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1 - BENDRAS APRAŠYMAS
1A - DĖMESIO
- Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija apie saugumą ir įspėjimai. Netinkama instaliacija gali sukelti rimtus sužalojimus. Prieš
pradedant montuoti automatiką, atidžiai perskaitykite visus šios instrukcijos skyrius. Jeigu nesate tikri dėl kažkurių veiksmų, nedelsdami
nutraukite automatikos instaliavimą ir susisiekite su UAB“Idomus” įmonės darbuotoju arba KING-gates klientų aptarnavimo skyriumi.
- Svarbu: pasilikite šią montavimo instrukciją automatikos priežiūrai ir likvidavimui.

1B - GALIMOS VERSIJOS
GALIMOS VERSIJOS - PAVAROS
Kodas

Variklis

Valdymo blokas

Book 550

24 Vdc

Book 550 Led
Book 1000 Led

Radijo imtuvas

Led

Enkoderis

Galia (N)

Content of the package

Star GD 20

550

See picture 1

24 Vdc

Star GD 20 Led

550

See picture 1

24 Vdc

Star GD 40 Led

1000

See picture 1

GALIMOS VERSIJOS - BĖGELIAI
Kodas

Bėgelio versija

Grb 3 - Glb 3
Grb 23

Diržinis

Grb 4

VALDYMO BLOKO TECH. DUOMENYS
Maksimalus sukimo momentas

Ilgis

Vartų maks. aukštis

Rūšis

Content of the package

3m

2,45 m

1x3m

See pictures 2 and 3

3m

2,45 m

2 x 1,5 m

See pictures 2 and 3

4m

3,45 m

3m+1m

See pictures 2 and 3

Book 550

Book 1000 Led

9 Nm

19 Nm

Veleno greitis be apkrovos

50 Rpm

54 Rpm

Nominalus veleno greitis

55 Rpm

42 Rpm

Judėjimo greitis be apkovos

13 cm/s

11 cm/s

Nominalus greitis be apkovos

12 cm/s

9 cm/s

Max darbo ciklai
Valdymo bloko maitinimas

70 ciklų/dieną
230 ± 10% (50-60 Hz)

80 ciklų/dieną
230 ± 10% (50-60 Hz)

Variklio išeiga

24 V

24 V

Variklio galia

40 W

80 W

Švyturėlis
Mirksinčio diodo išeiga
Aksesuarų išeiga
Stop įvestis
Antenos įvestis
Radijo imtuvas
Darbinė temperatūra
Saugumo klasė
Matmenys ir svoris
Max vartų matmenys

24V,10W

A LED (24V)

24V (max 15W)

24V (max 15W)

24V (400 mA)

24V (400 mA)

NC

NC

52 ohm (RG58)
433.92 MHz (max 50 siųstuvai)
da -20 a +55 °C
IP40
380x246x96 mm / 5 kg
8 mq

52 ohm (RG58)
433.92 MHz (max 50 siųstuvai)
da -20 a +55 °C
IP40
380x246x96 mm / 5 kg
12 mq

2 - NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
2A - STANDARTINĖ SCHEMA
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2B - MATMENYS
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2C - REGULIAVIMAS

UPDN

)

'

'

'

'

'

'

Prijungimo taškas F priklauso nuo aukščio H, kurio vertės pateiktos lentelėje žemiau:
H (cm)
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3 - MONTAVIMAS
3A - ĮVADAS
Bėgelių surinkimui skaitykite žemiau esančias instrukcijas
Bėgelis “GRB3” (3X1m) jau yra surinktas, praleiskite paragrafą 3A

3B - BĖGELIŲ “GRB23” (1.5m X 2) IR “GRB4” (3m+1m) SURINKIMAS
1 - Paruošti du profilius bei sujungimo detalę ir juos sutvirtinti keturiais varžtais (detalė 2)
2 - Įstatyti laikymo varžtus į paruoštas skyles (detalės 3 ir 4)








3 - Ištempti pavaros diržą, patikrinti, kad diržo dantys būtų nukreipti į vidinę pusę, pritvirtinti vėžimėlį (6 pav.).
4 - Diržą įstatyti į bėgelį, variklio tvirtinimo detalė užsimauna ant bėgelio (7 pav.).
5 - Varžtą M8x70 įstatyti į kronšteiną tokia tvarka: spyruoklė, poveržlė, savaime užsifiksuojanti veržlė M8 (8 pav.).









3C - LAIKIKLIO TVIRTINIMAS PRIE VEŽIMĖLIO “GRB3”, “GRB23” IR “GRB4”
1 - Atsukti M6 varžtus su poveržlėm M6
2 - Įstatyti laikiklį ir tvirtinimo kronšteiną bei juos pritvirtinti (9 pav.).




'2"

'2"  '2"



3D - DIRŽO ĮTEMPIMAS
1 - M8 veržlės pagalba įtempti diržą iki pilno spyruoklės suspaudimo (12 ir 13 pav.).
Jjei diržas yra įtempiamas kai vartai jau sumontuoti tai automatinė
pavara turi būti nustatyta į rankinį veikimą




3E - MOTORO TVIRTINIMAS PRIE BĖGELIO
1 - Vežimėlį nustumti į bėgelio vidurį (10 ir 11 pav.).
2 - Pasirinkti motoro tvirtinimo pusę (14 pav.).
3 - Jei motoras tvirtinimas pozicijoje 1 tai jį prisukti šešiais 6.3mm x 50 varžtais.
Jei motoras tvirtinimas pozicijoje 2 tai neprisukti varžto kaip parodyta 15 pav.

Pozicija 2

Pozicija 1



3F - BĖGELIO TVIRTINIMAS
1 - Atsižvelgiant į montavimo apribojimus (skyrius 2) ir lentelę 18 pav. bėgelį pritvirtinti centre virš vartų tiksliai horizontalioje
padėtyje (16 pav.).
Jei yra galimybė tai bėgelį galima tvirtinti tiesiai prie lubų, pasukant kronšteiną (17 pav.).
2 - Atsukti veržlę M6 (P) ir laikymo kronšteinus užinkaruoti prie lubų taip, kad jie būtų statmeni bėgeliui (20 pav.). Tvirtinmo skylės
parenkamos pagal 18 pav.
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3G - KRONŠTEINO TVIRTINIMAS PRIE VARTŲ
Nustatyti automatiką į rankinio valdymo režimą (žiūrėti skyrių
“rankinis valdymas” vartotojo vadovo pabaigoje) ir vežimėlį
pristumti durų link. Kronšteiną prisukti prie vartų varčios (21 pav.)



Įsitikinkite, kad viską pritvirtinote teisingai vartus
uždarydami ir atidarydami rankiniu būdu.

3H - EIGOS RIBŲ NUREGULIAVIMAS
Automatiką nustačius į rankinį rėžimą, pilnai uzdaryti vartus, atlaisvinti varžtą (R) ir pačią gaudyklę privesti prie vežimėlio
Priveržti varžtą (22 pav.).
Procedūrą pakartoti su pilnai atidarytais vartais. (23 pav.)





4 - VALDYMO BLOKAS
4A - PALEIDIMAS
Valdymo blokas skirtas 24V sekcinių vartų automatikoms.
Paleidžiant sistemą reikia:
1- Prijungti maitinimą, variklius ir priedus. žr. 5C punktą.
2- Nustatykite DIP jungiklius (p. 7A) ir trimerius (p. 7B) norimam funkcionavimui.
3- Nustatykite standartinę programavimo procedūrą (p. 9B) arba profesionalę programavimo procedūrą (p. 9D) atpažinimui judėjimo
pradžios taško ir pabaigos taškoto ir atlikite radijo valdymo programavimo procedūrą (p. 9D).
4- Atlikite patikrinimus p. 9C.


Jei po šių žingsnių valdymo blogas neveikia tinkamai žr. p. 13 “Klaidos indikatoriai”, atpažinti galimas klaidas
žr. p. 17, kad galėtumėt išspręsti klaidas.

4B - IŠANKSTINIAI NUSTATYMAI
Jei atliekate standartinę programavimo procedūrą, ir neatliekate jokių kitų nustatymų, valdymo blokas veiks šia eiga:
- Saugos prietaisai uždarymo metu, prijungti prie “PHO1” kontakto (gnybtas 16), veiks tik uždarymo metu, atliekant judesį.
- Automatinis uždarymas lygiai po 120 sekundžių.
- Praėjimas pėstiesiems išjungtas.
- Sulėtėjimas yra nustatytas likus 15% uždarymui/atidarymui.
- Nustatytas režimas "Žingsnis po žingsnio" (STEP by STEP).

5 - MAITINIMO PAJUNGIMAS
5A - JUNGTIS PRIE MAITINIMO
Norint pasiekti valdymo bloką būtina nuimti automatikos dangtelį atsukant varžtą (pav.24). Įveskite kabelio jungtį kaip parodyta brėžinyje ir
įdėkite laidus į tam skirtą skylę naudojant kabelių įdėklus.
- Valdymo bloko maitinimas turi būti prijungtas kabeliu (saugiklių dėžutėje), kuris turi būti bent 3x1.5 mm² pločio. Jeigu atstumas nuo
valdymo bloko iki įžeminimo sistemos yra didesnis nei 30 m būtina suinstaliuoti elektros iškrovos prietaisą arti valdymo bloko.
- Kabelis, kuris turi būti naudojamas žemai įtampai turi būti bent 0.25 mm² pločio.
- Jei tarp valdymo bloko ir įžeminimo sistemos yra daugiau nei 30 m, būtina naudoti ekranuotus kabelius. Jei atstumas didėja, būtina
padidinti laidų sekciją, kad isvengtumėt srovės nuostolio.
- Negalima jungti kabelių įžeminimo dėžutėje ar vamzdžių viduje.
- Naudokite tik RG58 laidus, kad prijungtumėte išorinę anteną (ji gali būti pateikta kaip priedas su maitinimo laidais).



5B - PAJUNGIMO PASTABA
- Visi kontaktai prijungiami prie valdymo bloko turi būti laisvi (neprijungti).
Jeigu yra neprijungtų prietaisų prie gnybto - 3 (“PHO1” įprastai uždara įvestis) ar gnybto - 6 (“STOP”), įvestims turi būti tilto.
- Jeigu yra prijungtų prietaisų prie gnybto - 3 (“PHO1” įprastai uždara įvestis) ar gnybto - 6 (“STOP”),
įvestims neturi būti tilto.
Jeigu yra daugiau nei 1 prietaisas prijungtas prie“PHO1” (gnybtas 3) ir “STOP” (gnybtas 6), Jie turi būti sujungti nuosekliai
(žr. p.14B ir 15A).
Jeigu yra daugiau nei 1 prietaisas prijungtas prie “STR” (gnybtas 4) jie turi būti sujungti paraleliai (žr. p. 14A).
- Jeigu išorinė antena yra prijungta, įmontuotas laidas 10 gnybte turi būti pašalintas.



5C - PAJUNGIMO SCHEMA

PIRMAS
TRANSFORMATORIUS
(230V)

ANTRAS
TRANSFORMATORIUS (20V)

VARIKLIS

IŠORINIO MAITINIMO
JUNGTIES SAUGIKLIAI
(230VAC)

FOP1
GND
FCC1
GND
24V
PHO1

L N

SET

STOP
START
V+

RAD

LAMP
GND
ANT
VV+

ĮSPĖJAMOJI
LEMPUTĖ
(24V max 15W)

FOTOELEMENTŲ JUNGTYS

RX + 2

NC C NO

1 13

START

OBS FORZA

TRIMERIS

DIP-JUNGIKLIAI

TX + 2

1

NENAUDOJAMA

1. Gnybtas 2 BENDRI
2. + Fotoelementai (24Vdc)
3. Saugumo prietaisai uždarymo kontaktui PHO1
4. Gnybtas 4 - 6 BENDRI

GND
24V
PHO1
GND

5. STOP kontaktas

STOP

5. START kontaktas

START

4. + MIRKSINTIS DIODAS (24Vdc max 15W)
8. MIRKSINTIS DIODAS negativus

V+
LAMP

9. ANTENA

GND

9. ANTENOS signalas

ANT

NENAUDOJAMA

PROGRAMMING BUTTONS

GND

PAJUNGIMO
TERMINALAI

6 - NUOTOLINIO VALDYMO PROGRAMAVIMO PROCEDŪRA
6A - "START" KANALO PROGRAMAVIMO PROCEDŪRA
Įjunkite valdymo bloką ir
nustatykite Dip 4 - ON it
Dip 5 - OFF
Diodas nedega

Paspauskite mygtuką
"RAD"
ir palaikykite 2 sekundes

Paspauskite pasirinktą mygtuką
ant pultelio

Raudonas diodas "RAD" užsidega

Raudonas diodas "RAD" mirksi

Paspauskite "RAD"
kad išeitumėt ir
procedūros

Kad įsirašytų į atmintį
visi pulteliai, atlikite tą
pačią procedūrą su
kiekvienu

Raudonas diodas "RAD" užgesta


Programavimo procedūra nutraukiama automatiškai, bet kuriuo atveju praėjus 10 sekundžių po paskutinio perdavimo.













led RAD led RAD led RAD

1 2 3 4 5

ON
OFF



led RAD

RAD

RAD

2s

1s

“MEMO PROG” (Dėl simbolių, žr.:18)

6B - KANALŲ PROGRAMAVIMAS
Nuspauskite pasirinktą siųstuvo
mygtuką

Paspauskite mygtuką
"RAD"
ir palaikykite 2 sekundes

Įjunkite valdymo bloką ir
nustatykite Dip 4 - OFF ir
Dip 5 - ON

Pradeda mirksėti raudona „RAD“
lemputė.

Raudona "RAD" lemputė užsidega

Lemputė išjungta

Paspauskite "RAD"
mygtuką, taip išeisite iš
programavimo

Nuspauskite visų
pageidaujamų siųstuvų
programavimo mygtuką

Raudona "RAD" lemputė užgesta


Programavimo procedūra nutraukiama automatiškai, bet kuriuo atveju praėjus 10 sekundžių po paskutinio perdavimo.













led RAD led RAD led RAD

1 2 3 4 5

OFF
ON

led RAD

RAD

RAD

2s

1s

“MEMO PROG” (Dėl simbolių, žr.:18)



6C - PĖSČIŲJŲ PRAĖJIMO UŽPROGRAMAVIMAS
Paspauskite mygtuką
"RAD"
ir palaikykite 2 sekundes

Įjunkite valdymo bloką ir
nustatykite Dip 4 - ON ir
Dip 5 - ON

Nuspauskite pasirinktą
siųstuvo mygtuką

Raudona "RAD" lemputė
užsidega

Pradeda mirksėti raudona
„RAD“ lemputė.

Paspauskite "RAD" mygtuką,
taip išeisite iš programavimo

Nuspauskite visų
pageidaujamų siųstuvų
programavimo mygtuką

Visi diodai budjimo
režime

Raudona "RAD" lemputė užgesta


Programavimo procedūra nutraukiama automatiškai, bet kuriuo atveju praėjus 10 sekundžių po paskutinio perdavi













led RAD led RAD led RAD

1 2 3 4 5

ON
ON



led RAD

RAD

RAD

2s

1s

“MEMO PROG” (Dėl simbolių, žr.:18)

6D - VISŲ KODŲ IŠTRINIMAS
Naudojantis šia procedūra montuotojas gali ištrinti prieš tai užprogramuotų nuotolinio valdymo pultelių atmintį.
Palaikykite nuspaudę "RAD"
mygtuką 3 sekundes.

Paspauskite "RAD" mygtuką dar kartą ir
palaikykite 6
sekundes, kad patvirtintumėt ištrynimą
Raudonas diodas mirksi
greitai, po to išsijungia

Raudona "RAD" lemputė pradeda mirksėti







led RAD



led RAD

RAD

RAD

3s

1s

“MEMO PROG” (Dėl simbolių, žr.:18)

7 - VALDYMO BLOKO NUSTATYMAI
7A - DIP-JUNGIKLIŲ NUSTATYMAI
DIP

1
2-3

4-5



DIP STATUSAS
OFF
ON
OFF - OFF
OFF - ON
ON - OFF
ON - ON
OFF - OFF
OFF - ON
ON - OFF
ON - ON

OPERACIJOS APRAŠYMAS
Veikia saugi zona pėstiesiems
Neaktyvuota saugumo zona atidarymo metu
"Dead man" režimas
Automatinio uždarymo funkcija
Komandos pagal eilę (Step by step) funkcija (atidaryta\ stop \ uždaryta \ stop)
Komandos pagal eilę (Step by step) funkcija su automatinio užsidarymo funkcija
Neprogramuojamas radijas
Automatikos lemputės radijo kanalo užprogramavimas
START radijo kanalo užprogramavimas
Pėsčiųjų praėjimui radijo kanalo užprogramavimas

"Dead man” režime negalimos paleidimo, nustatymo ir programavimo funkcijos.

7B - TRIMERIS


Nustatymo variantas “FORZA” trimeris (galia/greitis) reikalauja mokymosi procedūros repeticijos.

Galia/Greitis (“FORZA” trimeris):
Variklių galios reguliavimas nuo 50% iki 100%.
Šis parametras turi įtakos variklio greičiui.

FORZA

Kliūties jautrumas (“OBS” trimeris):
Intervencijos laiko reguliavimas nuo 0.1 iki 3 sekundžių. Kuo žemiau trimeris sureguliuotas, tuo
anksčiau centralė sustabdys automatiką, tuo atvėju paveiks varčią prieš kliūtį.

OBS

8 - DARBO REŽIMAI
8A - DIP 2 OFF \ DIP 3 OFF - "DEAD MAN" REŽIMAS
ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

 "Dead man” režime negalimos paleidimo, nustatymo ir programavimo funkcijos.
" "Dead man” režimas gali būti naudojamas tik programavimo metu.

1 2 3 4 5

Paspauskite "START" mygtuką, valdymo blokas atveria vartus iki atidarymo eigos pabaigos arba iki kol mygtukas bus
atleistas. Paspauskite "RAD" mygtuką, valdymo blokas uždaro vartus iki uždarymo eigos pabaigos arba iki kol mygtukas
bus atleistas.

8B - DIP 2 OFF \ DIP 3 ON - AUTOMATINIO UŽDARYMO REŽIMAS
Šiame režime, jei bus duota komanda per siustuvą ar per "Start" įvestį, valdymo blokas:
- kai automatika uždaryta: vykdomas visas atidarymas
- atidarymo operacijos metu: atidarymo judesys tęsiasi
- kai automatika atidaryta: lieka atidaryta ir pauzės laikas sumažėja iki nulio
- uždarymo operacijos metu: vykdomas visiškas uždarymas
Uždarymo procesas po pauzės (numatyta 90 s, sekite procedūra 10 skyriuje).

8C - DIP 2 ON \ DIP 3 OFF - KOMANDA PAGAL EILĘ (STEP BY STEP MODE)
Šiame režime, jei bus duota komanda per siustuvą ar per "Start" įvestį, valdymo blokas:
- kai automatika uždaryta: atliekamas pilnas atidarymas
- atidarymo metu: atliekamas sustojimas
- kai automatika atidaryta: atliekamas uždarymas
- uždarymo metu: atliekamas sustojimas
Automatinis uždarymas yra išjungtas.

8D - DIP 2 ON \ DIP 3 ON - KOMANDA PAGAL EILĘ SU AUTOMATINIU UŽDARYMU
Šiame režime, jei bus duota komanda per siustuvą ar per "Start" įvestį, valdymo blokas:
- kai automatika uždaryta: atliekamas pilnas atidarymas
- atidarymo metu: atliekamas sustojimas
- kai automatika atidaryta: atliekamas uždarymas
- uždarymo metu: atliekamas sustojimas
Uždarymo procesas po pauzės (numatyta 90 s, sekite procedūra 10 skyriuje).

9 - EIGOS PROGRAMAVIMO PROCEDŪRA
9A - PROGRAMAVIMO ĮSPĖJIMAI
Būtina vykdyti eigos programavimo procedūrąto (žr. p. 9B (standartinė programavimo procedūra), ar p. 9D (profesionali programavimo
procedūra).
Taip pat yra programavimo procedūra pėsčiųjų praėjimui (žr. p. 11D, tai nebūtina).
Valdymo blokas programuojamas mygtukais. Valdymo bloko statusas programavimo metu rodomas geltona lempute "SET". Kai valdymo
blokas pradedamas programuoti, geltona lemputė “SET” užsidega. Ji dega iki programavimo pabaigos, arba iki programavimo nutraukimo
(paspaudžiant "SET" ir "RAD" tuo pačiu metu), tai sustabdo programavimo procedūra ir motorų veikimą.
Norėdami geresnio eigos sureguliavimo, tai gali būti reikalinga programavimo procedūros metu, atidarymo ir uždarymo ciklų pabaigoje (p. 5,
6, 7 standartinio programavimo procedūrai, ir p. 5, 9B, 12B profesionaliai programavimo procedūrai), spaudžiant " SET" mygtuką, kad
sustabdytumėte juos atidarymo/uždarymo pabaigoje.
 Per programavimo procedūrą, kiekvienas saugos įtaisas yra išjungtas.

9B - STANDARTINĖ PROGRAMAVIMO PROCEDŪRA
Šia procedūra montuotojas nustato eigos laiką ir variklių darbo jėgą

1. Pastatykite vartus į
vidutinę poziciją ir
nustatykite DIP 1 - OFF
Visos lemputės budėjimo
režime

2. Palaikykite nuspaudę
"SET" mygtuką 2 sekundes.

6. Jis atidaro vartus.
Naudojami mechaniniai
ribotuvai

5. Valdymo blokas vykdo lėtą
uždarymo judesį. Naudojami
mechaniniai ribotuvai

Geltona lemputė šviečia

Geltona lemputė šviečia

3. Per 5 sekundes nuspauskite
"SET" mygtuką 1 sekundei
Geltona lemputė įsijungia

Geltona lemputė mirksi

6. Vartai uždaromi.
Naudojami mechaniniai
ribotuvai

7. Programavimo pabaiga.

Geltona lemputė šviečia

Geltona lemputė užgesta

4. Valdymo blokas vykdo dalinį
ir lėtą atidarymo judesį.
Geltona lemputė šviečia

 Lėtėjimas yra nustatytas 15% viso judesio, tiek atidarymui tiek uždarymui.
 Standartinio funcionavimo metu, vežimėlis sustos likus apie 1cm prieš mechaninį ribotuvą, kad sumažintų mechaninį įtempimą.
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9C - DĖMESIO
Po programavimo procedūros patikrinkite ar:
- Variklis išsijungia praėjus kelioms sekundėms užbaigus programavimo procedūrą.
- Valdymo blokas reaguoja į laidų įvestis: “START” ir “STOP” (gnybtas 14).
- Valdymo blokas reuoja į pultelį.
- Saugos prietaisai prijungti prie “PHO1” įsikiša kol vartai uždaromi ir neleidžia uždarymo, kai vartai atidaryti. Jei DIP 1 nustatytas į OFF
padėtį, neleidžia atidaryti, kai vartai uždaryti.

9D - PROFESIONALI PROGRAMAVIMO PROCEDŪRA
Šios procedūros metu, montuotojas gali nustatyti sulėtinimo pradžios tašką. Pradžios taškas pritaikomas atidarymui ir uždarymui.

2. Palaikykite nuspaudę
"SET" mygtuką 2
sekundes

1. Pastatykite vartus į
tarpinę padėtį ir nustatykite
DIP 1 - OFF
Visos lemputės budėjimo
režime

3. Per 5 sekundes
paspauskite "RAD" mygtuką
ir palaikykite 1 sekundę
Geltona lemputė įsijungia

Geltona lemputė mirksi

4. Valdymo blokas vykdo
dalinį ir lėtą atidarymo judesį

5. Valdymo blokas vykdo lėtą
uždarymo judesį. Naudojami
mechaniniai ribotuvai
Geltona lemputė šviečia

6. Paspauskite "SET" arba
pultelio mygtuką
Geltona lemputė šviečia

7. Valdymo blokas atlieka
atidarymo judesį

8. Ar norite atidarymo metu
lėtėjimo?

Geltona lemputė šviečia

Geltona lemputė šviečia

NE
9b. Vykdomas visiškas
atidarymas ieškant
mechaninio ribotuvo

TAIP

9a. Pasirinkite sulėtinimo
tašką su "SET" arba pultelio
mygtuku

13. Programavimo pabaiga

Geltona lemputė šviečia

Geltona lemputė užgesta

10. Paspauskite
"SET" arba
pultelio mygtuką

11.Ar norite
uždarymo metu
lėtėjimo?

NE
12b. Vykdomas
visiškas uždarymas
ieškant mechaninio
ribotuvo

Geltona lemputė šviečia

TAIP

12a. Pasirinkite sulėtinimo
tašką su "SET" arba
pultelio mygtuku

Geltona lemputė šviečia

 Po programavimo procedūros, žr. p. 6C.
 Standartinio funcionavimo metu, vežimėlis sustos likus apie 1cm prieš mechaninį ribotuvą, kad sumažintų mechaninį įtempimą.
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10 - PAUZĖS PROGRAMAVIMAS
10A - PAUZĖS LAIKO PROCEDŪRA
Šios procedūros metu, valdymo blokas gali nustatyti pauzės laiką, kuris atsiranda prieš automatinė uždarymą.
 Abu DIP 2 ir DIP 3 turi būti įjungti (ON). Alternatyva, DIP 2 turi būti įjungtas (ON) ir DIP 3 išjungtas (OFF) (žr. p. 7A).

1. Pastatykite duris į uždarymo
poziciją ir nustatykite
DIP 1 - OFF
Visos lemputės
budėjimo režime

2. Palaikykite nuspaudę
"SET" mygtuką 1
sekundę

3. Nustatykite DIP 1
- ON

Geltona lemputė įsijungia

Geltona lemputė šviečia

5. Nustatykite DIP 1 OFF per 10 sekundžių

4. Geltonas diodas pradeda mirksėti.
Kiekvienas mirksnis reiškia 10s pauzės

Geltona lemputė išsijungia

Geltona lemputė mirksi su 2 s. impulsu

 Jei procesas nutraukiamas, valdiklis nutraukia programavimo režimą ir jokie nustatymai nenustatyti.
 Maksimali pauzė yra 120s. Geltona lemputė sumirksi 12 kartų, tada sumirksi dar vieną karta ir laukiama 10 sekundžių, kol
valdiklis nutraukia programavimo režimą.
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led SET
1 2 3 4 5

SET

led SET

1 2 3 4 5
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OFF
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11 - DALINIO ATIDARYMO PROCEDŪRA
11A - PĖSČIŲJŲ PRAĖJIMO PLOČIO UŽPROGRAMAVIMAS
Pėsčiųjų praėjimo funkcija yra dalinio atidarymo funkcija, naudinga stumdomiems vartams. Nustatyti šią funkciją reikia užprogramuoti
pultelio mygtuką (žr. p. 6)

11B - PĖSČIŲJŲ PRAĖJIMO PLOČIO ATIDARYMO UŽPROGRAMAVIMAS
Montuotojas gali nustatyti šia procedūrą šiais žingsniais:

1. Pastatykite
vartus į uždarymo
poziciją
Visos lemputės budėjimo režime

6. Papauskite "START"
mygtuką, kad nustatytumėt
pėsčiųjų praėjimo plotį
Geltona lemputė šviečia

2. Palaikykite
"SET" mygtuką
2 sekundes

3. Paspauskite
"START" mygtuką

Geltona lemputė įsijungia

Geltona lemputė šviečia

5. Vartai
pradeda
atsidarinėti

4. Per 5 sekundes vėl
paspauskite "START"
mygtuką

Geltona lemputė šviečia

Geltona lemputė šviečia

8. Programavimo
procedūros pabaiga

7. Vartai sustoja ir užsidaro

Geltona lemputė išsijungia

Geltona lemputė šviečia

 Ši funkcija gali būti įjungta naudojant nuotolinio valdymo pultelį (žr. p. 6c).
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12 - TRIMERIS
12A - TRIMERIS "FORZA"
“FORZA” trimeris naudojamas reguliuoti įtampą su kuria variklis yra maitinamas operacijos metu, taip reguliuojant savo greitį. Tai
parenkamas tarp 50% ir 100% maksimalios jėgos ir gali būti padidintas pasukant trimerį pagal laikrodžio rodyklę. Jei trimeris yra
nustatytas ant minimumo tada greitis lygus apie 50%, jei nustatytas vidutinėje pozicijoje greitis lygus 75%, jei trimeris nustatytas
maksimalioje pozicijoje, gaunamas didžiausias greitis.
 “FORZA” trimeris reikalauja programavimo procedūros mokymosi nuo operacijos laikų, ir judėjimų, kurie pradeda

lėtėjimą.

12B - TRIMERIS "OBS"
“OBS” trimeris yra naudojamas reguliuoti tiek intervencijos uždelsimą nustačius po kliūties aptikimo ir automatikos priešingai jėgai. Ši
funkcija yra naudinga norint išvengti atsiradusiems kritiškiems taškams per trumpą laiko tarpą, yra didesnis variklio galios sugėrimas.

13 - BŪSENOS INDIKATORIAI
Indikatoriai rodo valdymo bloko ir kai kurių aksesuarų statusus. Kai valdymo blokas yra įjungtas, raudonas PH diodas ir raudonas
ST diodas turėtų būti įjungti. Kitu atvėju, patikrinkite prijungtūs aksesuarus, ar tiltus, kurie pakeičia juos.

13A - GELTONAS DIODAS "SET"
- fiksuotas atliekant programavimo procedūrą (standartinio, profesionalaus ar pėsčiųjų atidarymui)
- mirksi, kai yra įmanoma įeiti į programavimo procedūrą (standartinio, profesionalaus ar pėsčiųjų atidarymui)
- mirksi dvigubu greičiu jei yra reikalingas programavimas.
- išjungtas, kai valdymo blokas normaliai funkcionuoja.

13B - RAUDONAS DIODAS "RAD"
- fiksuotas, kai radijo kodai įsimenami.
- mirksi greitai naikinant radijo kodus.
- mirksi 1 sekunde priimant radijo kodą.
- išjungtas, kai valdymo blokas normaliai funkcionuoja.
- mirksi greitai, kai fotoelementų ir stop kontaktai yra atviri

13C - GELTONAS DIODAS "SET" IR RAUDONAS DIODAS "RAD"
- šviečia 3 sekundes tuo atvėju, kai aptinkama kodavimo klaida.

14 - KOMANDOS JUNGIAMOS KABELIU
14A - STARTO KOMANDOS JUNGTIS
“START” įvesčiai (gnybtai 4, 6) yra galimybė prijungti normaliai
atvirą kontaktą (pvz., raktinį jungiklį) automatikos valdymui.
Komandos gali būti nustatomos DIP jungikliais 4, 5. Yra 2 mikro
jungikliai selektoriuose; kiekvienas turi atskirą funkciją. Pav. 1
parodyti gnybtai, kuriuose yra galimybė prijungti mikro
jungiklius pradžios komandai. Taip pat selektorius gali duoti
pradžios komandą su abiem kontaktais sujungtais lygiagrečiai
(žr. pav. 2).

1

2
NO

NO

6

NO

6

C

NC

C

4

6
4

NC

NC

C

4

 Jei yra daugiau nei vienas atydarymo kontaktas, jie turi būti sujungti lygiagrečiai (žr. pav. 2).
 Laikydami atidarymo kontaktą uždarytą (“START” gnybtas, su rėle), valdymo blokas vykdo atidarymą, ir automatika
nepriima uždarymo komandos (nei automatika, nei laidas), iki kol kontaktas vėl bus atidarytas.

14B - STOP KOMANDOS JUNGTIS
“STOP” įvesčiai (gnybtai 4, 5), galima prijungti normaliai uždarą
kontaktą, kiekvienos funkcijos nutraukimui. Pav. 1 rodo gnybtus
kuriuose galima prijungti stop mygtukus. Paleisti iš naujo
funkcijas, reikia išjungti stop komandą.

1

2
NO

NO

C

NC

4
 Jei yra daugiau nei 1 stop kontaktas, jie turi būti sujungti serijomis (žr. pav. 2).
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NO

C

4

NC

C

NC
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15 - SAUGOS PRIETAISŲ OPERACIJOS
15A - SAUGOS PRIETAISAI UŽDARYMUI
Galima prijungti prietaisus prie “PHO1” įvesties (gnybtai 1, 4). Šie prietaisai veikia per atidarymo ir uždarymo ciklus , priklausomai
nuo DIP1 “PHO2” nustatymų (žr. p. 4A):
DIP1 nustatykite ON (į atidarymą nereaguoja):
- uždarymo fažėje staigus apvertimo judesys
- atidarymo fazėje jokio efekto
- jei uždaryta - jokio efekto
- Jei atidaryta - jie slopina uždarymo komandą

1
+ -

RX 1
NC

C NO

0V
24V

+ -

3

2

RX 2
NC

DIP1 nustatykite OFF (vartai pėstiesiems, žr. pav. 3):
- uždarymo fažėje staigus apvertimo judesys
- atidarymo fazėje jokio efekto
- ei uždaryta jie slopina atidarymo komandą
- Jei atidaryta jie slopina uždarymo komandą

C NO

0V

RX

TX

TX

RX

24V PHO1

VARTAI PĖSTIESIEMS
RX

SEKCINIAI VARTAI

 Jei yra daugiau nei vienas prietaisas šiame kontakte (PHO2), jie turi būti sujunti nuosekliai (žr. pav. 1).
 Jei yra daugiau nei vienas fotoelementas, imtuvai turi būti sukeisti (žr. pav. 2)

15B - JAUTRESNIS REAGAVIMAS Į KLIŪTĮ
Priklausomai nuo gnybto "kliūtis" reguliavimo (žr. p. 7B, 12) valdymo blokas gali jautriau reguoti į atsiradusias kliūtis prieš pavarą (ir
taip įjungti pavaros atbulinį judėjimą).
Per jautrus gnybto "kliūtis" nustatymas ir pablogėjusios sąlygos (nusidėvėjimas), kuris atsiranda laikui bėgant, gali sukelti netikėtas
intervensijas, kurių metu variklis sugeria daugiau srovės.

16 - KITI PRIJUNGIAMI AKSESUARAI
16A - ŠVYTURĖLIS
Švyturėlius galima prijungti prie “LAMP” įvesties (gnybtai 7, 8). Šie prietaisai įsijungia
antri po manevro.
Maitinimas yra su pertraukomis, todėl galite prijungti normalią lemputę.

 Lemputė turi būti 24 Vdc, ir maitinimas negali būti didesnis nei 15W

16B - ANTENA
Anteną galima prijungti prie “ANT” įvesties (gnybtai 9, 10). Valdymo bloke yra iš anksto paruoštas kabelis.
Prijungta antena padidina nuotolinio valdymo pulto veikimo nuotolį.



Prijungiant išorinę anteną būtina pašalinti iš anksto paruoštą kabelį.

TX

17 - GEDIMŲ ŠALINIMAS
AUTOMATIKA NEPASILEIDŽIA
- Patikrinkite gnybtų įtampą saugiklių dėžutėje
- Patikrinkite saugikį
- STOP kontaktas atidarytas: patikrinkite ar STOP komanda įjungta. Jei ne, įvestis trumpinama

AUTOMATIKA ATLIEKA TIK ATIDARYMO CIKLĄ
- Uždengti fotoelementai: patikrinkite ar fotoelementai geroje pozicijoje ir jų veikimo nuotolį
- Fotoelementų nėra: įvestyje padaryti tiltą
- Normaliai uždaras kontaktas, ar pažeistai kontaktas, yra sujungti "START" įvestimi

AUTOMATIKA VEIKIA TIK LAIDAIS
- Nuotolinio valdymo pultas nebuvo tinkamai suprogramuotas.
- Išsikrovusi pultelio baterija.

AUTOMATIKA VEIKIA BET TAM TIKRU MOMENTU APSUKA JUDĖJIMĄ
- Per žemai kliūties jutikliai. Padidinkite “OBS” trimerį.
- Suveikia saugumo prietaisai. Jei yra 2 poros fotoelementų, jie gali aptikti vieni kitus. Apverskite
imtuvą su siųstuvu.

AUTOMATIKA VEIKIA BET TAM TIKRU MOMENTU SUSTOJA
- Neužtenka galios. Nustatykite “FORZA” trimerį į maksimalų lygi, ir programuokite automatiką dar kartą.
- Atlikite profesionalaus programavimo procedūrą ir sumažinkite iki minimumo (ar pašalinkite) sulėtinimą.

KAI ĮJUNGTAS MAITINIMAS, ABU DIODAI ĮJUNGTI
- Atlikite programavimo procedūrą. Tada bandykite dar kartą

DIRŽAS IŠKRITĘS IŠ BĖGELIO
- Priveržkite diržą. kai automatika atrakinta (žr.: 3C)

18 - SIMBOLIŲ REIKŠMĖS “MEMO PROG”
SIMBOLIŲ REIKŠMĖS

led SET

Geltonas diodas (SET
mirksi

led SET

Geltonas diodas (SET
užsidega

SET

Vartai pusiau atidaryti
Vartai iš dalies atidaryti
Vartai visiškai atidaryti

Vartai visisškai uždaryti

led RAD

Raudonas
diodas 2!$ mirksi

led RAD

Raudonas
diodas 2!$ užsidega

Nustatykite tinkamą startą
lėtam atidarymui

led RAD

Raudonas
diodas 2!$ užgesta

Nustatykite tinkamą startą
lėtam uždarymui

Kiekvinas mirksnis
reiškia S pauzė

Nustatykite tinkamą plotį
pėsčiųjų praėjimui dalinis
atidarymas

1

=
10s

SET

2s

Geltonas diodas (SET
užsidega

led SET

1s

RAD

1s

RAD

3s

START

1s

Paspauskite mygtuką
"SET" ir
palaikykite  SEkundę
Paspauskite mygtuką
"SET" diems sekundėms
Paspauskite mygtuką
"RAD" vienai sekundei
Paspauskite mygtuką
"RAD" trims sekundėms
Paspauskite mygtuką
"START" vienai
sekundei
Užprogramuokite
pultelį paspausdami
pasirinktą mygtuką

RANKINIS VALDYMAS
Rankinis valdymas naudojamas nutrūkus elektros tiekimui arba sugedus automatikai.
Pavara gali būti atpalaiduojama iš lauko sumontavus “SBLO01“ (išorinė atrakinimo sistema turi būti and rankenos spynos) arba
“SBLO 500” (išorinė atrakinimo spyna montuojama tiesiai į vartus).
2 rankinio valdymo režimai:

1 režimas
Vartotojas išeidamas iš garažo gali uždaryti vartus ir sugrįžti nekartojant atpalaidavimo sistemos. Automatikos atpalaidavimas turi
būti garantuotas išorinės blokavimo sistemos (pvz. užraktas).
INSTRUKCIJA:
- Patraukite atpalaidavimo laidą žemyn, kaip parodyta pav. 1 iki kol rankena taps statmena bėgelio atžvilgiu, atkabinkite
vežimėlį.
- Valdykite vartus rankiniu būdu

2 režimas
Vartotojas išeidamas iš garažo, atjungia automatiką rankinio uždarymo metu, gaunamas vežimėlio sukibimas ir taip užblokuojami vartai.
INSTRUKCIJA:
- Patraukite atpalaidavimo laidą žemyn, kaip parodyta pav. 1 iki kol rankena taps statmena bėgelio atžvilgiu
- Valdykite vartus rankiniu būdu
- Pastatykite rankeną į pradinę padėtį (pav. 2)





 During manual operation use only the door for opening and closing, thus avoiding strain on the carriage
by pulling the release cord.

LEMPUTĖS PAKEITIMAS
- Atidarykite dangtelį kaip parodyta pav. 3
- Išimkite neveikiančią lemputę ir pakeiskite ją
tokio pat dydžio 24V 15W lempute
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