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FIGYELEM
Fontos biztonsági utasítások.
A felhasználó biztonsága érdekében fontos az utasítások követése.
Őrizze meg ezt az útmutatót.
Tisztítás, karbantartás, alkatrész csere során a készülék áramtalanított állapotban kell, hogy legyen!
Ne engedje, hogy gyermeke a készülékkel vagy annak távirányítójával játszon!
Ügyeljen arra, hogy ne álljon senki a működésben lévő kapu útjába, amíg a kapu teljesen kinyílik, illetve
becsukódik!
Ne feledje, hogy a kézi nyitásnál a felengedett kapu a gyenge, törött vagy kiegyensúlyozatlan rugók miatt
gyorsan ereszkedhet!
Rendszeresen ellenőrizze az esetlegesen előforduló sérülések és elhasználódás jeleit, ellenőrizze a
vezetékeket, a rugókat és az illesztéseket!
Ne használja a kaput, ha javítás vagy beszabályozás válik szükségessé, mivel egy telepítési hiba, vagy
a pontatlanul kiegyensúlyozott kapu balesetet okozhat!
Havonta győződjön meg róla, hogy a kapu nyílásába helyezett 50 mm-es tárgyat elérve a kapu
visszanyit!
Ha szükséges, többször állítsa be és ellenőrizze újra, mert a helytelen beállítás veszély forrása lehet!
(olyan készülék esetén ami a kapu alsó élét érzékelő akadály-érzékelő védelmi rendszert tartalmaz)
Ha az újbóli beállítás nem állítja helyre a működést, forduljon a hivatalos szervizhez segítségért!
FIGYELEM:
Automata kapu - A kapu váratlanul működhet, ezért ne hagyjon semmit az útjában.
FIGYELEM:
Fontos biztonsági utasítások.
Kövesse az utasításokat, mert a helytelen telepítés súlyos sérüléseket okozhat.
A kézi nyitáshoz 1,8 m-nél alacsonyabb magasságban szerelje fel a motort.
Rögzített vezérlőt (nyomógomb) legalább 1,5 m magasra szereljen a kapu
közelében de távol a mozgó részektől.
Rögzítse a becsapódásra figyelmeztető címkéket, jól látható helyen, vagy
bármely rögzített vezérlő közelében.
Rögzítse a kézi működtetés címkét a kapumozgatónál.
A telepítést követően győződjön meg róla, hogy a kapu nyílásába helyezett 50 mm-es tárgyat elérve
a kapu visszanyit! ( olyan készülék esetén ami a kapu alsó élét érzékelő akadály-érzékelő védelmi rendszert
tartalmaz).
A meghajtást nem szabad átjáró ajtóval rendelkező kapuhoz mozgatásához használni (kivéve, ha a hajtás az
előírt összes biztonsági berendezéssel fel van szerelve).
Telepítés után győződjön meg róla, hogy a kapu semelyik része sem ér ki közút vagy járda területére.
Telepítés után győződjön meg róla, hogy az akadály-érzékelő védelmi rendszer rendeltetésszerűen működik.
Ha a kapu szélekkel vagy kiálló részekkel, amelyeket egy személy elérhet vagy ráléphet , a csomagolás az erre
vonatkozó jelzéssel van ellátva.
Ennek az információnak szerepelnie kell a leírásban.
A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel
rendelkező, illetve a tapasztalat és a tudás hiányában lévő személyek felügyelettel használhatják, illetve ha a
készülék biztonságos használatáról, és megértették a veszélyeket.
Ne engedje, hogy gyermeke a készülékkel játszon!
A felhasználói tisztítást, karbantartás gyermek csak szülői felügyelettel végezheti!
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CSATLAKOZÁSOK ÉS CSATLAKOZÁSOK

- Mielőtt elkezdené a kapcsolatokat és a csatlakozásokat, olvassa el figyelmesen az információt a
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS KÖVETELMÉNYEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉShez.
- Minden csatlakozási és csatlakozási műveletnek a vezérlőpanel leválasztásával kell történnie a tápegységről;
ha a leválasztó eszköz nem látható, csatolja a "VIGYÁZAT KARBANTARTÁSA PROGRESS" feliratot.

1.1 Elektronikus vezérlőegységek csatlakoztatása.
Kimenet

Leírás (lásd: ELEKTROMOS DIAGRAM, 5. oldal)

1

ANTENNA: Antenna fonás bemenet, használjon RG58 - 50 Ohm kábelt.

2

ANTENNA: Antenna kábel bemenet.

6

A BIZTONSÁG KÖZÖTT: A STOP - OPEN - CLOSE - STEP STEP - PHOTO bemenetekhez.

6-7

STOP: Bejárat N.C. A kaput megállítja.
Biztonsági eszközök, például vészleállító gomb csatlakoztatható hozzá.
A parancs kiadásakor az automatikus zárást soha nem hajtják végre, de egy újat kell megadni
mozgás parancs. Hagyja a jumpert, ha nincs eszköz.

6-8

NYITÁS: Bejárat N.O. Parancsolja meg a kapu nyitását.

6-9

ZÁRÁS: Bejárat N.O. Parancsolja a kapu zárását.

PHOTO1: Az 1. opcióval Led 4, a bemenet N.C. fotocella csatlakoztatásához
beavatkozik a nyitás és bezárás.
6 - 10

LÉPTETÉS: Bejárat N.O. A kapu mozgását az alábbi ciklusok szerint vezérli:

Négy lépés: Megnyit, szünet, bezárás, szünet.
SZEMIAUTOMATIKUS MÓD: Megnyit, Stop, Bezár, Stop.
CONDOMINIUM MODE: Megnyílik (automatikus zárás aktív szünetidővel).
6 - 11

12 - 13

FOTOCELLA Bejárat N.C. fotocellákhoz vagy biztonsági berendezésekhez. A kapu kinyitása közben nem

avatkozik; a záráskor meghatározza a mozgás inverzióját a teljes nyitásig.
Hagyja a jumpert, ha nincs eszköz.

RELAY KAPCSOLAT: Tisztítsa meg a kontaktus relét Max 3A, alapértelmezetten egy nyitott kapujelző lámpa

csatlakoztatásához. A 2-es opció aktiválásával a 2-es LED 3 perc parancsnokságra vált.
14 - 16

12Vdc kimenet a 12Vdc 15VA elektromos zár csatlakoztatásához; aktiválniválassza
ki a funkciót az Opciók menüből 1 LED 3.

15 - 16

VILLOGÓ: 24 Vdc kimenet 25 W max, a villogó fény csatlakoztatásához.

16
17

ELEKTROMOS:

+
-

30 Vdc kimenet: A különböző eszközök tápellátásához max. 200mA.

N.C. = általában zárt érintkező - N.O = rendszerint nyitott kapcsolat
PEDESTRIAN: A parancs csak egy levél nyitását határozza meg. Ezt távvezérlővel vagy terminálkártyával lehet
megadni.
A kapocslemezről úgy érhető el, hogy az OPEN 8 terminál áthidalásával a 9-es kapocsra, a CLOSE-ra, ezután a
hídra kerül csatlakozzon a 6-os KAPCSOLÓ kapocsra. A terminál kártyáról a PEDESTRIAN parancs kizárja a
parancsokat OPENS és CLOSE.
Csatlakozások a vezérlőegység alsó oldalán
CONN-1
CONN-2

24Vac: Transzformátor tápfeszültség

Akkumulátor töltő csatlakoztatása AGECH-2

33 - 34

-/+

Motor 2, zárt, másodpercenként.

35 - 36

-/+

Motor 1, zárva Először megjelenik.
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ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

-

-

-

ANTENNA

A BIZTONSÁG KÖZÖTT
STOP
MEGNYILIK
PEDESTRIAN

VÉGE
STEP BY STEP

START

FOTOCELLA

Relè 3A
12 Vdc 15 VA

N.O.
COM.

OPEN GATE LIGHT N.6
KÖRNYEZETI FÉNY N.7

KÖRNYEZETI FÉNY
VILLOGÓ

30 Vdc 200mA Max

kijárat

F3 3.15A-T

17
16

ELEKTROMOS

F2 10A-T
14

CONN2

16

CONN1

24 Vac

AGECH2
VILLOGÓ

15

F1 3.15A-T

16

SPIA C.A.
DEFAULT

230Vac
13

jelző LED
L7
L8
L9
L10
L11

A terminálblokk alatti LED-ek jelzik
a belépés állapota.
L7 és L11 jelentése N.C. és meg kell
kapcsolja be, kapcsolja ki, amikor
a bemenet aktiválva van
tudósítója.
L8-L9-L10 jelentése N.O.
ki kell kapcsolniuk és be kell mennie
amikor a bemenet aktiválódik
tudósítója.

12
POWER

KÖRNYEZETI FÉNY
OPTION N.2
Led 2 On

13

12
POWER

5

Energy Saving
1

2
F

OF

VIGYÁZAT

ON
ON

OFF

230V

230V

Az energiafogyasztás optimalizálása
bevezettük az E.S.
10 'után a
a központi LED-ek programozása
az elülső panel ki van kapcsolva
a billentyűzet használata le van tiltva.
A funkció újraaktiválásához kapcsolja ki
és kapcsolja be a vezérlőegységet.

2 CENTRÁLIS PROGRAMOZÁS
2.1 ÖSSZES RESET

1

2
F

OF

3

ON
ON

OFF

OF

230V

F

230V

230V

Nota bene
A teljes visszaállítás végrehajtásához a táplálás előtt nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot
a centrelina bekapcsolása után.

START

2.2 A STROKE ÉS AZ ANTI SHOCK PROGRAMOZÁSA
Nota bene Ha csak egy motort használ, csatlakoztassa a 35 - 36 kapcsokhoz.
Győződjön meg róla, hogy be lett állítva az automatika mechanikus nyitási és zárási határkapcsolói.
a) Helyezze az ajtókat 45 ° -ra
b) Nyomja

START

meg az 5 "-ig, az 5 LED-et az

igen előtt kapcsolja be, majd villog.

2

1
2

1

c) Nyomja

START

meg az automatizálást:

- Anta2 bezárása,
- Anta1 zár
- Anta1 nyitás fáziseltolással
- Anta2 megnyitása,
- Anta2 bezárás, fáziseltolással
- Anta1 zár.

A programozás befejezésekor a két zöld LED villog, míg a két piros LED világít bekapcsolt állapotban van.
A programozó gomb

START

10 percig véget ért, STEP parancsként használható.

Ha az eredmény nem kielégítő, manuális programozás lehetséges különböző elmozdulásokat.
Lásd a 7. fejezetet.
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3

RÁDIÓ-ELLENŐRZÉS

A vezérlőegység beépített rádióvevővel van ellátva, amely 750 kódmemóriával rendelkezik 433,92 MHz a
LIFE Rolling Code és az Auto-Code kódolással.

3.1

RÁDIÓKEZELÉSI TANULÁS

Teljes nyitás
a) Nyomja meg a

gombot a zöld LED és a LED

[A] világítanak.
b) Tartsa lenyomva a P1 gombot a rádión mind az öt
LED világításánál
+
PEDESTRIAN DOOR OPENING N.1

1

2

a) Nyomja meg kétszer a
a zöld LED a bal
oldalon és a LED [B] világít.
b) Tartsa nyomva a P2 gombot a rádióvezérlőn
mind az öt LED világításánál.
+

Várjon 20 "vagy nyomja meg újra a
gombot a programozásból való kilépés előrejelzése.

3.2

A tanult rádióvezérlés törlése
a) Nyomja meg a

gombot 5 "-ig, a bal oldali

zöld LED világít, majd villog.
b) Tartsa lenyomva a rádióvezérlő gombot

1
3.3

amikor mind az öt LED világít

2

+

a távvezérlő törlődik.

Minden megtanult rádióvezérlő törlése
a) Nyomja meg a

gombot 5 "-ig, a bal

oldali zöld LED világít, majd villog.
b) Nyomja meg a gombot 5 másodpercig

1

2

A LED-ek felváltva villognak
+
+
Miután az összes távirányító villogott
törlésre kerül.
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4

BEÁLLÍTÁSOK ÉS OPCIÓK

4.1 AUTOMATIKUS ZÁRÁS

Az automatikus visszaállítás aktiválódik egy előre beállított PAUSE TIME után.
4.2

AUTOMATIKUS ZÁRÁS

a) Nyomja meg a

gombot, a zöld LED a jobb +

oldalon bekapcsol:
+ nem világít, az

- Ha az egyik LED

automatikus zárás nem aktív, nyomja meg a
gombot aktiválni.

2
1

+ LED-ek legalább egyike be van
- Ha a
kapcsolva, az automatikus újbóli bekapcsolás aktív,
hogy kikapcsolja a
gombot, amíg az összes LED
kialszik.

LED világít
+

A
és + megnyomásával beállíthatja a
különböző értékeket PAUSE TIME
Várjon 20 "-t vagy nyomja meg újra
a programozásból való kilépés előrejelzése.
Munka ciklus:
OPENS - PAUSE - ZÁRVA - PAUSE

4.3

PAUSE TIME
ZÁRÓ NEM AKTIVÁLVA

+

5s

+

10 s

+

30 s

+

60 s

+

120 s

A MEGFELELŐSÉG BEÁLLÍTÁSI IDEJE

a) Nyomja meg a
piros LED-je világít:

5”

A

és + gomb megnyomásával megváltozik a

DECELERATION TIME érték.

2

IDŐZÍTÉS

LED világít
+

1

MINIMUM

+
+
+

Várjon 20 "vagy nyomja meg újra a
gombot a programozásból való kilépés
előrejelzése.

gombot 5 "-ig, a Dx zöld és

DEFAULT

+
+

MASSIMO

VIGYÁZAT:
A lassulást NEM lehet teljesen megszüntetni, ebben a fázisban a végálláskapcsoló tolóereje határozza
meg a motor löketének megállása.
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5
5.1

Gyorsaság és érzékiség
SPEED ADJUSTMENT
a) Nyomja meg a

gombot a bal LED-eken:

A
és + gombok megnyomásával
megváltoztathatja a sebesség.

2

LED világít

SPEED "
+

80%

+

85%

+
+

Várjon 20 "-ot vagy nyomja meg újra a

5.2

75%

+
+

1

MINIMUM

DEFAULT

90%
95%

MAXIMUM 100%

gombot a programozásból való kilépés előrejelzéséhez.

MOTOR-ÉRZÉKELÉSI BEÁLLÍTÁS
a) Nyomja meg a
gombot 5-ös balra a zöld és
vörös Leds-re kigyullad:

5”

A
és + gombok megnyomásával
megváltoztathatja a érzékenység.

2

LED világít

Az akadályok FENNTARTHATÓSÁGA

+

MINIMUM

+
+
+

1
Várjon 20 "vagy nyomja meg újra

DEFAULT

+
+

MAXIMUM

a programozásból való kilépés előrejelzéséhez.

VIGYÁZAT:
A kapu szerkezetétől és használatától függően a sebesség paramétereket helyesen kell beállítani
az érzékenység mindig megfelel a használati országban érvényes biztonsági előírásoknak.

9

6

OPCIÓK MENÜ

6.1 OPCIÓK 1

Nyomja meg az

gombot az OPTIONS 1 menübe való belépéshez, nyomja meg a

a A LED-ek villogása jelzi a pozíciót, a
a

-es sorozatot

+ gomb megnyomásával aktiválva van a piros LED-es világítás

gomb ki van kapcsolva.

LED világít

Várjon 20 "-ra, vagy nyomja meg újra a

OPCIÓK 1

+

Nincs funkció aktív.

+

Társasház: csak a Command Step Open.

+

Mód: OPEN-STOP-CLOSE-STOP.

+

Elektromos záraktiválás.

+

A CHIUDE bemenet FOTO1 lesz.

+

A PHOTO aktiválása a zárást feltételezi.

gombot a programozáshoz.

6.2 OPCIÓK 2

Nyomja meg az

5 "gombot az OPTIONS 2 menübe való belépéshez, nyomja meg a

-es

sorozatot a A LED-ek villogása jelzi a pozíciót, a + gomb pedig aktiválva van, piros LED-es rögzített
világítással, A

-es gomb ki van kapcsolva.
LED világít

5”

Várjon 20 "-ra, vagy nyomja meg újra a
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OPCIÓK 2

+

Nincs funkció aktív.

+

A sebesség lassulása.

+

A 12 - 13 relé kimenet COURTESY LIGHT lesz.

+

A mozgás késleltetése.

+

Működés MAN-ban.

+

.............................................................................

gombot a programozáshoz.
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KÉZI PROGRAMOZÁS
A kézi programozás gombnyomással történhet
csatlakoztatva van a 6 - 10 kapcsokhoz (lépésről lépésre) vagy
korábban elmentett rádióvezérlés, 7. oldal cap.3.1.
Helyezze a motorokat 45 ° -ra.
START

Nyomja meg a
gombot 5 másodpercig, az 5 LED világít és
világít akkor villognak.

7.1

7.2

7.3

A tanulás befejezi a tanulást

1

2

1

2

Az 5 LED villogása közben a LED-ek parancsot adnak
Lépésről lépésre a levélnek [2] először zárnia kell,
amikor megérkezik a megállásra, meg kell állnia, és a jobb oldali
Led folytatódik rögzített piros lámpával.
Adjon meg egy második lépésről lépésre parancsot a levélnek [1]
mozogni zárva, amikor a csattanásnál meg kell állnia, és meg
kell állnia a bal LED világít egy piros, piros lámpával.

A NYITÁS- ÉS HATÁROZÁSI KAPCSOLATOK NYOMTATÁSA

1

2

1

2

1

2

Adjunk egy lépésről lépésre parancsot a levél [1] megnyitásához, al
elérni azt a pontot, ahol megnyitni szeretné
a levél [2] további lépésről lépésre parancsot ad.
A két szárny most nyitva marad, amíg el nem éri a
a megfelelő mechanikus megállók, a két piros és a bal LED
piros fényben maradnak.

TANULMÁNYOS TANULÁS

1

2

1

2

1

2

Adja meg a Step-by-Step parancsot a levél [2] bezárásával, al
elérni azt a pontot, ahová bezárni akarsz
a levél [1] további lépésről lépésre parancsot ad.
A két levél most bezárul, amíg el nem éri a
a megfelelő mechanikus megállók, a két piros és a bal LED
piros fényben maradnak.

Az automatizálás most fél-automata üzemmódban van programozva.
Ha a kapott eredmény nem kielégítő, hajtsa végre a
állítsa vissza a vezérlőpanelt, és indítsa újra a 7. pontból.
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