Entrematic LCU40H

IP2246PL

Instrukcja instalacji centrali sterującej
do jednego lub dwóch siłowików 24V
(Tłumaczenie instrukcji oryginlnej)
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Klucz
Tym symbolem oznaczone są zapisy dotyczące bezpieczeństwa i należy na nie
zwrócić szczególną uwagę.

i

Tym symbolem oznaczone są zapisy dotyczące ustawień ważnych dla prawidłowego działania

W ten sposób oznaczone są ustawienia fabryczne
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1. Ogólne środki bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie informacji podanych w tej instrukcji może prowadzić
do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
Zachowaj te instrukcje w celu późniejszego wykorzystania.
Niniejsza instrukcja instalacji jest przeznaczona tylko dla wykwaliﬁkowanego personelu.
Installation, electrical connections and adjustments must be performed in accordance
with Good Working Methods and in compliance with the present standards.
This product must only be used for the speciﬁc purpose for which it was designed.
Any other use is to be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by improper, incorrect or
unreasonable use.
Read the instructions carefully before installing the product. Incorrect installation
could be dangerous.
The packaging materials (plastic, polystyrene, etc.) should not be discarded in
the environment or left within reach of children, as they are a potential source
of danger.
Before installing the product, make sure it is in perfect condition.
Do not install the product in explosive areas and atmospheres: the presence of inﬂammable gas or fumes represents a serious safety hazard.
The safety devices (photocells, safety edges, emergency stops, etc.) must be
installed taking into account the applicable laws and directives, Good Working
Methods, installation premises, system operating logic and the forces developed by
the automation.
Before connecting the power supply, make sure the plate data correspond to those of
the mains power supply. An omnipolar disconnection switch with a contact opening
distance of at least 3 mm must be ﬁtted on the mains supply.
Check that there is an adequate residual current circuit breaker and a suitable
overcurrent cut-out upstream of the electrical installation in accordance with Good
Working Methods and with the laws in force.
When requested, connect the automation to aneﬀective earthing system that complies
with current safety standards.
During installation, maintenance and repair operations, cut oﬀ the power supply
before opening the cover to access the electrical parts.
The electronic parts must be handled using earthed antistatic conductive arms. The
manufacturer of the motorisation device declines all responsibility if component parts
not compatible with safe and correct operation are ﬁtted.
Only use original spare parts when repairing or replacing products.

do przetłumaczenia
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1.1 Zabezpieczenia
Centrala Entrematic LCU40H posiada następujące zabezpieczenia:
- wykrywanie przeszkód z ograniczeniem siły;
Maksymalny czas zadziałania funkcji wynosi 0.5 s. Czas reakcji na wykrycie przeszkody wynosi 0.5s.
Funcje są zgodne z poniżej wymienionymi standardami:
EN ISO 13849-1:2015 Category 2 PL=c
EN ISO 13849-2:2012
Funkcje odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie mogą być omijane ani tymczasowo, ani automatycznie
Pomijanie błędów nie zostało uwzględnione.

2.Deklaracja zgodności
Firma Entrematic Group AB deklaruje, że centrala LCU40H spełnia podstawowe wymagania
i jest zgodna z następującymi dyrektywami:
EMC Directive 2014/30/EU;
Low Voltage Directive 2014/35/EU;
RED Directive 2014/53/EU.
Landskrona, 01-07-2016

Matteo Fino
(President & CEO)

3. Dane techniczne
Zasilanie
Pobór pradu
Bezpiecznik
Wyjścia silników
Zasilanie akcesoriów zaciski 0-30
Zasilanie akcesoriów zaciski 0-1

LCU40H
230 V~ 50/60 Hz
0,6 A
F2 A
24 V
24 V

(w żadnym przypadku łączny prąd pobierany
24 V
na zaciskach 0-30 and 0-1 nie może przekroczyć 0.5A.)

LCU40HJ
120 V~ 50/60 Hz
1,2 A
4A

12 A max (X 2)
0,15 A
0,5 A continuous

Temperatura otoczenia
Pamięć radioodbiornika

-20 °C - +55 °C
100 / 200
see RO → MU → 20/10 (paragraph 11.6)

Częstotliwość radioodbiornika

433,92 MHz

Klasa szczelności

IP55

Wymiary

238 x 357 x 120

Liczba cykli

Zależna od siłownika

i
3.1

NB: podane wartości i funkcje gwarantujemy tylko w przypadku użytkowania
centrali wraz z akcesoriami i urządzeniami DITEC

Zastosowania
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4. Instalacja i połączenia elektryczne
• Zgodnie z rysunkiem (Fig. 4.1) przygotuj stosowne otwory w dolnej części obudowy centrali
• Zamontuj solidnie skrzynkę centrali. Zalecamy stosowanie śrub z łbem wklęsłym o średnicy
Ø 10 mm. Odległości między środkami śrub pokazano na rysunku (Fig. 4.2)
• W przygotowanych wcześniej otworach umieść dławiki (przepusty kablowe).
• Przed podłączeniem zasilania, upewnij się, że zasilanie płyty odpowiada napięciu sieci.
.
• Zasilanie powinno zostać podłączone do obwodu wyposażonego w uniwersalny wyłącznik
bezpieczeństwa o skoku co najmniej 3 mm
• Sprawdź czy obwód jest wyposażony w bezpieczniki nadprądowe i przeciw przepięciowe.
• Do podłączenia zasilania należy użyć przewodu elektrycznego typu H05RN-F 3G1.5. Do
terminala L (brązowy), N (niebieski), a uziemienie siłowników do
(żółto-zielon ),(Fig. 4.3, strona 6).
Uwaga: maksymalny przekrój przewód to AWG14 czyli 2 mm2)
• Zdejmij z kabla zasilającego czarną izolację w taki sposób aby unieruchomić go przy pomocy zacisku [A].
• In order to comply with the essential requisites of the Standards in force, reclose the cover
once the wires have been connected to the terminal.

i

Podłączenia zasilania oraz innych nisko napięciowych połączeń należy dokonywać
wykorzystując osobne tory kablowe. Muszą być one oddzielone od przewodów
sygnałowych i zasilających do urządzeń zabezpieczających (SELV = Safety Extra Low
Voltage). Przewody należ wprowadzić w rurkach do skrzynki centrali od spodu, we
wcześniej przygotowanych przepustach.

- upewnij się, że kable nie stykają się z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić izolację
- upewnij się, że kable zasilające 230V są ﬁzycznie oddzielone od przewodów sygnałowych i
zasilających do urządzeń zasilanych napięciem 24V
- kable muszą mieć podwójną izolację, zdjętą tylko w miejscu podłączenia do odpowiednich
zacisków i powinny być umocowane do obudowy centrali z pomocą opaski [B] (nie dołączona).
- jeżeli to konieczne można obrócić zawiasy drzwiczek i zamontować zgodnie z potrzebami. z lewej
lub z prawej strony (rysunek Fig.4.4, strona 6)
- po wykonaniu wszystkich regulacji i połączeń, zamknij pokrywę skrzynki centrali i zabezpiecz ją
dołączonymi śrubami (Fig. 4.5, strona 6)

Fig. 4.1

Fig. 4.2
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Fig. 4.3

B

A

Fig. 4.5

Fig. 4.4
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4.1 Konserwacja
Centrala sterująca nie wymaga specjalnej konserwacji.
Regularnie należy sprawdzać stan uszczelek oraz połączeń elektrycznych.

4.2 Instalacja standardowa
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Ref.
Opis
1
Nadajnik
Lampa sygnalizacyjna
2
Antena (zintegrowana z lampą sygnalizacyjną)
Włącznik kluczykowy
3
Klawiatura kodowa
Siłownik
4
Siłownik z wyłącznikami krańcowymi
5
Fotokomórki
6
Zasilanie centrali
Zasilanie powinno zostać podłączone do obwodu wyposażonego w uniwersalny wyłącznik

A

bezpieczeństwa o skoku co najmniej 3 mm. Upewnij się, że kable zasilające 230V są ﬁzycznie
oddzielone od przewodów sygnałowych i zasilających do urządzeń zasilanych napięciem 24V
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Kabel
/
2 x 1mm²
konc. 50 ohm

4 x 0.5mm²
/
2 x 1.5mm²
3 x 1.5mm²
4 x 0.5mm²
3G x 1.5mm²

4.3 Schemat standardowej instalacji
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5. Programowanie
Uwaga: długość trwania wciśnięcia przycisku może być krótki (mniej niż 2 sekundy)
lub długi (dłuższy niż 2 sekundy). O ile w instrukcji nie wskazano inaczej instrukcja
mówi o krótkim wciśnięciu. Aby zatwierdzić ustawienie, niezbędne jest długie
wciśniecie przycisku.

i
5.1

Włączanie i wyłączanie wyświetlacza

Procedura włączania wyświetlacza jest następująca:
•

wciśnij ENTER

• rozpocznie się test wyświetlacza
•

wyświetli się pierwsze menu
Aby wyłączyć wyświetlacz:

•

wciśnij ESC

Uwaga: wyświetlacz zgaśnie automatycznie po 60 sekundach bezczynności.

5.2

Przyciski

nawigacyjne

• Jednoczesne wciśnięcie przycisków strzałki ↑ oraz ENTER wyzwoli komendę OTWÓRZ.

• Jednoczesne wciśnięcie przycisków strzałki ↓oraz ENTER wyzwoli komendę ZAMKNIJ

• Jednoczesne wciśnięcie przycisków strzał ek ↑ i ↓ wyzwoli komendę RESTART SYSTEMU .
(odłączenie zasilania i restart centrali)

• Przytrzymując przyciski UP ↑ lub DOWN ↓ uzyskujemy tryb szybkiego przewijania menu.
• W przypadku niektórych parametrów, wciskając ENTER, możemy sprawdzić jednostki
w których dany parametr jest ustawiony.
PRZYKŁAD: w menu BA, parametr OB. jest ustawiony na 10 sekund (”).

9

5.3

Mapa

MENU

Wybór
siłowników
Wybór
liczby skrzydeł
bramy

Czas automatycznego
zamykania

Czas działania elektrozamka
Czas pracy - siłownik 1

Tryb rezydencyjny 0

Szerokość otwarcia
furtki

Czas pracy - siłownik 2

Tryb rezydencyjny 1

Czas automatycznego
zamykania po otawrciu
furtki
Szybkość otwierania

Tryb działania zacisków -LK+

Szybkość zamykania

Tryb działania zacisków +LP-

Tryb zbiorowy 0
Przywrócenie ustawień
fabrycznych
Aktywacja menu
zaawansowanych
parametrów
Automatyczne
zamykanie
Status bramy
po restarcie
Odwrócenie działania
zabezpieczeń
Tryb ANTI FREEZ
system NIO

*

Tryb działania
zacisków 30-5
Tryb działania
zacisków 30-3
Tryb działania
radioodbiornika
Tryb działania
wyjścia AUX1
Tryb działania
wyjścia AUX2
Start z pełną
mocą
Logika trybu step-by-step
3 krokowa lub 4 krokowa
na zaciskach 30-5
Czas trwania komendy
STOP w sekwencji

step-by-step na wyjściu 30-5

Test obecności
wyłączników krańcowych
Tryb obwodu silnika
podczas bezczynności

Czułość na przeszkody
siłownik 1
Czułość na przeszkody
siłownik 2
Opóźnienie siłownika 1
względem siłownika 2
przy zamykaniu

*

Regulacja czasu
zadziałania wykrycia
przeszkody

Tryb działania
sygnalizacji stanu bramy
Zapamiętywanie nadajników
Liczba nadajników w pamięci
Maksymalna liczba nadajników możliwa
do zapisania w zintegrowanej pamięci.

Opóźnienie startu

Tryb zdalnego programowania
za pomocą nadajnika 4 kan.

Czas
otwierania

Tryb działania przycisku CH1
zapamiętanego nadajnika

Czas
zamykania

Tryb działania przycisku CH2
zapamiętanego nadajnika

Szybkość podczas
startu

Tryb działania przycisku CH3
zapamiętanego nadajnika

Moment
rozpoczęcia zwolnienia

Tryb działania przycisku CH4
zapamiętanego nadajnika

Czas zwolnienia
podczas otwierania

Kasowanie nadajnika z pamięci

Czas zwolnienia
podczas zamykania
Szybkość otwierania
po zwolnieniu
Szybkość zamykania
po zwolnieniu
Zakres detekcji przeszkód
podczas zwolnienia przy
otwieraniu
Zakres detekcji przeszkód
podczas zwolnienia przy
zamykaniu
Opóźnienie siłownika 2
podczas otwierania
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*

Kasowanie całej pamięci

Zdalne wczytywanie nadajników
Aktywacja kodowanej
transmisji
Wersja oprogramowania centrali
Wybór rodzaju pamięci
Tryb wgrywania ustawień

Przywracanie ostatniej
wersji ustawień

*

Ustawianie hasła

Słabe baterie

Reagulacja szybkości
po osiągnięciu wyłącznika
krańcowego na zamykanie

Tryb działania na bateriach

Wznowienie automatycznego
zamykania po deaktywacji
urządzenia zabezpieczającego

Włączanie hasła

Tryb działania po napotkaniu
wyłącznika krańcowego
na otwarciu

Kasowanie ustawień
użytkownika

Tryb działania po napotkaniu
wyłącznika krańcowego
na zamknięciu

Licznik alarmów

Wybór rodzaju urządzenia
podłączonego do zacisków 1-6

Historia alarmów

Wybór rodzaju urządzenia
podłączonego do zacisków 1-8

Kasowanie alarmów

Konﬁguracja wyjścia 30-9

Zapisywanie alarmów
na karcie SD

Wybór rodzaju urządzenia
podłączonego do zacisków 1-6 i 1-8

Włączenie diagnostyki

Tryb działania wyświetlacza

Bezpieczne usunięcie
karty SD

Czas działania oświetlenia
zewnętrznego

Wyświetl prąd silnika

Czas działania oświetlenia
dodatkowego zewnętrznego

Aktualizacja
oprogramowania

Fixed partial opening

Liczba cykli
pełnego otwarcia

Czas pauzy po zadziałaniu
listwy bezpieczeństwa

Liczba cykli
otwarcia furtki

Czas pauzy po sygnale STOP
podczas otwierania

Czas pracy na zasilaniu
sieciowym

Czas pauzy po sygnale STOP
podczas zamykania

Czas pracy na bateriach

Wybór typu zatrzymania

*

Ustawienia alarmu
przeglądów

*

Poprawa przewidywanego
skoku

Tryb sygnalizacji przeglądu

Tryb działania dla urządzeń
podłączonych do zacisków 1-6

Kasowanie licznika
otwarcia furtki

regulacja temperatury zadziałania

Zasilanie z ogniw
solarnych
Tryb oszczędzania energii

*

Napięcie przełączania
zasilania przy
rozładowanych bateriach

Szybkość podczas uczenia

System NIO

Automatyczne włączenie
zimowego startu
Wyświetlanie tempetarury
Wstępne świecenie lampy
sygnalizacyjnej
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*

Dodatkowe parametry dostępne po włączeniu menu:
AT→ AA

6. Sekwencja szybkiego uruchomienia
6.1 Wybór modelu siłowników
Przykład dla siłowników Obbi
Ustaw
x2 s

Przykład dla siłowników PWR25
Ustaw
x2 s

UWAGA: jeżeli nie został wybrany model siłownika (alarm
jest aktywny), używając
przycisków
uzyskasz bezpośredni dostęp do menu

6.2 Ustawienie liczby skrzydeł bramy
Przykład dla bramy 1-skrzydłowej
Ustaw

6.3 Podstawowe konﬁguracje
Sterowanie krok po kroku z automatycznym zamykaniem (tryb rezydencyjny)

Sterowanie krok po kroku z automatycznym zamykaniem po 1 min (tryb rezydencyjny) [fabrycznie]

Otwarcie z automatycznym zamykaniem po 1 min (tryb osiedlowy).

Po pierwszym sygnale z nadajnika, kolejne sygnały są ignorowane do momentu rozpoczęcia
automatycznego zamykania.

6.4 Dodawanie nadajników
x1, x2, ...
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6.5 Konﬁguracja wyłączników krańcowych
Przykład 1 - Brama wyposażona w mechaniczne odboje (ustawienie fabryczne)

Ustaw

Przykład 2 - Siłowniki wyposażone w wyłączniki krańcowe
Ustaw

Przy tym ustawieniu, wykrycie przeszkody podczas otwierania powoduje zatrzymanie bramy,
natomiast podczas zamykania, brama odwraca ruch .
Przykład 3 - Brama wyposażona w mechaniczne odboje z wykrywaniem przeszkód i odwróceniem
kierunku po wykryciu przeszkody
Ustaw

Przy tych ustawieniach brama wykorzystuje odbój środkowy na zamknięcie i wyłącznik krańcowy
na otwieranie.
Wykrycie przeszkody podczas otwierania ale przed aktywacją wyłącznika krańcowego powoduje
zatrzymanie ruchu bramy.
Wykrycie przeszkody podczas zamykania powoduje zatrzymanie i odwrócenie ruchu bramy. Gdy
brama znajduje się w fazie zwolnienia przed odbojem, nastąpi zatrzymanie skrzydła bramy.

6.6 Konﬁguracja urządzeń zabezpieczających
Przykład 1 - Fotokomórki podłączone do zacisków 1-8 i1-6 [ustawienie fabryczne]
Ustaw

Przykład 2 - Krawędziowa listwa bezpieczeństwa z fototestem podłączona jednocześnie
do zacisków 1-6 i 1-8

Ustaw
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7. Przykłady instalacji
7.1 Brama dwuskrzydłowa
Używając centrali Entrematic LCU40H do bram dwuskrzydłowych,
można zastosować następujące połączenia. Skrzydło podłączone
do złącz Motor 1 jest skrzydłem domykającym.

3635 34 3332 31

3635 34 3332 31

24V

24V

Motore
Motor 22 Motore
Motor 1 1

2

24V

1

24V

Motore
Motor 11
Motor
2 2 Motore

2

1

Fig. 7.2

Fig. 7.1

(Fig. 7.2.) Instalacja z bramą wyposażoną
w odbój mechaniczny na zamykanie i wyłącznik krańcowy
na otwieranie. Wykrycie przeszkody powoduje STOP przy
otwieraniu i w fazie zwolnienia.

(Fig. 7.1.) Instalacja z bramą wyposażoną
w odboje mechaniczne na otwieranie i na
zamykanie. Bez wyłączników krańcowych.

7.2 Brama jednoskrzydłowa
Używając centrali Entrematic LCU40H do bram jednoskrzydłowych,
można zastosować następujące połączenia.

3332 31

3332 31

24V=
Motor 1 1
Motore

24V=

1

Motore
Motor 11

1

Fig. 7.3

Fig. 7.4
(Fig. 7.2.) Instalacja z bramą wyposażoną
w odbój mechaniczny na zamykanie i wyłącznik
krańcowy na otwieranie. Wykrycie przeszkody
powoduje STOP przy otwieraniu i w fazie zwolnienia.

(Fig. 7.3.) Instalacja z bramą wyposażoną
w odboje mechaniczne na otwieranie i na
zamykanie. Bez wyłączników krańcowych.
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7.3

Up-and-over doors with two parallel motors
When the Entrematic LCU40H control panel is used in applications for automations with up-and-over doors with two parallel motors, the following connections can be made:

3635 34

3635 34

3332 31

33 32 31
A

24V=
Motore
Motor 2

24V=

24V=

24V=

Fig. 7.6

Fig. 7.5

[Fig. 7.6] Installation with electric limit
switches for deceleration during opening
and closure.

(Fig. 7.5) Installation with mechanical
end stops for opening and closure,
and without the use of electric limit
switches.

3635 34

33 32 31
A

24V=
Motore
Motor 2

3635 34

C

24V=

1N4007

Motor 1
Motore

Motore
Motor 2

Motore
Motor 1

C

33 32 31
A

1N4007

24V=

Motor 1
Motore

Motore
Motor 2

C

24V=

1N4007

Motor 1
Motore

Fig. 7.7

Fig. 7.8

[Fig. 7.7] Installation with electric limit
switches (stop during opening and closure).

[Fig. 7.8] Installation with electric limit
switches (stop during opening and proximity
during closure).

NIE TŁUMACZONE
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8.

i

Komendy

sterujące

Zalecamy zapoznanie się z rozdziałem 11 w celu poznania wszystkich możliwości regulacji.

Uwaga: zacisk nr 30 (wspólny + dla sterowania) pełni takie same funkcje jak zacisk nr 1,
dlatego komendy widoczne na wyświetlaczu są następujące: 1-5, 1-3, 1-4 itd.
Działanie jednak jest nieco inne ze względu na maksymalny prąd przełączania oraz ponieważ
→
zacisk ten jest aktywny także w trybie oszczędzania energii
Komenda
30

Funkcja

2

NO

AUTOMATYCZNE

ZAMYKANIE

OTWÓRZ
30

3

NO
KROK PO KROKU

30

30

4

NO

5 NO

ZAMKNIJ

1

6

AWARYJNY
STOP
ZABEZPIECZENIE

1

8

1

6
8

30

30

30

NC

PRZY
ZAMYKANIU

NC

ZABEZPIECZENIE
PRZY
ZAMYKANIU LUB
OTWIERANIU

9 NC

9

NO

20 NO

sekwencji otwierania lub zamykanie zgodnie z logiką 3 krokową:
→
. możemy
otwórz-stop-zamknij-otwórz. Zmieniając menu
uzyskać logikę 4 krokową: otwórz-stop-zamknij-stop-otwórz

Zwarcie tych zacisków powoduje zamykanie.

→
→
Wybierając
zwarcie zacisków powoduje aktywowanie
sekwencji otwierania lub zamykanie zgodnie z logiką 3 krokową:
→
. możemy
otwórz-stop-zamknij-otwórz. Zmieniając menu
KROK PO KROKU uzyskać logikę 4 krokową: otwórz-stop-zamknij-stop-otwórz
UWAGA: jeżeli włączone jest automatyczne zamykanie, to czas trwania
→
.
komendy stop może być deﬁniowany w menu
OTWÓRZ

NC

Opis działania
Zwarcie zacisków powoduje włączenie funkcji automatyczne za→
mykania jeżeli w menu ustawimy
→
→
Wybierając
zwarcie zacisków powoduje
otwarcie.
→
→
Wybierając
zwarcie zacisków powoduje aktywowanie

STOP

Wybierając
otwarcie.

→

→

zwarcie zacisków powoduje

Otwarcie zacisków powoduje wstrzymanie pracy siłowników.
W menu AM → SM na zmienić tryb działania przekaźnika.
Otwarcie styku powoduje odwrócenie ruchu podczas zamykania.
Wybierając z menu
→
→
otwarcie styku spowoduje
zablokowanie ruchu w trybie odliczania czasu do zamknięcia
Wybierając z menu
→
→
otwarcie styku spowoduje
zablokowanie ruchu na zamykanie gdy siłowniki są w trybie
odliczania czasu do zamknięcia
Otwarcie styku powoduje stop i blokadę ruchu.
Jest to związane z ustawieniem styku 1-6 w menu

→

→

Otwarcie styku powoduje stop aktualnej operacji.
Jeżeli
= ,automatyczne zamykanie jest wyłączone gdy
styk 30-9 się zamyka
Jeżeli
= ,automatyczne zamykanie jest włączone gdy styk
30-9 się zamyka

TRYB
OPERATOR
OBECNY

Włączając
→ →
otwarcie styku 30-9 powoduje włączenie
sterowania z obecnością operatora
- otwieranie z obecnością operatora styk 30-3
- zamykanie z obecnością operatora styk 30-4
UWAGA: automatyczne zamykanie, akcesoria zabezpieczające i
karty rozszerzeń AUX są nie aktywne.

FURTKA

Zwarcie styku powoduje uruchomienie funkcji częściowego otwierania (funkcja furtki). Po zatrzymaniu automatyki, aktywacja furtki
wywoła ruch przeciwny do wykonywanego przed zatrzymaniem

UWAGA: upewnij się, że dla wszystkich styków NC założone są zworki (jeżeli nie używane) lub styki są
wyłączone w stosownym menu.
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8.1 Instalacja kart rozszerzeń (AUX)
Aby uzyskać dostęp do złącz kart rozszerzeń należy:
- przy instalacji jednej karty AUX1 należy wyciąć otwór w pokrywie centrali jak
pokazano na poniższym rysunku
- w przypadku instalacji dwóch kart należy usunąć pokrywę całkowicie.

AUX2

AUX1

30 2 3 4 9 13

36 35 34 33 32 31

+ LP -

- LK +

30 5 20

0 1 6

0 1 8

8.2 SOFA1-SOFA2 lub GOPAVRS listwy bezpieczeństwa z testem
Komenda

Funkcja

SOFA1-SOFA2
GOPAV

1

1

1

TEST
ZABEZPIECZEŃ

Włóż kartę w gniazdo AUX1 lub AUX2. Jeżeli test
zakończy się niepowodzeniem, to komunikat
alarmu pojawi się na wyświetlaczu

NC

Po wybraniu
→ →
podłącz wyjście
urządzenia zabezpieczającego do zacisków 1-6
SAFETY STOP
centrali (dotyczy fotokomórek posiadających styk
wyjścia).

NC

Po wybraniu
→ →
podłącz wyjście
urządzenia zabezpieczającego do zacisków 1-8
centrali (dotyczy fotokomórek posiadających styk
wyjścia).

6

8

6
8

Opis

NC

TEST PRZY
ZAMYKANIU
TEST PRZY
ZAMYKANIU
/
OTWIERANIU

Po wybraniu
→ →
podłącz wyjście
urządzenia zabezpieczającego do zacisków 1-6-8
centrali (dotyczy fotokomórek posiadających styk
wyjścia). Jeżeli
→
i
nie mogą być
lub
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9. Wyjścia i akcesoria
Wyjście

Parametry
akcesoriów

- +

24V / 0.5 A
0 1

GOL148REA

+LP-

30 2 3 4 9 13

- LK +

AUX 1
AUX 2

RDX

LAMPH
24V / 25W

24V / 3W

12V~ / 15W

SOFA1-SOFA2
GOPAVRS
LAN4S
LAB9
BIXLR12
BIXLR22
GOL868R4
BIXLR42
LAN7S

6ZENRS
ZENPRS

Opis

Zasilanie urządzeń dodatkowych.
Uwaga: maksymalny pobór prądu wynosi 0,3A i
odpowiada sumie prądu pobieranego przez
wszystkie urządzenia podłączone do 1.
Sygnalizacja stanu bramy (30-13) nie jest wliczona
w wyżej wymienione 0,3A. Maksymalna moc to 3W.
Jeżeli używany jest radioodbiornik GOL868R4
(868,35MHz), podłącz załączoną antenę (90 mm)
Lampa sygnalizacyjna
Wstępne świecenie lampy można włączyć w menu
trzeciego poziomu
→
i/lub
→
Aby zmodyﬁkować tryb działania wyjścia LP
sprawdź ustawienia
→
Sygnalizacja stanu bramy
Aby zapoznać się z trybem działania wyjścia 30-13,
zapoznaj się z ustawieniami
→

Elektrozamek
Styk aktywowany podczas startu bramy z pozycji
zamkniętej.
Aby zmodyﬁkować tryb działania wyjścia LK
sprawdź ustawienia
→
Centrala posiada dwa złącza do podłączenia kart
rozszerzeń. Tryb działania centrali z kartami może być
ustawiony w menu
→
dla złącza AUX1 i
→
dla złącza AUX2. Gdy podłączamy radioodbiornik,
należy odłączyć moduł RDX. Pojawi się komunikat
.
UWAGA: wszystkie karty podłączamy i odłączamy przy
wyłączonym zasilaniu

Centrala wyposażona jest w obudowę pasującą do
radioodbiorników serii 6ZENRS (433,92MHz).
Radioodbiornik może być zmieniony na model ZENPRS
(868,35 Mhz). Tryb działania wybieramy z menu
→ . Gdy podłączamy radioodbiornik, należy
odłączyć moduł RDX. Pojawi się komunikat
.
UWAGA: wszystkie karty podłączamy i odłączamy przy
wyłączonym zasilaniu
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Parametry
akcesoriów

Złącze

Opis

USB

Centrala wyposażona jest w wejście USB, które umożliwia
podłączenie do komputera w celu aktualizacji oprogramowania.
W tym celu należy użyć oprogramowania AMIGO.
(standard złącza A lub Micro-B)

MicroSD

Centrala obsługuje karty microSD. Mogą one służyć do
aktualizacji oprogramowania, diagnostyki lub przechowywania i
odzyskiwania ustawień centrali. Opcje są dostępne w menu
→
i
→
UWAGA: należy używać kart o pojemności
nie większej niż 16 GB.

COM- umożliwia zapisanie aktualnej konﬁguracji poprzez
menu
→ . Zapisaną konﬁgurację można wczytać
poprzez menu
→

COM

BIXM R2

BAT
SBU

COM - moduł pamięci nadajników. Po wymianie centrali można
użyć modułu pamięci i nie trzeba ponownie wczytywać
wszystkich nadajników. UWAGA: moduł można podłączać i
odłączać tylko przy odłączonym zasilaniu. Należy także zwrócić
uwagę aby prawidłowo włożyć moduł do gniazda
BAT - złącze akumulatorów
Akumulatory są ładowane gdy włączone jest zasilanie. Po
zaniku napięcia, centrala zasilana jest z akumulatorów tak długo
aż zostanie przywrócone zasilanie sieciowe lub napięcie
akumulatorów spadnie poniżej bezpiecznego poziomu. Wtedy
następuje wyłączenie centrali. UWAGA: akumulatory muszą być
stale podłączone do centrali w celu ładowania. Regularnie
sprawdzaj stan naładowania akumulatorów. Temperatura pracy
akumulatorów to od +5°C do +40°C. Zaawansowane
zarządzanie pracą na akumulatorach znajdziesz w menu

10. Ustawienia zworek
Zworka

JR1

Zworka

Opis

Tryb działania wyświetlacza

OFF

ON

Tryb informacyjny
Wyświetlane są tylko
wartości i parametry
pracy.

1

Opis

30

Tryb konserwacji
Wyświetlane są tylko
wartości i parametry pracy
i możliwa jest ich zmiana.
Tryb konserwacji sygnalizowany jest przez włączenie kropki po prawej
stronie wyświetlacza.

1

30

AUX1

Wybór zasilania dla karty AUX1

Karta AUX1 zasilana
z zacisków 0-1

Karta AUX1 zasilana
z zacisków 0-30

AUX2

Wybór zasilania dla karty AUX2

Karta AUX2 zasilana
z zacisków 0-1

Karta AUX2 zasilana
z zacisków 0-30
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11.

i

Ustawienia
Uwaga: zależnie od rodzaju siłowników niektóre z funkcji mogą być niedostępne

11.1 Menu główne
Komunikat

Opis

AT - Konﬁguracja automatyczna
To menu umożliwia zarządzanie automatyczną konﬁguracją centrali
BC - Konﬁguracja podstawowa
To menu umożliwia wyświetlanie i modyﬁkowanie głównych ustawień centrali
BA - Podstawowe regulacje
W tym menu można zmieniać podstawowe parametry pracy. UWAGA: niektóre ustawienia
wymagają co najmniej 3 pełnych cykli zanim zostaną poprawnie dobrane przez centralę
RO - Radioodbiornik
W tym menu można zarządzać funkcjami radioodbiornika centrali.
SF - Funkcje specjalne
W tym menu można ustawić hasło i zarządzać specjalnymi funkcjami centrali.
CC - licznik cykli
W tym menu można wyświetlić liczbę cykli wykonanych przez siłowniki i ustawić ilość cykli do
przeglądu.
EM - zarządzanie zasilaniem
Menu umożliwia wyświetlanie i modyﬁkację ustawień dotyczących zasilania
(zarządzanie trybami oszczędzania energii)
AP - Parametry zaawansowane
Menu umożliwia modyﬁkację parametrów takich jak tryb działania wyłączników krańcowych,
ustawienia trybu świecenia lampy sygnalizacyjnej, wybór zacisków zasilających do urządzeń itd.
UWAGA: niektóre ustawienia wymagają co najmniej 3 pełnych cykli zanim zostaną poprawnie
dobrane przez centralę

Z menu głównego możesz przejść do drugiego poziomu menu w następujący sposób:
- użyj przycisków
- wciśnij przycisk

i

aby wybrać żądaną funkcję

aby potwierdzić

Po zatwierdzeniu wyboru, masz dostęp do drugiego poziomu menu.
Każda funkcja w głównym menu ma także dodatkowe ustawienia, które można sprawdzić lub
zmodyﬁkować poprzez włącznie funkcji

i

(następny rozdział).

Uwaga: aby sprawdzić czy dany parametr został zmieniony, wyjdź z danego menu i
wejdź do niego ponownie. Modyﬁkacje zaczną działać od następnego cyklu.
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11.2 Drugi poziom menu - AT (Konﬁguracja automatyczna)
Funkcja

Opis

Dostępne opcje

AS - wybór modelu siłowników
Wybierając model siłowników ustawiasz jednocześnie zestaw
parametrów związany z tym modelem i przewidziany dla
standardowej instalacji. Patrz rozdział 11.3. „Wybór modelu
siłownika”. Każdy z parametrów może być modyﬁkowany.
NW - wybór ilości skrzydeł bramy
W przypadku bramy jednoskrzydłowej należy podłączyć siłownik
do zacisków MOTOR 1
H0 - ustawienia fabryczne dla trybu rezydencyjnego 0
Włączając H0 ustawiane są następujące parametry:
AC - automatyczne zamykanie
:1-2
C5 - krok po kroku / tylko otwórz
:krok po kroku
RM - tryb zdalnego sterowania
:krok po kroku
AM - tryb sterowania z karty zewnętrznej AUX
:krok po kroku
SS - wybur stanu automatyki podczas startu:
:otwarta
H1 - ustawienia fabryczne dla trybu rezydencyjnego 1
Włączając H1 ustawiane są następujące parametry:
AC - automatyczne zamykanie
:włączone
TC - czas automatycznego zamykania
: 1 minuta
C5 - krok po kroku / tylko otwórz
:krok po kroku
RM - tryb zdalnego sterowania
:krok po kroku
AM - tryb sterowania z karty zewnętrznej AUX
:krok po kroku
SS - wybur stanu automatyki podczas startu:
:zamknięta
CO - ustawienia fabryczne dla trybu zbiorczego 0
Włączając C0 ustawiane są następujące parametry:
AC - automatyczne zamykanie
:włączone
TC - czas automatycznego zamykania
: 1 minuta
C5 - krok po kroku / tylko otwórz
:otwieranie
RM - tryb zdalnego sterowania
:otwieranie
AM - tryb sterowania z karty zewnętrznej AUX
:otwieranie
SS - wybur stanu automatyki podczas startu:
:zamknięta
RD - Kasowanie ustawień centrali (RESET)

→

→

→

2”

2”

AA - Aktywacja dodatkowych parametrów dla każdej z funkcji
z głównego menu.

→

2”
Po aktywacji można przeglądać menu 3 poziomu.
Menu 3 poziomu jest aktywne przez 30 minut.
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→
11.2.1 Przegląd typu siłowników
dla tego modelu ustawień fabrycznych
AS

Model

CM
Obwód
siłownika

R1-R2 VA - VC

oraz specyﬁcznych

VR

PO-PC

TA

TQ

VM

Czułość Szybkość Szybkość Szybkość Długość Długość Szybkość
detekcji
podczas
podczas podczas
fazy
fazy
podczas
przeszkód otwierania uczenia zwolnienia zwolnienia zwolnienia powolnego
i
przy
przy
startu
zamykania
otwieraniu zamykaniu

OBBI3BH

50

24

18

07

2

3

03

ARCBH

70

14

10

06

2

3

03

FACIL3H

50

12

10

05

2

3

03

LUXO3BH-4BH

40

16

12

06

1

2

10

LUXO5BH

40

15

10

06

1

2

10

50

12

08

05

1

2

10

50

08

06

05

2

3

03

60

06

05

04

2

3

03

50

08

06

05

2

4

03

DOR1BH
(długie skrzydło)

60

06

05

04

3

6

02

CUBIC6H-30H

60

12

08

06

2

3

05

BOX3SH

50

10

06

05

1

5

03

50

15

08

05

1

1

03

50

18

10

05

2

3

03

50

20

12

06

2

3

03

(normalna długość)

40

15

10

06

1

2

10

PWR50H
(długie skrzydło)

50

12

8

05

1

2

10

CL

(normalna długość)

LUXO5BH
(długie skrzydło)

OP

ARC1BH
(normalna długość)

ARC1BH
(długie skrzydło)
DOR1BH
(normalna długość)

DOKE

CL

OP

PWR25H

CL
PWR35H
PWR50H
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11.3 Menu drugiego poziomu - BC (konﬁguracja podstawowa)
Wyświetlacz

Opis

Możliwe ustawienia

AC - Automatyczne zamykanie
ON - włączone
1-2 - zależnie od wejścia 30-2
SS - Wybór statusu bramy podczas startu
OP - Otwarta
CL - Zamknięta
Ustawienie to wskazuje jaki stan bramy rozpoznaje centrala
po włączeniu zasilania lub po resecie systemu (RESET)
SO - Włączanie odwróconego funkcjonowania zacisków bezpieczeństwa
ON - Włączone
OF - Wyłączone
Po włączeniu (ON) podczas bezczynności automatyki, jeśli kontakt 1-8 jest
otwarty, wszystkie operacje są zablokowane.
Po wyłączeniu (OF) podczas bezczynności automatyki, jeśli kontakt 1-8 jest
otwarty, operacje otwierania są dozwolone.

NI - Włączanie systemu podgrzewania NIO
ON - Właczony
OF - Wyłączony
Gdy system jest włączony (ON), ułatwiona jest praca siłownika w niskich
temperaturach otoczenia.
UWAGA: aby system pracował prawidłowo, centrala sterująca musi być
zamocowana w takich samych warunkach otoczenia jak siłowniki
Temperaturę zadziałania systemu NIO można ustawić w menu

→

.

11.3.1 Menu drugiego poziomu BC dodatkowe parametry
(dostępne po włączeniu menu
→ )
Wyświetlacz

Opis

Możliwe ustawienia

C5 - Tryb sterowania dla zacisków 30-5
1-5 - Krok po kroku
1-3 - Otwieranie
35 - Tryb sterowania dla zacisków 30-3
1-5 - Krok po kroku
1-3 - Otwieranie
RM - Tryb sterowania poprzez radioodbiornik
1-5 - Krok po kroku
1-3 - Otwieranie
AM - Sterowanie za pomocą karty AUX1
1-5 - Krok po kroku
1-3 - Otwieranie
AN - Sterowanie za pomocą karty AUX2
1-5 - Krok po kroku
1-3 - Otwieranie
MP - Start z maksymalną siłą
ON - Podczas startu siła jest ustawiona na maksimum
OFF - Podczas startu siła jest ustawiona na poziomie ustawionym w
menu
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Możliwe ustawienia

Opis

Wyświetlacz

PP - Logika sterowania dla zacisków 30-5
ON - Otwórz-Stop-Zamknij-Stop-Otwórz (logika 4 krokowa)
OF - Otwórz-Stop-Zamknij-Stop (logika 3 krokowa)
S5 - Typ komendy STOP w sterowaniu krok po kroku dla
zacisków 30-5
ON - Stały
OF - Tymczasowy
Po włączeniu (ON), każdorazowo po włączeniu zasilania, centrala
sprawdza mechaniczne odboje krańcowe i/lub wyłączniki krańcowe,
podczas otwierania i zamykania z prędkością ustawioną w menu
→
Podczas fazy uczenia wyświetlacz pokazuje komunikat
i podczas
zamykania uruchamiane jest jedno skrzydło na czas ( )
CM - typ obwodu silnika w spoczynku
CL - (CLOSE), silnik w spoczynku znajduje się w zwarciu (zamknięta pętla)
OP - (OPEN), obwód silnika w spoczynku jest otwarty
W przypadku siłownika niesamohamownego ustaw
→
Patrz paragraf 11.2.1
aby umożliwić swobodne obracanie się silnika.

11.4 Drugi poziom menu - BA (podstawowe regulacje)
Możliwe ustawienia

Opis

Wyświetlacz

TC - czas automatycznego zamykania [s]
czas jest ustawiany w różnych interwałach
- od 0" do 59" regulacja co 1 sekundę
- od 1' do 2' regulacja co 10 sekund

1’00”
RP - szerokość otwarcia furtki [%]
Szerokość ustawiana jest jako procent całkowitego otwarcia. Funkcja
ta realizowana jest tylko dla skrzydła podłączonego do zacisków
motor 1
10 - minimum
99 - maximum

50

TP - czas automatycznego zamykania furtki [s]
czas jest ustawiany w różnych interwałach
- od 0" do 59" regulacja co 1 sekundę
- od 1' do 2' regulacja co 10 sekund

30
VA - Szybkość otwierania [V]
UWAGA
MAX = 20 dla siłowników:
LUXO5BH
ARC1BH
DOR1BH
CUBIC6H-30H
BOX3SH
DOKE
POWER 50H

See paragraph 11.2.1
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Wyświetlacz

Opis

Możliwe ustawienia

VA - Szybkość zamykania [V]
UWAGA
MAX = 20 dla siłowników:
LUXO5BH
ARC1BH
DOR1BH
CUBIC6H-30H
BOX3SH
DOKE
POWER 50H

See paragraph 11.2.1

R1 - regulacja siły nacisku na przeszkody i prądu - motor 1 [%]
Centrala sterująca wyposażona jest w system detekcji
przeszkód, który działa tak:
- zatrzymuje ruch otwierania, a poza obszarem wykrywania
przeszkód wykonuje operację rozłączania, której czas trwania
można ustawić za pomocą menu
→
- odwraca ruch podczas zamykania poza obszarem detekcji
przeszkód
- zatrzymuje ruch podczas zamykania w granicach obszaru
See paragraph 11.2.1
detekcji przeszkód
Obszar detekcji przeszkód jest zdeterminowany przez rodzaj
zainstalowanych wyłączników krańcowych. Kiedy nie ma
wyłączników krańcowych, obszar ten, jest deﬁniowany w menu
→
oraz
→
.
00- siła minimalna
99 - siła maksymalna
R2 - regulacja siły nacisku na przeszkody i prądu - motor 2 [%]
Centrala sterująca wyposażona jest w system detekcji
przeszkód, który działa tak:
- zatrzymuje ruch otwierania, a poza obszarem wykrywania
przeszkód wykonuje operację rozłączania, której czas trwania
można ustawić za pomocą menu
→
- odwraca ruch podczas zamykania poza obszarem detekcji
przeszkód
- zatrzymuje ruch podczas zamykania w granicach obszaru
detekcji przeszkód
See paragraph 11.2.1
Obszar detekcji przeszkód jest zdeterminowany przez rodzaj
zainstalowanych wyłączników krańcowych. Kiedy nie ma
wyłączników krańcowych, obszar ten, jest deﬁniowany w menu
→
oraz
→
.
00- siła minimalna
99 - siła maksymalna
TR - Opóźnienie przy zamykaniu [s]
Opóźnienie przy zamykaniu pomiędzy skrzydłem podłączonym
do zacisków motor 1 i motor 2 od 0 do 30 s.

i

10

UWAGA: regulacji dokonuj stopniowo i upewnij się, że brama wykonała co najmniej 3
pełne cykle. Umożliwia to centrali prawidłowe wykrycie wszelkich punktów oporu i ich
zapamiętanie.
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11.4.1 Dodatkowy poziom menu - BA (dostępny gdy

→

włączone )

Opis

Możliwe ustawienia

DT - regulacja czasu zadziałania wykrycia przeszkody [s/100]
10 - minimum
60 - maksimum
UWAGA: parametr regulowany w setnych sekundy

20

ST - regulacja opóźnienia startu [s]
0.5 - minimum
3.0 - maksimum

2.0

Wyświetlacz

TA - czas trwania fazy przyśpieszania przy otwieraniu [s]
0.5 - minimum
9.9 - maksimum

See paragraph 11.2.1

TQ - czas trwania fazy przyśpieszania przy zamykaniu [s]
0.5 - minimum
9.9 - maksimum

See paragraph 11.2.1

VM - szybkość początkowa [V]
00 - minimum
15 - maksimum

See paragraph 11.2.1

TD - regulacja momentu rozpoczęcia zwolnienia
10 - minimum
99 - maksimum

50

OB - czas zwolnienia podczas otwierania [s]
Czas między początkiem fazy zwolnienia, a otwarciem bramy
10 - minimum
30 - maksimum

10

CB - czas zwolnienia podczas zamykania [s]
Czas między początkiem fazy zwolnienia, a zamknięciem
bramy
10 - minimum
30 - maksimum

10

PO - szybkość podczas zwolnienia przy otwieraniu bramy [V]
Szybkość bramy między początkiem fazy zwolnienia, a
otwarciem bramy
03 - minimum
10 - maksimum
Uwaga: szybkość należy zwiększać stopniowo jeżeli występują See paragraph 11.2.1
wibracje. Szczególnie przy cięższych bramach pracujących pod
niewielkim kątem.
PO - szybkość podczas zwolnienia przy zamykaniu bramy [V]
Szybkość bramy między początkiem fazy zwolnienia, a
zamknięciem bramy
03 - minimum
10 - maksimum
OO - Obszar detekcji przeszkód przy otwieraniu [%]
Droga bramy przebyta podczas
→
lub po wykryciu
wyłączonego wyłącznika krańcowego na otwieranie
→
Uwaga: funkcja nie aktywna gdy
→
→
lub
→
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→
→

See paragraph 11.2.1

99

Opis

Wyświetlacz

Możliwe ustawienia

OC - Obszar detekcji przeszkód przy zamykaniu [%]
Droga bramy przebyta podczas
→
lub po wykryciu
wyłączonego wyłącznika krańcowego na zamykanie
→
Uwaga: funkcja nie aktywna gdy
→
→
lub
→

→
→

TO - opóźnienie silnika 2 [s]
Regulacja czasu opóźnienia pomiędzy siłownikiem 2, a
siłownikiem 1.
LR - czas działania elektrozamka [s]
Regulacja czasu aktywacji elektrozamka na początku każdego
cyklu otwierania przy zamkniętej bramie.

99
03
1.5

M1 - czas pracy siłownika 1 [s]
Regulacja całkowitego czasu działania siłownika podłączonego do zacisków
motor 1

i

Uwaga: regulacja odbywa się co 0.5 sekundy gdy na wyświetlaczu jest widoczna kropka z prawej strony

Przykład
= 7 sekund /
= 7.5 sekundy
Uwaga: regulacja
jest możliwa tylko gdy
→

10
→

M1 - czas pracy siłownika 2 [s]
Regulacja całkowitego czasu działania siłownika podłączonego do zacisków
motor 2

i

Uwaga: regulacja odbywa się co 0.5 sekundy gdy na wyświetlaczu jest widoczna kropka z prawej strony

Przykład
= 7 sekund /
= 7.5 sekundy
Uwaga: regulacja
jest możliwa tylko gdy
→

10
→

EO - tryb działania wyjścia -LK+
00 - oświetlenie
01 - elektrozamek
02 - elektrozamek z odblokowaniem
03 - wyjście aktywne z bramą zamkniętą - elektrozwora
04 - wyjście aktywne z bramą otwartą
05 - wyjście aktywne z bramą w ruchu dla potrzeb elektrozamków zasilanych
przez cały czas działania bramy
06 - wyjście aktywne podczas otwierania bramy
07 - wyjście aktywne podczas zamykania bramy
08 - wyjście aktywne z uruchomionym alarmem serwisowym
09 - wyjście aktywne gdy baterie są prawie rozładowane
10 - ON-OFF lampa migająca dla lamp LED bez przerywacza
11 - ON-OFF lampa migająca
ON - wyjście zawsze aktywne
EO - tryb działania wyjścia -LP+
00 - oświetlenie
01 - ON-OFF lampa migająca
02 - lampa nie migająca (230V AC lub LED z przerywaczem)
03 - wyjście aktywne z bramą zamkniętą - elektrozwora
04 - wyjście aktywne z bramą otwartą
05 - wyjście aktywne z bramą w ruchu dla potrzeb elektrozamków zasilanych
przez cały czas działania bramy
06 - wyjście aktywne podczas otwierania bramy
07 - wyjście aktywne podczas zamykania bramy
08 - wyjście aktywne z uruchomionym alarmem serwisowym
09 - wyjście aktywne gdy baterie są prawie rozładowane
10 - ON-OFF lampa migająca dla lamp LED bez przerywacza
11 - elektrozamek
12 - elektrozamek z odblokowaniem
ON - wyjście zawsze aktywne
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Opis

Wyświetlacz

OL - lampa sygnalizacyjna
00 - miganie proporcjonalne w zależności od aktualnego położenia bramy i
kierunku ruch (miganie jest inne w przypadku zasilania z akumulatorów)
01 - światło zapalone (brama nie zamknięta)
02 - wyjście aktywne gdy brama nie otwarta
03 - wyjście aktywne gdy brama zamknięta
04 - wyjście aktywne gdy brama otwarta
05 - wyjście aktywne gdy brama w ruchu
06 - wyjście aktywne podczas otwierania bramy
07 - wyjście aktywne podczas zamykania bramy
08 - wyjście aktywne z uruchomionym alarmem serwisowym
09 - wyjście aktywne gdy baterie są prawie rozładowane
ON - wyjście zawsze aktywne

i

UWAGA: regulacji dokonuj stopniowo i upewnij się, że brama wykonała co najmniej 3
pełne cykle. Umożliwia to centrali prawidłowe wykrycie wszelkich punktów oporu i ich
zapamiętanie.

11.5 Drugi poziom menu - RO (sterowanie radiowe)
Opis

Wyświetlacz

SR - zapamiętywanie nadajników
Dostęp do menu zapamiętywania nadajników jest możliwy bezpośrednio, nawet
gdy wyłączony jest wyświetlacz ale tylko gdy włączony jest tryb 00 lub 03 w menu
odpowiedzialnym za komunikaty wyświetlacza:
- dla transmisji pilota, które nie są obecne w pamięci;
- dla transmisji niezapamiętanego kanału pilota znajdującego się już w pamięci.
→

→

→

→

...x2, x3...

→

→

Uwaga: gdy wyświetlacz pokazuje migający komunikat
może to oznaczać, że pilot jest już zapamiętany.
TX - licznik zapamiętanych nadajników
→

→ 16
16 nadajników
radiocomandi
[esempio]
(przykład)

→

MU - maksymalna liczba nadajników, które mogą być
zapamiętane w module pamięci wewnętrznej. Można
zapamiętać 100 lub 200 nadajników.
→

oppure
lub

→

→

2”

Selections
available

2”

20 - pamięć ustawiona na 200 nadajników
10 - pamięć ustawiona na 100 nadajników
→
Uwaga: wybierając
(200 nadajników), konﬁguracje
i
zapisane poprzez menu
→
zostaną utracone. Dotyczy to także konﬁguracji załadowanej poprzez
.
Dodatkowo nowe konﬁguracje nie mogą być zapisane w pamięci
i
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Wyświetlacz

Opis

Możliwe ustawienia

RK - zdalna obsługa menu za pomocą nadajnika
ON - włączona
OF - wyłączona
Przy wyłączonym wyświetlaczu szybko wciśnij sekwencję przycisków na
wcześniej zapamiętanym nadajniku.
3
3
2
4
1
Upewnij się że przyciski CH są
zapamiętane.
UWAGA: podczas gdy centrala jest w trybie zdalnej obsługi wszystkie zapamiętane nadajniki są dezaktywowane.

1
2
3
4

(Enter)
(∆)

(Esc)

Aby ułatwić przeglądanie i regulacje (stałe wciskanie przycisku) wciśnij
przycisk UP↑ lub DOWN↓ jeden raz. Menu zacznie się powoli przewijać
wyświetlając kolejne parametry. Podwójne wciśnięcie któregoś z przycisków
UP↑ lub DOWN↓ powoduje, że menu przewija się szybciej. Aby zatrzymać
przewijanie menu należy wcisnąć Enter. Aby potwierdzić wybór parametru
należy ponownie wcisnąć Enter.
Aby przetestować nowe ustawienie, wyłącz wyświetlacz i wydaj komendę
otwarcia bramy używając klawisza.
Zdalna nawigacja jest automatycznie wyłączana po upływie 4 minut
bezczynności lub ustawiając
→ .

11.5.1 Dodatkowy poziom menu RO (dostępne z włączonym
Wyświetlacz

Opis

→

)

Możliwe ustawienia

C1, C2, C3, C4 - przypisanie funkcji do przycisku zapamiętanego nadajnika
CH1, CH2, CH3, Ch4
NO - nie wybrano funkcji
1-3 komenda otwórz
1-4 komenda zamknij
1-5 komenda krok po kroku
P3 częściowe otwieranie
LG włącz/wyłącz oświetlenie grzecznościowe
1-9 komenda STOP
Przypisanie którejkolwiek komendy do przycisku nadajnika powoduje, że
komenda
otwórz lub
krok po kroku są automatycznie
przypisane
UWAGA: funkcje (otwórz) i (krok po kroku) są dostępne jako alternatywne i
zależą od ustawienia menu
→ .
Jeżeli wpisano do pamięci przyciski CH2 i CH4 funkcje fabrycznie
przypisano w następujący sposób:
CH1 - otwórz / krok po kroku, CH2 - częściowe otwieranie
CH3 - włącz/wyłącz oświetlenie grzecznościowe
Ch4 - komenda STOP
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Opis

Wyświetlacz

Możliwe ustawienia

ER - Kasowanie pojedynczego pilota
→

→

2”
EA - Kasowanie pamięci radioodbiornika

→

→

→

2”

2”

RE - zdalne dodawanie nadajników
OF - wyłączone
ON - włączone
Gdy funkcja jest włączona można zdalnie dodawać nadajniki do pamięci
centrali. Sposób jest opisany w instrukcji nadajników.
Uwaga: upewnij się, że przypadkowo nie dodajesz niechcianych
nadajników.
EP - kodowanie komunikatów
OF - wyłączone, ON - włączone
Włączenie funkcji powoduje, że centrala będzie współpracowała z
nadajnikami w trybie ENCRYPTED

11.6 Drugi poziom menu SF (funkcje specjalne)
Opis

Wyświetlacz

CU - wyświetla wersję oprogramowania centrali

→

→

1.1 1.1
(przykład)
Release
[esempio]
→ Wersja

SV - zapis konﬁguracji w pamięci centrali i/lub na karcie microSD

→

→

→

→

→

2”

[esempio]
(przykład)

Ustawiając
→ → . można zapamiętać maksymalnie 2 różne
konﬁguracje na pozycjach
i
ale tylko gdy zainstalowany jest
moduł pamięci. Z zainstalowaną kartą microSD można zapamiętać
maksymalnie 2 różne konﬁguracje na pozycjach
i
Uwaga: jeżeli jest włączone
→ →
wtedy nie da się zapisać
konﬁguracji w jednostkach pamięci
i
.
Uwaga: Jeżeli na wyświetlaczu wyświetla się komunikat
, to może
oznaczać, że nie ma zainstalowanego modułu pamięci lub karty
microSD.
RC - Wczytywanie konﬁguracji
→

→

→

→
[esempio]
(przykład)

→

2”

Zapisane wcześniej konﬁguracje mogą być wczytane z modułów
pamięci
i
lub z karty microSD
i
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Możliwe
ustawienia

Opis

Wyświetlacz

RL - wczytywanie ostataniej konﬁguracji
→

→

2”
Centrala automatycznie zapisuje ostatni zestaw konﬁguracji i utrzymuje go
w pamięci modułu pamięci lub karty microSD.
W przypadku usterki lub wymiany centrali, ostatnia konﬁguracja automatyki
może zostać przywrócona przez włożenie modułu pamięci lub karty
microSD i załadowanie danej konﬁguracji.

11.6.1 Dodatkowe menu SF (funkcje dostępne przy włączonym
Display

→

Description

SP - ustawianie hasła
→

→

→→
(example)
[esempio]

→

2”

Uwaga: funkcja może być wybrana tylko gdy hasło nie jest ustawione.
Ustawienie hasła zapobiega zmianom ustawień przez nieautoryzowany personel.
Hasło można skasować wybierając sekwencję JR1=ON, JR1=OFF, JR1=ON
IP - wprowadzanie hasła
→

→

→→
[esempio]
(example)

→

2”

Uwaga: funkcja może być wybrana tylko gdy hasło jest ustawione.
Jjeśli hasło nie jest wprowadzone, można uzyskać dostęp do trybu wyświetlania
niezależnie od wyboru dokonanego za pomocą JR1. Po wprowadzeniu hasła
można uzyskać dostęp do trybu konserwacji.
EU - Kasowanie konﬁguracji użytkownika i ostatniej konﬁguracji z pamięci

→

→

2”

→

2”

IP - licznik alarmów
Służy do przeglądania, w kolejności wystąpienia, licznika alarmów, które zostały wywołane
co najmniej raz (kod alarmu + liczba wystąpień).
Używając przycisków
zarejestrowane.

i

można przewijać listę alarmów które zostały

AH - spis alarmów
Służy do przeglądania, w kolejności wystąpienia, alarmów, które zostały wywołane
(maksymalnie 20).
Używając przycisków

i

można przewijać listę alarmów..

Na wyświetlaczu pojawia się numer alarmu i jego kod, na przemian. Najwyższa liczba
odpowiada najnowszym alarmom, a najniższy numer (0) odpowiada najstarszemu alarmowi.
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)

Opis

Wyświetlacz

AR - kasowanie alarmów
Usuwa wszystkie alarmy z pamięci (licznik i listę).
→

2”

Uwaga: zaleca się wykasowanie listy alarmów po wykonaniu instalacji. Ułatwi to
przyszłą diagnostykę automatyki.
AE - zapisywanie listy alarmów na karcie pamięci microSD
Tworzony jest i zapisywany na karcie pamięci plik tekstowy, zawierający informacje:
wersja ﬁrmware, liczba cykli, liczba godzin pracy, parametry konﬁguracji oraz
alarmy.
→

2”
Uwaga: licznik alarmów oraz ich historia są powiązane z numerem cyklu w trakcie
którego wystąpił alarm
ED - aktywacja diagnostyki
Włącza regularne zapisywanie, przeznaczonych do
diagnostyki danych, na karcie micro SD.
NO - wyłączone
01 - nie używać
02 - zapis na karcie microSD
SU - Bezpieczne usuwanie karty microSD
IM - prąd pobierany przez silnik

Wybór
Wybór

powoduje wyświetlenie prądu pobieranego przez silnik 1.
powoduje wyświetlenie prądu pobieranego przez silnik 2.

UP - aktualizacja oprogramowania centrali
Włącza ładowanie oprogramowania z karty microSD.
→

2”

11.6 Drugi poziom menu CC (licznik cykli)
Opis

Wyświetlacz

CV - całkowita liczba wykonanych cykli
→

→

(przykład)
manovre
[esempio]
→ 182 cykle

→

CP - licznik aktywacji furtki
→

→

→

→

716 cykli
(przykład)
manovre
[esempio]

CH - wyświetla liczbę godzin od włączenia zasilania
→

→

→

→ 256
256godzin
ore di alimentazione
(przykład)

BH - wyświetla liczbę godzin pracy na akumulatorach
→

→

215 ore di funzionamento
in batteria [esempio]

→ 215 godzin (przykład)

→
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[esempio]

11.7.1 Dodatkowy poziom parametrów CC
→
(funkcje dostępne przy włączonym
)
Możliwe
ustawienia

Opis

Wyświetlacz

CA - alarm konserwacji
(fabrycznie - alarm wyłączony: 0.0 00. 00)
Można ustawić wymaganą liczbę operacji (dotyczy także operacji częściowego otwarcia) w
celu włączenia sygnalizacji alarmu konserwacji.
Po osiągnięciu określonej liczby operacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat alarmowy.

.

Przykład:
Ustawianie alarmu po 700 cyklach (00)(07)(00)
→

→

→

→

→

→

→

→

→

2”

OA - tryb wyświetlania alarmu konserwacji
00 - komunikat
na wyświetlaczu
01 - komunikat
na wyświetlaczu oraz co godzinę 4 błyśnięcia lampy
sygnalizacyjnej
02 - komunikat
na wyświetlaczu, co godzinę 4 błyśnięcia lampy
sygnalizacyjnej oraz włączona sygnalizacja stanu bramy (brama otwarta)

ZP - kasowanie licznika aktywacji furtki
→

2”

Do prawidłowego działania zaleca się skasowanie licznika aktywacji funkcji furtki :
- po każdym serwisie
- po zmianie liczby cykli do alarmu serwisowego

11.8 Drugi poziom menu EM (zarządzanie energią)
Wyświetlacz

Możliwe
ustawienia

Opis
PV - zasilanie z paneli słonecznych (panele nie są w zestawie)
ON- włączone
OF - wyłączone

ES - „Green mode” (oszczędzanie energii) rozłącza akcesoria podłączone do
zacisków 0-1 gdy automatyka jest w trybie bezczynności
ON- włączone - czerwona kropka na wyświetlaczu miga co 5s, wyjścia +LP-,
+LK- oraz 30-13 nie są obsługiwane w tym trybie
OF - wyłączone
Tryb odłączania napięcia zasilającego włącza się po 15 s od zamknięcia bramy
lub bezczynności gdy nie włączono funkcji automatycznego zamykania. Centrala
wraca do normalnego trybu gdy otrzyma sygnał radiowy (6ZENRS-ZENPRS) lub
komendę sterującą na któryś ze styków 30-5, 30-20, 30-3 lub 30-4.
UWAGA: jeżeli używane są akcesoria, które muszą być zasilane przy włączonej
funkcji „Green mode” (np. LAN4 lub GOPAV), należy ustawić zworkę AUX1-2 tak
aby zasilany był styk 0-30.
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11.8.1 Dodatkowy poziom parametrów EM
(funkcje dostępne przy włączonym
)
→
Wyświetlacz

Możliwe
ustawienia

Opis
LL - regulacja progu minimalnego napięcia akumulatorów (V)
17 - minimum
24 - maksimum
Uwaga: parametr jest ustawiany z dokładnością co 0.5V gdy pojawia
się na wyświetlaczu kropka po prawej stronie

22

LB - tryb sygnalizacji rozładowanych akumulatorów
00 - sygnalizacja na wyświetlaczu (komunikat
)
01 - sygnalizacja na wyświetlaczu (komunikat
) oraz 2 mignięcia lampy
sygnalizacyjnej co godzinę
02 - sygnalizacja na wyświetlaczu (komunikat
), 2 mignięcia lampy
sygnalizacyjnej co godzinę oraz włączona sygnalizacja stanu bramy „brama
otwarta”

BT - tryb zasilania z akumulatorów
00 - Anti-panic (po zaniku napięcia brama się otwiera i nie przyjmuje żadnych
komend sterujących aż do przywrócenia zasilania.
01 - praca na akumulatorach - ostatnią operacją przed wyczerpaniem
akumulatorów i wyłączeniem centrali będzie komenda OTWÓRZ
02 - praca na akumulatorach - ostatnią operacją przed wyczerpaniem
akumulatorów i wyłączeniem centrali będzie komenda ZAMKNIJ

11.9 Drugi poziom parametrów AP (zaawansowane parametry)
Wyświetlacz

Możliwe
ustawienia

Opis
FA - tryb działania wyłączników krańcowych na otwieranie
NO - brak
SX - STOP - po aktywacji brama zatrzymuje się
PX - ZBLIŻENIOWY - po aktywacji brama kontynuuje ruch aż do
wykrycia odboju mechanicznego lub przeszkody która zostanie
potraktowana jak odbój
RA - ZWOLNIENIE - po aktywacji brama wchodzi w tryb zwolnienia
FC - tryb działania wyłączników krańcowych na zamykanie
NO - brak
SX - STOP - po aktywacji brama zatrzymuje się
PX - ZBLIŻENIOWY - po aktywacji brama kontynuuje ruch aż do
wykrycia odboju mechanicznego lub przeszkody która zostanie
potraktowana jak odbój
RA - ZWOLNIENIE - po aktywacji brama wchodzi w tryb zwolnienia
D6 - wybór typu urządzenia podłączonego do zacisków 1-6
NO - brak
SE - listwa krawędziowa (jeżeli styk 1-6 zostanie otwarty następuje
zatrzymanie po 10 cm od sygnału stop
S41 - listwa krawędziowa z fototestem (jeżeli styk 1-6 zostanie otwarty
następuje zatrzymanie po czasie ustawionym w menu
→
PH - fotokomórki
P41 - fotokomórki z fototestem

34

Wyświetlacz

Możliwe
ustawienia

Opis
D8 - wybór typu urządzenia podłączonego do zacisków 1-8
NO - brak
SE - listwa krawędziowa
S41 - listwa krawędziowa z fototestem
PH - fotokomórki
P41 - fotokomórki z fototestem

R9 - konﬁguracja wejścia 30-9
NO - wyłączone
9P - otwarcie styku powoduje wywołanie komendy STOP
9T - otwarcie styku powoduje wywołanie komendy czasowy STOP, po
zamknięciu styku włączane jest odliczanie czasu automatycznego
zamykania (jeżeli włączone)
HR - przy styku stale otwartym brama działa w trybie sterowania z
obecnością operatora
68 - wybór typu urządzenia podłączonego jednocześnie do zacisków 16 i 1-8
NO - brak
SE - listwa krawędziowa
S41 - listwa krawędziowa z fototestem
Wybór innego ustawienia niż NO i jednoczesny otwarcie wejść 1-6 i 1-8
powoduje:
- zatrzymanie i odwrócenie ruchu podczas zamykania
- zatrzymanie i rozłączenie na czas zależny od ustawień w menu
→
podczas otwierania
DS. - tryb wizualizacji zdarzeń na wyświetlaczu
00 - brak
01 - komendy, aktywacja urządzeń bezpieczeństwa, radiotest (patrz
paragraf 9.2) oraz czas pozostały do automatycznego zamknięcia
02 - status bramy (patrz paragraf 13.1)
03 -komendy i aktywacja urządzeń bezpieczeństwa (patrz paragraf
13.2)
Uwaga: ustawienie
umożliwia sprawdzenie zasięgu radioodbiornika

i

UWAGA: regulacji dokonuj stopniowo i upewnij się, że brama wykonała co najmniej 3 pełne
cykle. Umożliwia to centrali prawidłowe wykrycie wszelkich punktów oporu i ich
zapamiętanie.
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11.9.1 Dodatkowy poziom parametrów AP
→
(funkcje dostępne przy włączonym
)
Wyświetlacz

Możliwe
ustawienia

Opis
LU - czas świecenia oświetlenia grzecznościowego (s)
→
Aby włączyć należy ustawić co najmniej jeden parametr
lub
→
jako oświetlenie grzecznościowe. Regulacja odbywa się w
różnych interwałach.
NO - funkcja wyłączona\
- od 01" do 59" co sekundę
- od 1' do 2' co 10 sekund
- od 2' do 3' co minutę
ON - stałe włączone (wyłączane nadajnikiem)
Uwaga: światło grzecznościowe włączane jest na początku każdego
cyklu

LG - czas świecenia oświetlenia grzecznościowego sterowanego
niezależnie (s)
Aby włączyć należy ustawić co najmniej jeden parametr
lub
→
jako oświetlenie grzecznościowe. Regulacja odbywa się w
→
różnych interwałach.
NO - funkcja wyłączona\
- od 01" do 59" co sekundę
- od 1' do 2' co 10 sekund
- od 2' do 3' co minutę
ON - stałe włączone (wyłączane nadajnikiem)
Uwaga: włączenie jest niezależne od cyklu bramy lecz jest sterowane
niezależnie za pomocą nadajnika
PT - blokada furtki
ON - włączona
OF - wyłączona
Jeżeli jest włączona to sygnał otwarcia furtki, podczas gdy brama
znajduje się już w tej pozycji będzie zignorowane. Przy zwartym styku
30-20 (przez np. włącznik czasowy lub przełącznik kluczykowy)
zostanie włączona furtka. Gdy furtka zostanie całkiem otwarta
(komanda 30-3), a następnie zacznie się zamykać (nawet z automatycznym zamykaniem) to zatrzyma się w pozycji częściowego otwarcia.
DE - czas rozłączenia po aktywacji listwy krawędziowej [s]
Regulacja czasu rozłączenia po aktywacji listwy krawędziowej
(aktywnej lub pasywnej) aktywowanej podczas otwierania lub
zamykania. Dla bramy dwuskrzydłowej działa dla 2 skrzydeł.
00 - funkcja wyłączona
DO - czas dociskania skrzydła do odboju przy otwieraniu (s/100)
Ustawia czas dociskania skrzydła do odboju mechanicznego podczas
otwierania.
00 - funkcja wyłączona
99 - maksymalny
Uwaga: funkcja nie aktywna gdy
→ .
DC - czas dociskania skrzydła do odboju przy zamykaniu (s/100)
Ustawia czas dociskania skrzydła do odboju mechanicznego podczas
zamykania.
00 - funkcja wyłączona
99 - maksymalny
Uwaga: funkcja nie aktywna gdy
→ .
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1.0

Wyświetlacz

Możliwe
ustawienia

Opis
OT - wybór rodzaju przeszkody
00 - przeciążenie lub brama zatrzymana
01 - przeciążenie
02 - brama zatrzymana
CR - przewidywana poprawka skoku [%]
NIE UŻYWAĆ (funkcja diagnostyczna)
SM - tryb pracy urządzenia podłączonego do zacisków 1-6
00 - podczas ruchu bramy, otwarcie styku bezpieczeństwa zatrzymuje
bramę (odłącza zasilanie gdy
/
→
01 - podczas ruchu bramy, otwarcie styku bezpieczeństwa zatrzymuje
bramę (odłącza zasilanie gdy
/
po zamknięciu styku
→
przerwana operacja jest kontynuowana.
02 - podczas ruchu bramy, otwarcie styku bezpieczeństwa zatrzymuje
bramę (odłącza zasilanie gdy
/
po zamknięciu styku
→
włączane jest otwieranie bramy
03 - Podczas zamykania, otwarcie styku bezpieczeństwa powoduje
odwrócenie ruchu. Podczas otwierania sygnały z urządzenia
zabezpieczającego są ignorowane.
04 - podczas otwierania bramy, otwarcie styku bezpieczeństwa
zatrzymuje bramę (odłącza zasilanie gdy
/
po zamknięciu
→
styku włączane jest kontynuowane otwieranie bramy.Podczas
zamykania sygnały z urządzenia zabezpieczającego są ignorowane.
05 - podczas zamykania bramy, otwarcie styku bezpieczeństwa
zatrzymuje bramę i odwraca ruch. Podczas otwierania otwarcie styku
→
bezpieczeństwa zatrzymuje ruch (odłącza zasilanie gdy
/
).

TN - Ustawienie temperatury zadziałania dla elektronicznego systemu
przeciw zamarzaniu NIO i czasów HS [° C]
Ta wartość nie dotyczy temperatury otoczenia ale temperatury centrali
sterującej

10

HS - Automatyczna regulacja czasu startu i przyśpieszania
ON - włączona
OF - wyłączona
Gdy funkcja jest włączona, w niskich temperaturach otoczenia czas
startu
wzrasta do maksimum i czas przyśpieszenia
oraz
zmniejszają się do minimum.
Uwaga: dla prawidłowego działania centrala powinna znajdować się w
takiej samej temperaturze otoczenia co siłowniki. Temperatura
zadziałania może ustawiona poprzez menu
→
TB - ciągłe wyświetlanie temperatury na wyświetlaczu [° C]
ON - włączone
OF - wyłączone
WO - czas wstępnego świecenia lampy sygnalizacyjnej podczas
otwierania [s]
00 - minimum
05 - maksimum

00
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Możliwe
ustawienia

Opis

Wyświetlacz

WO - czas wstępnego świecenia lampy sygnalizacyjnej podczas
zamykania [s]
00 - minimum
05 - maksimum

TS - Ustawienie przedłużenia czasu automatycznego zamknięcia po
zwolnieniu urządzenia zabezpieczającego [%]
00 - minimum
99 - maksimum

00’’

99

VR - Ustawienie szybkości podczas uczenia [V]
Patrz paragraf 11.2.1

12. Diagnostyka
12.1 Historia zdarzeń w pamięci centrali
Centrala sterująca Entrematic LCU40H wyposażona jest w wewnętrzny system, który
umożliwia instalatorowi sprawdzenie historii alarmów, częstości ich występowania oraz zapis
ostatnich 20 alarmów.

12.1.1 Licznik alarmów

Przy włączonym trzecim poziomie menu
, idź do menu
. aby obejrzeć listę
→
→
alarmów zarejestrowanych przez centralę. Wyświetlacz na zmianę pokazuje numer błędu i
liczbę wystąpień.
Przykład: _ _ _ ....

Używając przycisków

i

można przewijać listę zapamiętanych błędów.

12.1.2 Alarm log
→
→
Przy włączonym trzecim poziomie menu
, idź do menu
. aby obejrzeć listę
(ostatnich 20) alarmów zarejestrowanych przez centralę. Wyświetlacz na zmianę pokazuje
numer i kod błędu. Im niższy numer tym starszy alarm.
.
Przykład:
_ _ ....

Używając przycisków

i

można przewijać listę zapamiętanych błędów.
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12.1.3 Export informacji na kartę microSD
→
Z włączonym menu trzeciego poziomu (
), włożoną kartą microSD i automatyką w fazie
spoczynku, wejdź do menu
aby wykonać eksport wszystkich parametrów centrali
→
sterującej na kartę.
Na karcie zostanie utworzony plik LCU40H_INFO.txt zawierający wszystkie liczniki alarmów,
historię ostatnich 20 alarmów, statystyki pracy oraz zapis konﬁguracji centrali. Wkładając kartę
pamięci do komputera i otwierając plik LCU40H_INFO.txt i posiadając oprogramowanie
Entrematic, można przeglądać ustawienia centrali.

i

Uwaga: po zakończonej instalacji zaleca się wykasowanie wewnętrznej pamięci
centrali

12.2 Rozszerzony zapis informacji na karcie microSD
Centrala LCU40H może zapisywać w pamięci każde zdarzenie i/lub alarm dla każdego cyklu
pracy. Aby to zrobić włóż kartę microSD do slotu pamięci i przy włączonym menu trzeciego
poziomu (
), ustaw
.
→
→
→
Dzięki temu, na końcu każdego cyklu, centrala sterująca dokona zapisu zdarzeń
zarejestrowanych do tej chwili (plik LCU40H.log w katalogu LCU40H_LOG).
Wkładając kartę pamięci do komputera i otwierając plik LCU40H.log w oprogramowaniu
Entrematic, można przeglądać historię zdarzeń.
Poniżej jest przykład prezentacji danych:
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13. Komunikaty na wyświetlaczu
i

Uwaga: niektóre komunikaty są zależne od modelu siłownika i mogą być niedostępne

13.1 Status bramy na wyświetlaczu

i

Uwaga: status bramy jest pokazywany na wyświetlaczu tylko gdy tryb działania
wyświetlacza jest ustawiony na 02

Opis

Komunikat

Opis

Komunikat

Brama zamknięta

Brama się otwiera

Brama otwarta

Brama się zamyka po otwarciu furtki

Brama zatrzymana w pozycji pośredniej

Brama w trakcie otwierania furtki

Brama się zamyka

Furtka otwarta

13.2 Status urządzeń zabezpieczających na wyświetlaczu

i

Uwaga: status urządzeń zabezpieczających jest pokazywany na wyświetlaczu tylko gdy
tryb działania wyświetlacza jest ustawiony na 01 lub 03

Komunikat

Opis

Komunikat

Opis

1-2 aktywowana komenda
automatycznego zamykania

1-6 urządzenie bezpieczeństwa ze
stopem przy otwieraniu i zamykaniu

1-3 komenda otwierania

1-8 urządzenie bezpieczeństwa z
odwróceniem ruchu przy zamykaniu

1-4 komenda zamykania

1-9 komenda STOP

1-5 komenda sterowania krok po kroku

68 komenda otwierania furtki
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Komunikat

Opis

Komunikat

Opis

P3 komenda częściowego otwarcia

S2. wykryty odbój podczas otwierania silnik 1

3P komenda otwórz z obecnością
operatora

S.2. wykryty odbój podczas otwierania silnik 2

4P komenda zamknij z obecnością
operatora

OO. osiągnięty limit wykrywania
przeszkód w trakcie otwierania - silnik 1

RX - odbiór sygnału radiowego (z
nadajnika wpisanego do pamięci)

O.O. osiągnięty limit wykrywania
przeszkód w trakcie otwierania - silnik 2

NX - odbiór sygnału radiowego (z
nadajnika nie zapisanego w pamięci)

OC. osiągnięty limit wykrywania
przeszkód w trakcie zamykania - silnik 1

ustawiając
można
→
→
wizualizować odbiór sygnału z nadajnika
nie zapisanego w pamięci

O.C. osiągnięty limit wykrywania
przeszkód w trakcie zamykania - silnik 2

EX - odbiór sygnału z kodem zmiennym
poza sekwencją

EX - włączanie/wyłączanie wbudowanego radioodbiornika poprzez RDX

EP - odbiór sygnału radiowego niezgodne-

MQ - uczenie się skoku między odbojami
w trakcie

go z ustawieniem parametru

→

CX - komenda otrzymana z karty
podłączonej do AUX1

HT - podgrzewanie siłowników (funkcja
NIO) w trakcie

CY - komenda otrzymana z karty
podłączonej do AUX2

J1 - zmiana statusu zworki JR1

FC. - wyłącznik krańcowy zamykania silnik 1

PC - rozpoznano podłączenie z
komputerem

F.C. - wyłącznik krańcowy zamykania silnik 2

ES - centrala przełączona w tryb
oszczędzania energii

FA. - wyłącznik krańcowy otwierania silnik 1

1C - operacja zamykania (jednego
skrzydła bramy)

F.A. - wyłącznik krańcowy otwierania silnik 2

SD - podłączenie karty microSD

S1. - wykrycie odboju podczas
zamykania - silnik 1

ED - zachowano historię na karcie
microSD

S.1. - wykrycie odboju podczas
zamykania - silnik 2
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13.3 Alarmy i błędy

i

UWAGA: błędy i alarmy są wyświetlane niezależnie od ustawień trybu wyświetlacza
Komunikaty błędów i alarmów mają priorytet nad innymi komunikatami

Rodzaj
Wyświetlacz
alarmu

Opis

Działanie

M0 - nie wybrano rodzaju siłownika

Wybierz typ siłownika w menu

→

M4 - zwarcie - siłownik 1

Sprawdź podłączenie siłownika 1.

M5 - zwarcie - siłownik 2

Sprawdź podłączenie siłownika 2.

MB - nie wykryto siłownika 1

Sprawdź podłączenie siłownika 1.

MC - nie wykryto siłownika 2
jeżeli ustawiono 2 skrzydła

Sprawdź podłączenie siłownika 2.

MD - nieregularna praca krańcówki
otwierania siłownika 1

Sprawdź podłączenie krańcówki otwierania
siłownika 1

ME - nieregularna praca krańcówki
zamykania siłownika 1

Sprawdź podłączenie krańcówki zamykania
siłownika 1

MF - nieregularna praca krańcówki
otwierania siłownika 2

Sprawdź podłączenie krańcówki otwierania
siłownika 2

ME - nieregularna praca krańcówki
zamykania siłownika 2

Sprawdź podłączenie krańcówki zamykania
siłownika 2

MH - nieprawidłowe działanie
opóźnienia

Sprawdź, czy silnik, który jest pierwszy
podczas otwierania (M1) jest podłączony
jako pokazano na rys. 1.

MI - Trzykrotne wykrycie przeszkody

Sprawdź, czy na drodze skrzydła bramy nie
ma przeszkody.

OD - Przeszkoda przy otwieraniu
skrzydło1

Sprawdź, czy na drodze skrzydła bramy nie
ma przeszkody.

OE - Przeszkoda przy zamykaniu
skrzydło1

Sprawdź, czy na drodze skrzydła bramy nie
ma przeszkody.

OF - Przeszkoda przy otwieraniu
skrzydło2

Sprawdź, czy na drodze skrzydła bramy nie
ma przeszkody.

OG - Przeszkoda przy zamykaniu
skrzydło2

Sprawdź, czy na drodze skrzydła bramy nie
ma przeszkody.

S6 - nieprawidłowe ustawienie
zabezpieczenia

Sprawdź ustawienia parametrów
→
,
,
,
. Jeżeli
nie może być
lub

V0 -

Wykonaj niezbędne przeglądy

Czas na przegląd i konserwację
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i

Rodzaj
Wyświetlacz
alarmu

Opis

Działanie

I5 - Brak napięcia na zaciskach 0-1
uszkodzony zasilacz lub zwarcie na
akcesoriach

Sprawdź zaciski 0-1 i urządzenia
podłączone do tych zacisków
Jeżeli problem pojawia się nadal
wymień centralę.
I6 - Zbyt wysokie napięcie na zaciskach Wymień centralę.
0-1 (uszkodzony zasialcz)
I7 - Wewnętrzny błąd parametrów
wartość poza granicami

Zresetuj centralę
Jeżeli problem pojawia się nadal
wymień centralę.

I8 - Błąd sekwencji

Zresetuj centralę
Jeżeli problem pojawia się nadal
wymień centralę.
IA - Błąd wewnętrzny (EEPROM/FLASH) Zresetuj centralę
Jeżeli problem pojawia się nadal
wymień centralę.
IB - Błąd wewnętrzny (RAM)
Zresetuj centralę
Jeżeli problem pojawia się nadal
wymień centralę.
IC - Przekroczony czas (>5 min lub
Ręcznie sprawdź poprawność pracy
>7 min w trybie uczenia)
skrzydeł bramy
Jeżeli problem pojawia się nadal
wymień centralę.
IE - Błąd zasilania

Zresetuj centralę
Jeżeli problem pojawia się nadal
wymień centralę.

IM - MOSFET alarm - siłownik 1
w zwarciu lub stale włączony

IN - MOSFET alarm - siłownik 2
w zwarciu lub stale włączony

Sprawdź ustawienia / pracę wyłączników
krańcowych

Zresetuj centralę
Jeżeli problem pojawia się nadal
wymień centralę.

IO - Przerwany obwód zasilania-siłownik 1 Zresetuj centralę
( MOSFET otwarty lub stale wyłączony) Jeżeli problem pojawia się nadal
wymień centralę.
IP - Przerwany obwód zasilania-siłownik 2 Zresetuj centralę
Jeżeli problem pojawia się nadal
( MOSFET otwarty lub stale wyłączony)
wymień centralę.

IS - Błąd odczytu prądu w obwodzie testu
siłownik 1
IT - Błąd odczytu prądu w obwodzie testu
siłownik 2

Zresetuj centralę
Jeżeli problem pojawia się nadal
wymień centralę.
Zresetuj centralę
Jeżeli problem pojawia się nadal
wymień centralę.

IU - Błąd odczytu napięcia w obwodzie testu Zresetuj centralę
Jeżeli problem pojawia się nadal
siłownik 1
wymień centralę.

Zresetuj centralę
IV - Błąd odczytu napięcia w obwodzie testu
Jeżeli problem pojawia się nadal
siłownik 2
wymień centralę.
XX- Komenda zresetowania oprogramowania centrali włączona przez jednoczesne
+
wciśnięcie przycisków
WD - Resetowanie oprogramowania centrali nie zostało włączone
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Rodzaj
alarmu Wyświetlacz

Opis

Działanie

R0 - zainstalowano moduł pamięci
zawierający ponad 100 nadajników
Uwaga: ustawienie
→
→
jest automatyczne.

Aby zapisać konﬁguracje systemu w
module pamięci, usuń wszystkie
zapisane piloty i wpisz ich mniej niż
100. Ustaw
→ →

R3- Nie wykryto modułu pamięci

Zainstaluj moduł pamięci

R4 - Moduł pamięci nie kompatybilny z
centralą sterującą

Zainstaluj kompatybilny moduł pamięci

R5 - Brak komunikacji z modułem
pamięci radia

Wymień moduł pamięci

R6 - Wstawienie modułu pamięci testowej

Sprawdź zasilanie centrali.

P0 - Brak zaislania

Sprawdź bezpieczniki
Sprawdź zasilanie główne.
P1 - Zbyt niskie napięcie mikrowyłacznika Sprawdź zasilanie centrali.
B0 - Akumulatory prawie rozładowane

Sprawdź napięcie akumulatorów.
Wymień akumulatory.

A0 - Błąd testu czujnika bezpieczeństwa
przy styku 6

Sprawdź czy moduł SOFA1-A2 działa
poprawnie.
Jeżeli karta testu SOF nie została włożona
to sprawdź czy test został wyłączony.
Jednoczesny test czujnika bezpieczeństwa Sprawdź okablowanie i prawidłowość
na stykach 6 i 8 nie powiódł się
działania czujnika bezpieczeństwa.

A3 - Błąd testu czujnika bezpieczeństwa
przy styku 6

Sprawdź czy karta SOFA1-A2 działa
poprawnie.
Jeżeli karta testu SOF nie została włożona
to sprawdź czy test został wyłączony.

A7 - nieprawidłowe podłączenie styku 9
do terminala 41

Sprawdź czy zaciski 1 i 9 są prawidłowo
podłączone.

A9 - Przeciążenie na wyjściu +LP-

Sprawdź czy urządzenie podłączone do
wyjścia +LP- działa prawidłowo.

AB - Przeciążenie na wyjściu 30-13

Sprawdź czy urządzenie podłączone do
zacisków 30-13 działa poprawnie.

AG - Zwarcie na wyjściu -LK+

Sprawdź czy urządzenie podłączone do
wyjścia +LK- działa prawidłowo.
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14. Rozwiązywanie problemów
Problem
Centrala
się nie włącza

Możliwa przyczyna
Brak zasilania

Sprawdź przewód zasilający i odpowiednie okablowanie

Przeciążenie na wyjściu 0-30

Odłącz urządzenia od zacisku 30

The
automation Brak siły.
does not open or
close.
Zwarcie na akcesoriach

Zewnętrzne
urządzenia
zabezpieczające
nie są włączone.

Działanie

Alarm

Sprawdź przewód zasilający.
Odłącz wszystkie akcesoria od
zacisków 0-30 (napięcie 24V = musi
być obecne), a następnie podłączaj je
pojedynczo. Skontaktuj się z serwisem
technicznym.

Spalony bezpiecznik

Wymień bezpieczniki.

Otwarte zaciski
bezpieczeństwa

Sprawdź, czy styki bezpieczeństwa są
prawidłowo zamknięte (NC).

Styki bezpieczeństwa
nieprawidłowo podłączone
lub niezależnie kontrolowane
krawę dzie bezpieczeństwa.

Sprawdź połączenia z zaciskami 6-8
pomiędzy centralą i połączeniami z
krawędziową listwą bezpieczeństwa.

Aktywowane fotokomórki

Sprawdź czy fotokomórki są czyste
i czy działają poprawnie.

Nie działa automatyczne
zamykanie.

Ponów komendę, Jeżeli problem
pozostał, skontaktuj się z serwisem

Błąd silnika

Sprawdź połączenie silnika, Jeżeli problem pozostał, skontaktuj się z serwisem

Niewłaściwe połączenia
pomiędzy fotokomórkami
a centralą sterującą.

Sprawdź czy wyświetla się

/
Podłącz styki zabezpieczające NC
razem w szereg i usuń wszystkie zworki
na listwie zaciskowej centrali.
Sprawdź ustawienia

→

Brama, na krótko
otwiera się /
zamyka, a
następnie się
zatrzymuje.

→

i

Sprawdź ręcznie czy skrzydła bramy
poruszają się bez oporów. Sprawdź
ustawienia
. Upewnij się, że
jeżeli są zainstalowane wyłączniki
krańcowe to działają poprawnie.
Skontaktuj się z pomocą techniczną

Skrzydło bramy porusza
się z oporem

Pilot ma ograniZasięg jest ograniczony
czony zasięg i nie przez konstrukcję metalową
uruchamia
lub wzmacniane ściany
automatyki.

Zainstaluj antenę
Wymień baterię w nadajniku

Nadajnik nie działa Brak modułu pamięci
lub zainstalowany
nie prawidłowy

Wyłącz zasilanie i zainstaluj
prawidłowy moduł.
Sprawdź poprawne zapamiętywanie
nadajników na wbudowanym radiu. W
przypadku usterki odbiornika radiowego,
który znajduje się w centrali, można
odczytać kody pilota, usuwając moduł
pamięci.
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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

Podpis instalatora

Podpis serwisu
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