CE.
Dyrektywa R&TTE 1999/5/CE.
Landskrona, 28.03.2013

3. DANE TECHNICZNE
Opis
Zasilanie
Wyjście silnika
Zasilanie akcesoriów

NES 300EH
NES 400EH
NES 600EH
230V~/ 50-60
230V~/ 50-60
230V~/ 50-60
Hz
Hz
Hz
24V=/ 12 A max 24V=/ 14 A max 24V=/ 16 A max
24V=/ 0,3 A

24V=/ 0,3 A

24V=/ 0,3 A

Temperatura

– 20ºC/ + 55ºC

– 20ºC/ + 55ºC

– 20ºC/ + 55ºC

Ilość kodów

100
200(BIXMR2)

100
200(BIXMR2)

100
200(BIXMR2)

433,92 MHz

433,92 MHz

433,92 MHz

Częstotliwość

UWAGA: Powyższa funkcjonalność gwarantowana jest wyłącznie gdy używane
są oryginalne akcesoria i urządzenia zabezpieczające Entrematic.
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4. STEROWANIE
STYK

FUNKCJA
N.O.
KROK-KROK Z
AUT.ZAMYKANIEM

KROK-KROK BEZ
AUT.ZAMYKANIA

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

OTWIERANIE Z
AUT.ZAMYKANIEM

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

OTWIERANIE BEZ
AUT.ZAMYKANIA

Wybierając BC►CS►1-3 , zamknięcie styku powoduje
otwieranie. Uwaga: Przy urządzeniu nieruchomym
polecenie 1-5 powoduje ruch przeciwny do ruchu
poprzedzającego zatrzymanie.

N.C.

Wybierając BC►64►1-6 , otwarcie styku zatrzymuje i
ZATRZYMANIE
uniemożliwia jakikolwiek ruch. Uwaga: aby ustawić inne
BEZPIECZEŃSTWA
funkcje tego styku, patrz ustawienia parametru: AP►SM

N.O.

ZAMYKANIE

Wybierając BC ► 64 ► 1-4 , zamknięcie styku powoduje
zamykanie

N.C.

ZABEZPIECZENIE
W POSTACI
ZMIANY
KIERUNKU RUCHU
( np. fotokomórki )

Otwarcie styku powoduje zmianę kierunku ruchu
(ponowne otwarcie) podczas zamykania.
Wybierając BC►SO► ON , przy bramie nieruchomej
otwarcie styku uniemożliwia wszelki ruch.
Wybierając BC ►SO ►OF , przy bramie nieruchomej
otwarcie styku uniemożliwia jedynie ruch zamykania.

Zmostkować wszystkie styki N.C, jeśli nie są używane. Zaciski o tym samym numerze są
jednoznaczne.

4.1 Włożenie dodatkowej płytki ze złączem MOLEX
Aby włożyć dodatkową płytkę ze złączem MOLEX producenta Entrematic ( np. BIXLR22, LAB9, SOFA1…) wyciąć
przykrywkę jak wskazuje rysunek.

4

4.2 Listwa bezpieczeństwa SOFA1- SOFA2 lub GOPAVRS
FUNKCJA

STYK

SAFETY TEST

N.C.

N.C.

OPIS
Włożyć płytkę SOFA1-SOFA2 lub GOPAVRS w
odpowiednie miejsce w centrali. Jeśli test nie
powiedzie się na wyświetlaczu pojawi się alarm.

ZATRZYMANIE
BEZPIECZEŃSTWA

Przy AP ►D6 ►S41 , podłączyć zaciski wyjścia
listwy do zacisków 1-6 na centrali ( szeregowo z już
obecnymi podłączeniami)

ZABEZPIECZENIE PODCZAS
ZAMYKANIA

Przy AP ►D8 ►S41 , podłączyć zaciski wyjścia
listwy do zacisków 1-8 na centrali ( szeregowo z już
obecnymi podłączeniami)

Przykłady podłączenia listwy bezpieczeństwa
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5. WYJŚCIA I AKCESORIA
WYJŚCIA

WARTOŚĆ

24V=/0.3A

GOL148REA
(433,92 MHz)

LAMPH
24V=/ 25W

OPIS
Zasilanie akcesoriów. Do zasilania akcesoriów zewnętrznych, w tym
również lampki sygnalizującej stan urządzenia.
Podłączenie anteny (433, 92 MHz).
Jeśli używa się radioodbiornika wbudowanego podłączyć dostarczony
przewód anteny (173 mm) lub podłączyć antenę GOL148REA za pomoca
przewodu koncentrycznego RG58.
Lampa ostrzegawcza.
Z menu III poziomu można ustawić miganie wstępne lampy
ostrzegawczej. AP ►WO lub AP ►WC
Centrala sterująca posiada specjalne miejsce do wpięcia płytek ze
złączem molex producenta Entrematic. Działanie płytki określa się
wybierając: BC►AM. UWAGA: wkładanie i wyciąganie płytki należy
zawsze dokonywać przy wyłączonym zasilaniu.

AUX

Pozwala na zapisanie ustawień działania poprzez SF►SV. Zapisane
ustawienia mogą być ponownie przywołane poprzez SF►RC.
BIXMR2

Moduł pamięci pozwalający na programowanie pilotów W przypadku
zamiany centrali sterującej można przełożyć moduł pamięci z centrali
poprzedniej. UWAGA: wkładanie i wyciąganie modułu należy zawsze
dokonywać przy wyłączonym zasilaniu.

NES100FCM

Komplet wyłączników magnetycznych (opcjonalnie w NES400)

NES100BBU
2x12 V 2Ah

BAT-Funkcjonowanie na akumulatory. Przewidziany jest zestaw
opcjonalny akumulatorów wyposażony w obwód kontrolny i ładowarkę.
Przy normalnym zasilaniu baterie są doładowywane aż do powrotu
zasilania lub do chwili kiedy baterie zostaną rozładowane do pewnego
poziomu. W tym przypadku centrala wyłączy się .
UWAGA : aby baterie były ładowane zawsze muszą być podłączone do
centrali. Należy dokonywać okresowych przeglądów sprawności baterii.
Aby zagwarantować prawidłowe działanie urządzenia , koniecznym jest
instalowanie akumulatorów w pomieszczeniach o temp. +5ºC/ + 40ºC
powyższej temperaturze.
Podłączenie zasilania, silnika, mikrowyłącznika odblokowania i
okablowanie „typ silnika”

6. JUMPERY
Jumper
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Opis

JR1

Ustawienie trybu
wyświetlacza

JR3

Radio wbudowane

OFF

ON

Wyświetlacz w trybie
informacyjnym. Ukazuje
wprowadzone dane i wartości.

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

Wyłączone

Włączone

7. USTAWIENIA
Uwaga: przyciskanie przycisków może być szybkie (poniżej 2 s) lub dłuższe (powyżej 2 s).
Jeśli nie jest zaznaczone inaczej przyciskanie powinno być szybkie.

7.1 Włącznie i wyłącznie
Procedura włączenia wyświetlacza jest następująca:

Przycisnąć przycisk ENTER
Wyświetlacz potwierdzi poprawność działania

Pojawi się informacja o menu pierwszego stopnia

Procedura wyłączenia wyświetlacza jest następująca:
Przycisnąć przycisk ESC

Uwaga: wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 60 s.

7.2 Kombinacja przycisków
Jednoczesne przyciśnięcie przycisków:

i ENTER powoduje otwarcie urządzenia

Jednoczesne przyciśnięcie przycisków:

i ENTER powoduje zamknięcie urządzenia

Jednoczesne przyciśnięcie przycisków
i powoduje POWER RESET
(przerwanie zasilania automatu i ponowne zasilenie)

Trzymając wciśnięty przycisk

UP lub

DOWN menu szybko przewija się.
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W niektórych menu możliwe jest wyświetlenie jednostki parametru przez przyciśnięcie przycisku ENTER po
wyświetleniu jego wartości (np. 50 cm)

7.3 Menu główne
Używając przycisków

i

wybrać odpowiednią funkcję

Przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru
Po zatwierdzeniu wybrania odpowiedniej funkcji wyświetli się menu II stopnia
Wyświetlacz

Opis
AT - Ustawienia Automatyczne
Zarządzanie ustawieniami automatycznymi

BC - Ustawienia Podstawowe
Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień podstawowych

BA - Regulacje Podstawowe
Wyświetlanie i modyfikowanie regulacji podstawowych.
UWAGA : niektóre ustawienia wymagają wykonania kilku manewrów aby
zostały zapamiętane
RO - Ustawienia Radiowe
Zarządzanie ustawieniami radiowymi

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

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

AP - Ustawienia Zaawansowane
Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień i regulacji zaawansowanych .
UWAGA : niektóre ustawienia wymagają wykonania kilku manewrów aby
zostały zapamiętane.

Uwaga: nie do każdego typu automatu, są do dyspozycji wszystkie funkcje
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7.4 Menu II stopnia – AT (Ustawienia Automatyczne)
Używając przycisków

i

wybrać odpowiednią funkcję

Przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru
Wyświetlacz

Opis
RT - otwieranie w prawo

LF - otwieranie w lewo

H0 - ustawienia przeznaczone dla posesji prywatnych ( 0 )
Przy tym ustawieniu:
AC - automatyczne zamykanie :
C5 - polecenie krok-krok/otwarcie :
RM - polecenie radio:
AM - płytka MOLEX :
SS - pozycja automatu po podaniu zasilania :
H1 - ustawienia przeznaczone dla posesji prywatnych ( 1 )
Przy tym ustawieniu:
AC - automatyczne zamykanie :
TC - czas automatycznego zamykania :
C5 - polecenie krok-krok/otwarcie :
RM - polecenie radio:
AM - płytka AUX :
SS - pozycja automatu po podaniu zasilania :
C0 - ustawienia przeznaczone dla osiedli mieszkaniowych ( 0 )
Przy tym ustawieniu:
AC - automatyczne zamykanie :
TC - czas automatycznego zamykania :
C5 - polecenie krok-krok/otwarcie :
RM - polecenie radio:
AM - płytka MOLEX :
SS - pozycja automatu po podaniu zasilania :
RD - resetowanie ustawień podstawowych ( SETTING RESET).

wyłączone
krok-krok
krok-krok
krok-krok
otwarte

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

włączone
1 minuta
otwarte
otwarte
otwarte
zamknięte

AA - Włączenie menu parametrów zaawansowanych

Menu III stopnia jest aktywne przez 30 minut.
Uwaga: nie do każdego typu automatu, są do dyspozycji wszystkie funkcje
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7.5 Menu II stopnia – BC (Ustawienia Podstawowe)
Używając przycisków

i

wybrać odpowiednią funkcję

Przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru

Wyświetlacz

Opis
AC - Zamykanie automatyczne
ON - włączone, OF - wyłączone

SS - Stan urządzenia po podaniu zasilania
OP - otwarte, CL - zamknięte
Wskazuje jak centrala widzi automat w momencie podania
zasilania lub po poleceniu POWER RESET
SO - Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku ruchu
(fotokomórki)
ON - włączone, OF - wyłączone
Jeśli wybierzemy (ON), to przy urządzeniu zatrzymanym i
styku 1-8 otwartym zostanie uniemożliwiony jakikolwiek
ruch.
Jeśli wybierzemy (OFF) przy urządzeniu zatrzymanym i
styku 1-8 otwartym, możliwe jest otwarcie urządzenia
NI - Elektroniczny system przeciw zamarzaniu NIO
ON - włączone, OF - wyłączone
Jeśli wybierzemy (ON) pozwala na utrzymanie
skuteczności silników również w niskich temperaturach.
Uwaga : do prawidłowego działania centrala sterująca
powinna być w tej samej temperaturze co silniki.

Uwaga: nie do każdego typu automatu, są do dyspozycji wszystkie funkcje
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7.5.1 Menu III stopnia BC (ustawienia podstawowe)
W menu III stopnia wchodzi się aktywując funkcję AA opisaną w punkcie 7.4
Wyświetlacz

Opis
HR - Funkcja osoba obecna
ON- włączona, OFF - wyłączona
UWAGA: Ustawić HR ► ON tylko jeśli 64 ► 1-4 i
CS ► 1-3

64 - Funkcja zatrzymania bezpieczeństwa/
zamknięcia
1-4 - zamykanie, 1-6 - stop

C5 - Polecenie KROK-KROK / OTWIERANIE
1-5 - krok-krok, 1-3 - otwieranie

RM - Polecenie Radio
1-5 - krok-krok, 1-3 - otwieranie

AM - Funkcjonowanie polecenia płytki MOLEX
1-5 - krok-krok, 1-3 - otwieranie

PP - ustawienie kolejności polecenia krok-krok
z polecenia 1-5
ON - otwiera-stop-zamyka-stop-otwiera,
OF - otwiera-stop-zamyka-otwiera

S5 - Czas trwania stopu w kolejności polecenia
krok-krok z polecenia 1-5
ON - stop stały, OF - stop czasowy

OD - Kierunek otwierania
LF - otwieranie w lewo, RT - otwieranie w prawo.
Kierunek otwierania określamy patrząc na automat
od strony posesji.
UWAGA : Zmiana kierunków powoduje RESET
automatyczny centrali
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7.6 Menu II stopnia – BA
Używając przycisków

i

wybrać odpowiednią funkcję

Przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru
Wyświetlacz

Opis
MT- Typ automatu
N3 - Silnik do bram do 300 kg
N4 - silnik do bram do 400 kg
N6 - silnik do bram do 600 kg
UWAGA : ten parametr tylko się wyświetla

TC - Regulacja czasu automatycznego zamykania
- od 0`` do 59`` z przerwą 1 sekundową
- od 1` do 2` z przerwą 10 sekundową

RP - Regulacja otwarcia częściowego (%)
Określa stosunek procentowy otwarcia częściowego do
otwarcia całkowitego
10 - minimalne, 99 - maksymalne

TP - Ustawienie czasu zamykania automatycznego po
otwarciu częściowym (s)
- od 0`` do 59`` z przerwą 1 sekundową
- od 1` do 2` z przerwą 10 sekundową

VA - regulacja prędkości otwierania ( cm/s)
24 - maksymalnie przy MT ► N6,
25 - maksymalnie przy MT ► N3 lub N4

VC - regulacja prędkości zamykania ( cm/s)
24 - maksymalnie przy MT ► N6,
25 - maksymalnie przy MT ► N3 lub N4

R1 - Regulacja siły nacisku na przeszkody podczas
otwierania
Jeśli brama podczas otwierania napotka na przeszkodę to
zatrzyma się a następnie wycofa na 10 cm.
00- siła minimalna, 99- siła maksymalna
R2 - Regulacja siły nacisku na przeszkody podczas
zamykania
Jeśli brama podczas zamykania napotka na przeszkodę to
zatrzyma się a następnie zmieni kierunek.
00- siła minimalna, 99- siła maksymalna
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Uwaga: wartość niektórych ustawień zależna jest od typu automatu
Regulacji należy dokonywać kolejno po jednym parametrze sprawdzając działanie bramy

7.6.1 Menu III stopnia – BA
W menu III stopnia wchodzi się aktywując funkcję AA opisaną w punkcie 7.4
Wyświetlacz

Opis
DT- Regulacja czasu reakcji na przeszkodę ( s/100)
10 - minimalny
60 - maksymalny

MP - Start pełna mocą
ON - podczas startu wzrasta siła nacisku na przeszkody do
max
OFF - podczas startu wzrasta siła nacisku na przeszkody
do wartości ustawionej na R1 - R2
ST - Regulacja czasu startu z pełną mocą (s)
0,5 - minimalny
3,0 - maksymalny

TA - Regulacja czasu przyspieszenia (s)
0,5 - minimalny ( równa 75% VA- VC)
2,0 - maksymalny

TD - Regulacja drogi hamowania (%)
10 - minimalna
99 - maksymalna

OB - Regulacja drogi hamowania przy końcu
otwierania (cm)
0,5 - minimalna
99 - maksymalna
CB - Regulacja drogi hamowania przy końcu
zamykania (cm)
0,5 - minimalna
99 - maksymalna
PO - Regulacja prędkości hamowania przy końcu
otwierania (cm/s)
0,2- maksymalna,
10- minimalna
PC - Regulacja prędkości hamowania przy końcu
zamykania (cm/s)
0,2- maksymalna,
10- minimalna
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OO - regulacja odcinka drogi przy końcu otwierania, w
którym przeszkoda jest odbierana jako ogranicznik (cm)
0,5- minimalny,
99 - maksymalny
OC - regulacja odcinka drogi przy końcu zamykania, w
którym przeszkoda jest odbierana jako ogranicznik (cm)
0,5- minimalny,
99 - maksymalny

Regulacji należy dokonywać kolejno po jednym parametrze sprawdzając działanie bramy

7.7 Menu II stopnia ustawień radiowych – RO
Używając przycisków

i

wybrać odpowiednią funkcję

Przycisnąć przycisk enter w celu potwierdzenia wyboru

Wyświetlacz

Opis
SR - Proste programowanie pilotów
Możliwe jest zaprogramowanie pilotów w poniższy sposób nawet przy wyświetlaczu w
trybie informacyjnym ( DS ► 00 lun 03):
- w przypadku gdy programuje sie pilota , który nie był jeszcze nigdy programowany do tej
pamięci
- w przypadku programowania kanału , który nie był programowany do tej pamięci

MU - Ustawienie maksymalnej liczby pilotów
możliwych do zakodowania w pamięci.
Możliwe jest zakodowanie max 100 lub 200 pilotów.
20-200 - ilość pilotów
10-100 - ilość pilotów

Uwaga: W zależności od typu automatu i centrali sterującej, niektóre funkcje mogą być niedostępne
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7.7.1 Menu III stopnia ustawień radiowych (RO)
Wyświetlacz

Opis
C1, C2, C3, C4 - wybór funkcji poszczególnych
przycisków pilota programowanego
NO -nie wybrana żadna funkcja,
1-3 - polecenie otwarcia, 1-4 - polecenie zamknięcia,
1-5 - polecenie krok-krok P3 - polecenie otwarcia
częściowego 1-9 - polecenie STOP
Jeśli zaprogramujemy jeden jakikolwiek przycisk, zostanie
mu przydzielona funkcja 1-3 ( otwórz lub krok-krok).
Jeśli zostaną zaprogramowane od 2 do 4 przycisków tego
samego pilota, to jego przyciski będą miały następujące
funkcje:
- CH1 - polecenie 1-3 otwarcia lub
krok-krok,
- CH2 - polecenie
otwarcie częściowego ,
- CH3
- żadna funkcja,
- CH4 - STOP.
Uwaga: opcja 1-3 ( otwórz) i 1-5 ( krok-krok) zależą od
ustawienia BC►RM
ER - usunięcie z pamięci pojedynczego pilota

EA - Usunięcie z pamięci wszystkich pilotów

EC- usunięcie z pamięci jednego kodu (do wykorzystania w przyszłości)

RE - Blokowanie pamięci radia
OF - zablokowana, ON - odblokowana
Przy włączonej funkcji ( ON) możliwe jest programowanie
pilotów bez ingerencji na centrali , ale w pobliżu zasilonego
urządzenia. W tym celu należy przyciskać szpilką przez 5 s
przycisk PRG w pilocie już zaprogramowanym aż zaświeci
się jego dioda , a następnie przycisnąć dowolny przycisk
pilota nowego w celu zaprogramowania.

7.8 Menu II stopnia – SF (Funkcje Specjalne)
Używając przycisków

i

wybrać odpowiednią funkcję

Przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru
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Wyświetlacz

Opis
CU - Wyświetlenie wersji mikroprocesora centrali sterującej

SV - Zachowanie ustawień centrali dokonanych przez instalatora

Wybierając RO►MU►10 możliwe jest zachowanie do 2 osobistych konfiguracji w
pamięci i U2 jedynie gdy moduł pamięci jest na centrali. Uwaga: Jeśli zaprogramowano
ponad 100 pilotów do modułu pamięci centrali, nie będzie możliwe zachowanie żadnych
osobistych konfiguracji
RC - Wgrywanie ustawień

Możliwe jest wgranie zapisanych wcześniej na module pamięci
ustawień U1 i U2 lub wgranie określonych ustawień przypisanych
następującym pozycjom w module pamięci:
01 - parametry dotyczące listwy krawędziowej na zamykanie i STOP
,
02 - parametry dotyczące listew krawędziowych i STOP,
03 i 04 - do zastosowania w przyszłości
RL - Wgranie ostatnich ustawień

Centrala sterująca automatycznie zachowuje ostatnie ustawienia w module pamięci. W
przypadku wymiany centrali możliwe jest odtworzenia ostatnich ustawień przenosząc
moduł pamięci i wgrywając ostatnio wprowadzone ustawienia.
Uwaga: W zależności od typu automatu i centrali sterującej, niektóre funkcje mogą być niedostępne

7.9 Menu II stopnia – CC (Licznik cykli)
Używając przycisków

i

wybrać odpowiednią funkcję

Przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru
Wyświetlacz

Opis
CV- Wyświetlanie ilości wykonanych cykli

CV- Wyświetlanie ilości wykonanych cykli otwarcia częściowego

CV- Wyświetlanie ilości godzin , w których centrala była zasilana

Uwaga: W zależności od typu automatu i centrali sterującej, niektóre funkcje mogą być niedostępne
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7.10 Menu II stopnia AP (Ustawienia zaawansowane)
Używając przycisków

i

wybrać odpowiednią funkcję

Przycisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia wyboru

Wyświetlacz

Opis
FA- Ustawienie działania wyłącznika krańcowego na
otwieranie
N0
- żadne
SX - jako wyłącznik zatrzymania ( po jego aktywacji brama
zatrzyma się )
PX - jako wyłącznik zbliżenia ( po jego aktywacji brama jedzie
aż do ogranicznika i każda przeszkoda , którą wtedy napotka
traktuje jako ogranicznik)

FA- Ustawienie działania wyłącznika krańcowego na
zamykanie
N0
- żadne
SX - jako wyłącznik zatrzymania ( po jego aktywacji brama
zatrzyma się )
PX - jako wyłącznik zbliżenia ( po jego aktywacji brama jedzie
aż do ogranicznika i każda przeszkoda , którą wtedy napotka
traktuje jako ogranicznik)

D6 - Wybór urządzenia podłączonego do zacisków 1-6
N0 - żadne
SE - listwa krawędziowa ( otwarcie styku spowoduje wycofanie
się bramy na 10cm)
S41 - listwa krawędziowa samo kontrolująca( otwarcie styku
spowoduje stop , a następnie wycofanie się bramy na 10cm)
PH - fotokomórki
P41 - fotokomórki z autotestem

D8 - Wybór urządzenia podłączonego do zacisków 1-8
N0 - żadne
SE - listwa krawędziowa
S41 - listwa krawędziowa samo kontrolująca
PH - fotokomórki
P41 - fotokomórki z autotestem

DS - Ustawienie trybu działania wyświetlacza ( display`a)
N0 - brak wyświetlania
01 - polecenia i zabezpieczenia z testem radiowym ( punkt
8.2)
02 Stan automatu ( punkt 8.1)
03 - Polecenia i zabezpieczenia ( punkt 8.2)

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

Regulacji należy dokonywać kolejno po jednym parametrze sprawdzając działanie bramy
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7.10.1 Menu III stopnia AP (Ustawienia zawansowane)
W menu III stopnia wchodzi się aktywując funkcję AA opisaną w punkcie 7.4
Wyświetlacz

Opis
DO - Ustawienie wycofania się bramy po dojściu do
ogranicznika na otwieranie ( mm)
00 - minimum
10 - maksimum
UWAGA : nieaktywne jeśli FA ► SX
DC - Ustawienie wycofania się bramy po dojściu do
ogranicznika na zamykanie ( mm)
00 - minimum
10 - maksimum
UWAGA : nieaktywne jeśli FC ► SX
OT - Ustawienie sposobu wyłączenia silnika po
napotkaniu na przeszkodę
00- nie używać
01 - przeciążenie prądowe
02- nie używać

CR - NIE UŻYWAĆ
R9- Automatyczne zamykanie po podaniu STOP z
pilota
ON - włączone
OF - wyłączone
Jeśli włączone tylko R9►ON, brama automatycznie
zamknie się , jeśli automatyczne zamykanie jest włączone,
to po podaniu STOP z pilota brama zamknie sie po
ustawionym czasie.
SM - Wybór sposobu działania urządzenia podpiętego
do zacisków 1-6 ( np. fotokomórek)
00 - otwarcie styku podczas ruchu powoduje stop (z
wycofaniem jeśli D6►SE/S41)
01 - otwarcie styku podczas ruchu powoduje stop (z
wycofaniem jeśli D6►SE/S41). Ponowne zamknięcie
styku powoduje wznowienie przerwanego ruchu
02 - otwarcie styku podczas ruchu powoduje stop.(z
wycofaniem jeśli D6►SE/S41). Ponowne zamknięcie styku
powoduje otwieranie
03 - otwarcie styku podczas otwierania powoduje stop (z
wycofaniem jeśli D6►SE/S41). Ponowne zamknięcie styku
powoduje kontynuowanie otwierania. Podczas zamykania
urządzenie nie działa.
04 - otwarcie styku podczas zamykania powoduje zmianę
kierunku ruchu. podczas otwierania urządzenie nie działa.
05 - otwarcie styku podczas zamykania powoduje stop i
zmienia kierunek bramy. Podczas zamykania powoduje
stop (z wycofaniem jeśli D6►SE/S41)
TN - Ustawienie temperatury centrali sterującej , w
której to ma włączyć się system przeciw zamarzaniu
NIO ( °C)

TB- NIE UŻYWAĆ
WO - Ustawienie czasu migania wstępnego przed
otwieraniem ( s )
00 - minimalny,
05 - maksymalny
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WC - Ustawienie czasu migania wstępnego przed
zamykaniem ( s )
00 - minimalny,
05 - maksymalny

TS - Ustawienie czasu odnowienia zamykania
automatycznego po zwolnieniu zabezpieczenia (%)
00 - minimalny,
99 - maksymalny
VR - Ustawienie prędkości bramy podczas uczenia się
biegu (s)

Regulacji należy dokonywać kolejno po jednym parametrze sprawdzając działanie bramy

8. TRYB WYŚWIETLANIA
Uwaga: W zależności od typu automatu i centrali sterującej, niektóre funkcje mogą być niedostępne

8.1 Wizualizacja stanu automatu
Uwaga: wizualizacja stanu automatu jest możliwa tylko przy „Tryb działania wyświetlacza” ustawionym na 02

Wyświetlacz

Opis

Brama zamknięta

Brama zamknięta. Klapka odblokowania otwarta

Brama otwarta

Brama otwarta. Klapka wysprzęglenia otwarta

Brama zatrzymana w pozycji pośredniej
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Brama zatrzymana w pozycji pośredniej. Klapka wysprzęglenia otwarta.

Brama zamyka się

Brama zwalnia podczas zamykania

Brama otwiera się

Brama zwalnia podczas otwierania
Wyświetlacz

Opis

Brama zamknięta

Brama zamknięta. Klapka odblokowania otwarta

Brama otwarta

Brama otwarta. Klapka wysprzęglenia otwarta

Brama zatrzymana w pozycji pośredniej

Brama zatrzymana w pozycji pośredniej. Klapka wysprzęglenia otwarta.

Brama zamyka się

Brama zwalnia podczas zamykania

Brama otwiera się

Brama zwalnia podczas otwierania
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8.2 Wizualizacja zabezpieczeń i poleceń
Uwaga: Wizualizacja zabezpieczeń i poleceń jest możliwa tylko przy „Tryb działania wyświetlacza”
ustawionym na 01 lub 03

Wyświetlacz

Opis
1 - 3 - Polecenie otwarcia

1 - 4 - Polecenie zamknięcia

1 - 5 - Polecenie KROK-KROK

1 -6 - Bezpieczeństwo zatrzymania na otwieranie i zamykanie

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

P3 - Polecenie otwarcia częściowego

3P - Polecenie otwarcia z funkcją "osoba obecna"

4P - Polecenie zamknięcia z funkcją "osoba obecna"

RX - Odbiór polecenia radiowego ( z pilota zaprogramowanego)

NX - Odbiór polecenia radiowego ( z pilota niezaprogramowanego)

CX - Odbiór polecenia z płytki MOLEX
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F1 - Wyłącznik krańcowy na zamykanie

F2 - Wyłącznik krańcowy na otwieranie

01 - Napotkanie na przeszkodę przy zamykaniu

02 - Napotkanie na przeszkodę przy otwieraniu

00 - Dojście do odcinka drogi przy końcu otwierania, w którym przeszkoda jest
odbierana jako ogranicznik

0C - Dojście do odcinka drogi przy końcu zamykania, w którym przeszkoda jest
odbierana jako ogranicznik

S1 - Dojście do ogranicznika na zamykanie

S2 - Dojście do ogranicznika na otwieranie

SW- Klapka wysprzęglenia. Jak klapka zostanie zamknięta , na centrali dokonuje się
RESET i wyświetla się alarm:

RV - Włączenie / wyłączenie wbudowanego radia poprzez JR3

MQ - Brama w trakcie uczenia się biegu

HT - Włączona funkcja przeciw zamarzaniu ( NIO)

hr - Brama z funkcją " osoba obecna"

J1 - Zmiana na JR1
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8.3 Wizualizacja alarmów i usterek
Uwaga: wizualizacja alarmów i usterek ukazuje się niezależnie od ustawień wyświetlacza.
Sygnalizacja ta jest nadrzędna w stosunku do wszystkich wyświetleń
typ
alarmu

wyświetlacz

Opis

Rozwiązanie

M0 - Wybrany nieodpowiedni typ silnika

Ustawić okablowanie właściwego silnika

M3 - Brama zablokowana

Sprawdzić czy brama na swojej drodze ma
przeszkody

M4 - Zwarcie na silniku

Sprawdzić podłączenie silnika

sterowanie radiowe

problem mechaniczny

Sprawdzić działanie silnika
M8 - Brama zbyt długa ( >25m)

Sprawdzić listwę zębatą

M9- Brama zbyt krótka ( <200mm)

Sprawdzić ręcznie czy brama przesuwa się

MB- Brak silnika przy jednym z manewrów

Sprawdzić podłączenia silnika.
Sprawdzić styki szczotek na silniku.
Jeśli problem nadal jest, skontaktować się z
serwisem

MD - Nieregularne działanie wyłącznika
krańcowego na otwieranie silnika

Sprawdzić podłączenia wył.krańcowego na
otwieranie silnika.
Zwiększyć R1.

ME - Nieregularne działanie wyłącznika
krańcowego na zamykanie silnika

Sprawdzić podłączenia wył.krańcowego na
otwieranie silnika.
Zwiększyć R2.

MI - Brama po raz 5 napotyka na tą samą
przeszkodę

Sprawdzić i usunąć przeszkody

ML - Odwrócone wyłączniki krańcowe

Sprawdzić podłączenia wył.krańcowych

R0 - Włożenie modułu pamięci
zawierającego ponad 100 pilotów
zaprogramowanych. Uwaga : Ustawienie
R0. ► MU.► 20 nastąpi automatycznie.
Alarm wyświetli się tylko 3 razy.

Aby zachować ustawienia na module pamięci
, wykasować kilka pilotów aby ich ilość nie
przekraczała 100. Ustawić R0. ► MU.► 10

R 3 - Centrala nie widzi modułu pamięci
(przy JR3=ON)

Włożyć moduł pamięci lub ustawić JR3=OFF

R 5 - moduł pamięci nie kompatybilny z
centralą sterującą

Włożyć moduł pamięci kompatybilny
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problem wewnątrz centrali sterującej

zasilanie

akcesoria

typ
alarmu

wyświetlacz

Rozwiązanie

Opis

A 0 - test zabezpieczeń 1-6 przy wpiętej
listwie nie przebiegł prawidłowo

Sprawdzić podłączenie płytki SOFA1-A2

A 3 - test zabezpieczeń 1-8 przy wpiętej
listwie nie przebiegł prawidłowo

Sprawdzić podłączenie płytki SOFA1-A2
Jeśli płytka SOF nie jest włożona, sprawdzić
czy D8 jest ustawione na S41/P41

A 9 - Alarm zwarcia na lampie
ostrzegawczej

Sprawdzić prawidłowe działanie lampy

P1 - napięcie niewystarczające

Sprawdzić czy centrala sterująca jest
właściwie zasilona

I7 - Błąd parametru wewnętrznego poza
limitem

Zresetować centralę . Jeśli problem nadal się
utrzymuje skontaktować się z serwisem.

I8 - Błąd kolejności programu

Zresetować centralę . Jeśli problem nadal się
utrzymuje skontaktować się z serwisem.

IA - Błąd parametru wewnętrznego
(EE-PROM)

Zresetować centralę . Jeśli problem nadal się
utrzymuje skontaktować się z serwisem.

IB - Błąd parametru wewnętrznego (RAM)

Zresetować centralę . Jeśli problem nadal się
utrzymuje skontaktować się z serwisem.

Jeśli płytka SOF nie jest włożona, sprawdzić
czy D6 jest ustawione na S41/P41

IC - Błąd czasu manewru ( >5min biegu
Sprawdzić czy ręcznie brama przesuwa się .
normalnego lub >7min podczas uczenia się) Jeśli problem nadal się utrzymuje
skontaktować się z serwisem.
IH - Alarm przeciążenia prądowego przy
bramie zatrzymanej

Zresetować centralę . Jeśli problem nadal się
utrzymuje skontaktować się z serwisem.

IM - Alarm MOSFET zwarcie na silniku

Zresetować centralę . Jeśli problem nadal się
utrzymuje skontaktować się z serwisem.

IO - Przerwany obwód mocy ( MOSFET
silnik otwarty)

Zresetować centralę . Jeśli problem nadal się
utrzymuje skontaktować się z serwisem.

IR - Nieprawidłowe działanie przekaźnika
silnika

Zresetować centralę . Jeśli problem nadal się
utrzymuje skontaktować się z serwisem.

serwis

Reset oprogramowania ( TYLKO SYGNALIZACJA)
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V 0 - Konieczność przeglądu technicznego

Dokonać przeglądu technicznego

9. URUCHOMIENIE
Uwaga: Czynności związane z punktem 5 wykonuje się bez zabezpieczeń. Można regulować
parametry na display`u wyłącznie gdy urządzenie jest zatrzymane. Automat automatycznie
zwalnia zbliżając się do odbojników. Po każdym przywróceniu zasilania, automat otrzymuje
RESET i uczy się na nowo biegu (ze zmniejszoną prędkością)
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

- Zmostkować styki bezpieczeństwa 1-6, 1-8, ( NC)
- Jeśli stosuje się wyłączniki krańcowe na zamykanie i otwieranie, wyregulować je.
UWAGA: wyłączniki muszą być aktywne aż do kompletnego zamknięcia lub otwarcia i usytuowane jak
wskazuje instrukcja automatu NEOS.
- Ustawić kierunek otwierania z menu AT.
- Sprawdzić ręcznie prawidłowe przesuwanie się bramy.
- Podać zasilanie i sprawdzić prawidłowe działanie wszystkich poleceń otwarcia i zamknięcia ( punkt 7.2).
Sprawdzić zadziałanie wyłączników krańcowych jeśli są obecne.
- Podłączyć zabezpieczenia D6 i D8►S41 ( usuwając odpowiednie mostki) i sprawdzić ich prawidłowe
działanie.
- Aby modyfikować ustawienia prędkości biegu, prędkości zwalniania, czas automatycznego zamykania,
nacisk na przeszkody kierować się instrukcją.
- Podłączyć ewentualne inne akcesoria i sprawdzić ich działanie.
UWAGA : sprawdzić, czy siły działania są zgodne z normami EN12453-EN12445.
- Zaprogramować piloty RO ► SR.
- Po zakończeniu uruchomienia i kontrolach zamknąć przykrywę.
W przypadku przeglądu technicznego lub wymiany centrali na nową należy powtórzyć wszystkie powyższe
czynności

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Brama nie otwiera się ani
nie zamyka

Możliwa przyczyna
Brak zasilania
Zwarcie na akcesoriach

Spalony bezpiecznik

Alarm

Rozwiązanie
Sprawdzić przewód zasilający
Odłączyć wszystkie akcesoria z
zacisków 0-1 ( wymagane napięcie
24V=) i podłączyć je od nowa jedno za
drugim.
Wymienić bezpiecznik

Otwarte styki zabezpieczeń

Sprawdzić czy styki zabezpieczeń są
prawidłowo zamknięte (NC)

Styki zabezpieczeń nie są
podłączone prawidłowo lub
listwa bezpieczeństwa działa
nieprawidłowo

Sprawdzić podłączenia do zacisków 6-8
na centrali sterującej i podłączenia listwy.

Mikrowyłącznik
odblokowania otwarty

Sprawdzić prawidłowe zamknięcie klapki
odblokowania

Fotokomórki są aktywne

Sprawdzić czystość wewnątrz
fotokomórek i ich prawidłowe działanie

Zamykanie automatyczne
nie działa

Podać jakiekolwiek polecenie . Jeśli
problem nadal utrzymuje się
skontaktować się z serwisem
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Brama nie otwiera się ani
nie zamyka

Zabezpieczenia
zewnętrzne nie działają

Uszkodzenie mechaniczne

Sprawdzić listwę krawędziową i
ewentualne przeszkody.

Uszkodzenie silnika

Sprawdzić podłączenie silnika. Jeśli
problem nadal utrzymuje się
skontaktować się z serwisem

Uszkodzenie centrali
sterującej

Skontaktować się z serwisem

Błędne połączenia
fotokomórki z centralą
sterującą

Sprawdzić ustawienia 1-6 i 1-8.
Podłączyć szeregowo styki
zabezpieczeń NC usuwając ewentualne
mostki na centrali.
Sprawdzić ustawienia AP►D6 i AP►D8

Brama otwiera się /
zamyka się przez krótką
chwilę i zatrzymuje się

Występują opory
mechaniczne

Sprawdzić czy ręcznie brama swobodnie
przesuwa się . Sprawdzić ustawienia R1
i R2.

Pilot ma krótki zasięg i nie
działa kiedy brama jest w
ruchu

Transmisja radiowa jest
utrudniona przez istniejące
konstrukcje metalowe i mury
zbrojone

Zainstalować antenę zewnętrzną

Polecenie radiowe nie
działa

Brak modułu pamięci lub
moduł nieodpowiedni

Wyłączyć automat i włożyć moduł
właściwy

Wymienić baterie w pilocie

Sprawdzić prawidłowe zaprogramowanie
pilotów na wbudowanym radiu. W
przypadku uszkodzenia radia
wbudowanego można przenieść moduł
pamięci do nowego radia
lampa ostrzegawcza nie
działa
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Spalona żarówka lub
odłączone przewody lampy
lub zwarcie na lampie

Sprawdzić żarówkę , przewody.

11. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W BRAMACH PRZESUWNYCH
Jeśli centralę sterującą CS12E stosuje się do automatyki do bram przesuwnych można
zastosować następujące ustawienia:
-ustawić odpowiedni kierunek otwierania

Przykład 1 – Brama zatrzymuje się na ogranicznikach mechanicznych ( ustawienia fabryczne).
- ustawić :

Przykład 2 – Brama zatrzymuje się na wyłącznikach krańcowych ( ustawienia fabryczne)
Podłączyć wyłączniki do zacisków
- ustawić :

Przy tych ustawieniach brama w przypadku napotkania na przeszkodę podczas otwierania zatrzyma się i
delikatnie wycofa, natomiast podczas zamykania ponownie otworzy się.
Przykład 3 – Brama zatrzymuje się na ogranicznikach mechanicznych i zmienia kierunek po napotkaniu
na przeszko na przeszkody
Podłączyć wyłączniki do zacisków
- ustawić :

Przy tych ustawieniach brama zatrzyma się na ogranicznikach mechanicznych na otwieranie i zamykanie.
Podczas otwierania w przypadku napotkania na przeszkodę zanim zadziałają wyłączniki zbliżenia, brama
zatrzyma się i delikatnie wycofa, jeśli już zadziałają wyłączniki zbliżenia brama zatrzyma się na przeszkodzie.
Podczas zamykania w przypadku napotkania na przeszkodę zanim zadziałają wyłączniki zbliżenia brama
ponownie otworzy się , jeśli zadziałają już wyłączniki zbliżenia brama zatrzyma się na przeszkodzie
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KARTA GWARANCYJNA DITEX
Dziękujemy i gratulujemy wyboru produktu firmy Ditex.
Po instalacji niniejszy dokument staje się dla odbiorcy końcowego gwarancją producenta zgodnie z krajowymi przepisami.
Niewypełniona lub niepodstemplowana karta gwarancyjna jest nieważna.
INSTUKCJE DLA INSTALTORA
Instalator, tj. firma/ osoba, która dokonała sprzedaży i instalacji urządzenia klientowi końcowemu może użyć niniejszego druku,
jako swojej gwarancji. W tym celu powinien czytelnie wypełnić pola na dole karty gwarancyjnej, w przeciwnym razie karta
gwarancyjna jest nieważna.
WARUNKI GWARANCJI
1. DITEX udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia oraz 12 miesięcy od daty sprzedaży
podzespołów. Ditex Sp.z o.o. gwarantuje dostarczenie na wymianę urządzeń, jeżeli w tym okresie wykazują one wady
konstrukcyjne. Wady te usuwane będą bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty dostarczenia
urządzenia do Ditex Sp. z o.o. Okres gwarancji podlega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w
naprawie.
2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia
wady objętej gwarancją. Produkty, które wykazują braki materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu nie
sprawdzają się w użyciu będą według naszej opinii naprawione lub wymienione na nowe. Wymienione z tytułu gwarancji
części przechodzą na własność Ditex Sp. z o.o.
3. Bezwzględnym warunkiem udzielenia gwarancji jest regularne dokonywanie przeglądów technicznych (co 6 miesięcy)
przez autoryzowanego instalatora.
4. Gwarancja nie obejmuje:
wszystkich urządzeń, których wady powstały na skutek:
instalacji i/lub używania niezgodnego z instrukcją, niedbałości, uszkodzeń w transporcie;
używania i pracy urządzenia w warunkach innych niż jego przeznaczenie;
instalacji i serwisowania niezgodnego z instrukcjami i/lub przeprowadzanego przez nieautoryzowanego
instalatora;
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
uszkodzeń mechanicznych wszystkich elementów i podzespołów, termicznych, chemicznych i wszystkich
innych spowodowanych działaniem użytkownika lub siły zewnętrznej (np. przepięcia w sieci, wyładowania
atmosferyczne);
części otrzymanych luzem stanowiących jedność podzespołów i elementów używanych (np. pojedyncze koła
zębate, elementy elektroniki, sprężyny, wyłączniki itp.);
kosztów transportu do Ditex Sp. z o.o. i z powrotem
5. Ditex Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów oraz obrażenia zwierząt i ludzi
spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania dołączanej do urządzenia automatyki i/lub niezastosowaniem
się do stosownych wskazówek instalacyjnych.
6. Wszelkie nieporozumienia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Ditex Sp. z o.o.

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

Data zgłoszenia
reklamacji

Data usunięcia
awarii

Miejsce montażu

Opis

Ditex Sp. z o.o.
Tel.: 071/ 32 53 889 Fax: 071/ 32 53 790 Kom.: 506 06 41 01
www.ditex.com.pl info@ditec.com.pl

Podpis instalatora

Podpis serwisu

