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Montavimo ir naudojimo instrukcija

Pagaminta Italijoje
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1. Rekomendacijos (įspėjimai)
1.1 - Saugumo rekomendacijos
DĖMESIO!
- Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija apie saugumą ir
įspėjimai. Netinkama instaliacija gali sukelti rimtus sužalojimus. Prieš
pradedant motnuoti automatiką, atidžiai perskaitykite visus skyrius.
Jeigu neesate tikri dėl kažkurių veiksmų, nedelsdami nutraukite
automatikos instaliavimą ir susisiekite su UAB “Idomus” atstovų arba
KING-gates klientų aptarnavimo skyriumi.
- Svarbu: pasilikite šią montavimo instrukciją automatikos priežiūrai
ir likvidavimui.

1.2 - Montavimo rekomendacijos
• Prieš pradėdami automatikos montavimą, įsitikinkite kad produktas
yra tinkamas numatytąjai paskirčiai (žiūrėti skiltis 3.1 ir 3.2). Jeigu
produktas nėra skirtas numatytąjai paskirčiai, montavimo
NEPRADĖKITE..
• Šios montavimo instrukcijos turinys skirtas montuoti automatikai,
nurodytai pav. 1.
• Atsižvelgiant į pavojus, kurie gali kilti automatikos instaliavimo ir
darbo metu, instaliavimas turi būti atliekamas griežtai laikantis
galiojančių įstatymų, standartų ir žemiau nurodytos eigos:
• Įsitikinkite, kad yra įtaisas, kuris yra priemonė atjungti elektros
tiekimą. Šis prietaisas turi turėti kontaktų atkyrimą visuose poliuose,
kuris užtikrintų visišką srovės atjungimą viršįtampio III kategorijos
sąlygomis.
• Visi montavimo ir priežiūros darbai turi būti atliekami išjungus
automatikos sistemą ir maitinimą.
• Automatika turi būti prijungta prie maitinimo linijos su saugaus
įžeminimo sistema.
• Pasirūpinkite kad montavimo metu automatika nebūtų pažeista
išoriškai ir jokie pašaliniai skyčiai nepatektų į prietaisą. Nelaikykite
automatikos šalia šilumos šaltinių ar atviros liepsnos. Tai gali ją
sugadinti, pažeisti arba sukelti pavojingas situacijas. Jei tai įvyktų,
nedelsdami nutraukite instaliaciją ir susisiekite su KING-gates klientų
aptarnavimo skyriumi.
• Nedarykite jokių produkto pakeitimų. Netinkamas naudojimas gali
sukelti sutrikimus. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą,
atsiradusią dėl savavališkų pakeitimų produkto komplektacijoje.
• Šis produktas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su
ribotais fiziniais, jutimo arba protiniais gebėjimais, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent jiems buvo suteikta priežiūra ir
nurodymai dėl produkto naudojimo iš asmenų, atsakingų už jų
saugumą.
• Šis produktas nėra skirtas apsaugai nuo vagystės ar įsibrovimo.
Papildomi apsaugos sistemos įrengimai turi būti įdiegti šalia
automatikos sistemos, siekiant užtikrinti efektyvią apsaugą.
• Neleiskita vaikams žaisti su sumontuotais valdymo įtaisais. Taip pat
nuotolinio valdymo įtaisus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Automatikos sistema negali būti eksplotuojama kol nėra įvykdytas
testavimas ir priežiūra, aprašyti 4-5 skyriuose.
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2. Produkto aprašymas
ELEVO yra pavara, sukomplektuota pakeliamiems sekciniams garažo vartams.
ELEVO veikia naudodama elektros energiją. Dingus elektrai, pavara gali būti atpalaiduojama, siekiant atidaryti/uždaryti vartus rankiniu būdu.

2.1 - Darbinės ribos
Lentelė 1 - ELEVO pavaros darbinės ribos
Pakeliami sekciniai garažo vartai

Modelis:
ELEVO 620

Height: 2.4 m

Surface: 10 m2

ELEVO 1000

Height: 2.4 m

Surface: 16 m2

Vartų plokštumos aukštis leidžia apskaičiuoti maksimalų ciklų skaičių per valandą ir nuoseklių ciklų skaičių, o jėga, reikalinga plokštumos
judėjimui, leidžia nustatyti procentinį ciklų sumažėjimą, kaip pavyzdžiui, jeigu plokštumos aukštis yra 2,2 m, tai duoda galimybę atliktii 12 ciklų
per valandą ir 6 nuoseklius ciklus, tačiau jeigu yra reikalinga 250N jėga, ciklų skaičius turi būti sumažintas iki 70%, tuomet galima atlikti 8 ciklus
per valandą ir 4 nuoseklius ciklus.
Siekiant išvengti automatikos perkaitimo, valdymo bloke yra integruotas ribotuvas, kuris sustabdo automatikos veikimą tuomet, kai yra
viršijamas leistinas ciklų skaičius.
Pastaba: 1 kg = 9.81 N, pavyzdžiui, 500 N = 51 kg
Lentelė 2 – Apribojimai, susiję su plokštumos aukščiu
Plokštumos aukštis (metrai)

Max. ciklų skaičius per valandą

Max. nuoseklių ciklų skaičius

iki 2

16

8

2÷2.4

12

6

Lentelė 3 – Apribojimai, susiję su jėga, reikalinga vartų plokštumos judėjimui
Jėga, reikalinga plokštumos judėjimui, N

Ciklų procentinis sumažėjimas

iki 200

100%

200÷300

70%

300÷400

25%

2.2 - Pilna vartų automatikos komplektacija
Pilna vartų automatikos komplektacija pateikta paveiksle nr. 1

c Apatinė briauna su pneumatine tarpine

a ELEVO

d Apatinė briauna su pneumatine tarpine

b Fotoelementai

e Automatikos atpalaidavimo užraktas (komplektuojamas atskirai)

2.3 - Kabelių (laidų) sąrašas
Lentelėje nr.4 nurodyti laidai reikalingi išorinių prietaisų pajungimui.
Naudojami laidai turi būti tinkami to įrenginio instaliacijai. Pavyzdžiui, H03VV-F kabelis rekomenduojamas vidininėms instaliacijoms.
Lentelė 4 – Laidų sąrašas
Papildoma įranga

Kabelis

Švyturėlis su integruota antena

1 2x0.5 mm kabelis

20 m

1 ekranuotas RG58 kabelis antenai

20 m (rekomenduojamas trumpesnis kaip 5 m)

1 2x0.25 mm kabelis skirtas TX

30 m

1 4x0.25 mm2 kabelis skirtas TX

30 m

2 2x0.5 mm kabelis (pastaba1)

50 m

Fotoelementai
Automatikos valdymas raktu

Maksimalus leidžiamas ilgis
2

2

2

Pastaba 1: vietoje dviejų 2x0.5mm2 kabelių gali būti naudojamas vienas

4x0.5mm2

kabelis
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3. Instaliavimas
Pavaros ELEVO instaliavimą turi atlikti kvalifikuotas montuotojas, pagal
galiojančius įstatymus, standartus ir taisykles bei šioje instrukcijoje
pateiktus nurodymus.

3.1 - Preliminari patikra
Prieš pradėdami pavaros ELEVO instaliavimo darbus jūs turite:

• Visas pavaros komplektuojančiąsias dalis laikykite atokiai nuo šilumos
šaltinių ar atviros ugnies; nes taip komponentai gali būti pažeisti ir
prastai veikti, taip pat sukelti gaisrą ar kitokį pavojų.
• Jeigu vartai yra su praėjimo durelėmis, įsitikinkite, kad jos netrukdo
normaliam vartų judėjimui.Reikalui esant, įmontuokite tinkamą
užrakinimo sistemą.
• Pavarą junkite tik prie tokio energijos maitinimo tinklo, kuris turi
apsauginį įžeminimą.
• Energijos matinimo lizdas turi būti apsaugotas magnetoterminiais ir
diferencialiniais jungikliais.

komplektuojančios dalys netrikdys viešųjų kelių ir šaligatvių;
• Patikrinti ar visos naudojamos medžiagos yra puikios būklės, tinkamos
naudojimui ir atitinka šiuo metu galiojančius standartus;
• Įsitikinkite, ar vartų konstrukcija yra tinkama automatiniam valdymui; Pavaros montavimas susideda iš trijų etapų:
• Įsitikinkite, ar jėga ir vartų matmenys atitinka darbinius apribojimus, • Diržinių bėgelių GRO33 ir GRO13 surinkimas (žr. 3.2.1 ir 3.2.2).
pateiktus skiltyje 2.1 (“Darbinės ribos”).
• Pavaros tvirtinimas prie dižinio bėgelio (žr. 3.2.3).
• Patikrinkite, ar statinė trintis (jėga, reikalinga vartų plokštumos • Pavaros tvirtinimas prie lubų (žr. 3.2.4).
judėjimui pradėti) yra mažesnė nei pusė “maksimalaus sukimo
momento” ir dinaminė trintis (jėga, reikalinga išlaikyti vartų plokštumos
judėjimą) yra mažesnė nei pusė “nominalaus sukimo momento”.Gautus 3.2.1 - Diržinio bėgelio GRO33 (3x1m) surinkimas Diržinis bėgelis
rezultatus palyginkite su duomenimis, pateiktais 9 skyriuje “Techninės GRO33 surenkamas taip:
charakteristikos”. Gamintojas rekomenduoja jėgai 50% ribą, kadangi
• Diržinių bėgelių GRO33 ir GRO13 surinkimas (žr. 3.2.1 ir 3.2.2).
nepalankios klimato sąlygos gali sukelti padidėjusią trintį.
• Pavaros tvirtinimas prie dižinio bėgelio (žr. 3.2.3).
• Įsitikinkite, ar nėra padidėjusios trinties jėgos taškų vartų atidarymo ir
• Pavaros tvirtinimas prie lubų (žr. 3.2.4).
uždarymo metu.
• Įsitikinkite,ar mechaniniai ribotuvai pakankamai tvirti ir nėra pavojaus
3.2.1 - Diržinio bėgelio GRO33 (3x1m) surinkimas
vartų plokštumai atsiskirti nuo krepiančiųjų.
• Įsitikinkite, kad vartai yra gerai subalansuoti ir vartų plokštuma Diržinis bėgelis GRO33 surenkamas taip:
nejuda, statinėje būsenoje.
1. Kaip parodyta 4 pav. nuimkite diržo įtempimo detales (4°); vieną
• Įsitikinkite, ar įvairių prietaisų (fotoelementų ir t.t.) padėtys apsaugo
diržo galą perverkite per skriemulį (4b); įstatykite atgal įtempimo detales
juos nuo smūgių ir ar pastatymo paviršiai yra pakankamai tvirti.
į bėgelį (4c).
• Įsitikinkite, kad laikomasi minimalių ir maksimalių atstumų, nurodytų 2
2. Patraukite diržą, įsitikinkite, kad jis tinkamai įstatytas į skriemulį (A)
ir 3 paveiksluose.
5pav. Įsitikinkite kad diržas tinkamai įvertas, jo danteliai turi būti vidinėje
• Įsitikinkite, kad rankinis atpalaidavimas yra ne aukščiau kaip 1,8 metrų pusėje, o diržas per visą ilgį nepersisukęs.
aukštyje.
3. Pritvirtinkite apatinę vežimėlio (karietos) dalį taip, kad diržo
• Komplektuojančiosios dalys niekada negali būti įmirkę vandenyje ar susjungimas būtų viduryje, diržo dantis atitaikykite į atitinkamus tarpus
kituose skysčiuose.
vežimėlyje kaip parodyta pav. 6.
4. Pritvirtinkite diržo galus su dviem sraigtais (V4.2x9.5) ir dviem
poveržlėm (R05) kaip parodyta 7 pav.
2
C 2970 mm
D 410 mm
5. Pritvirtinkite vežimėlio alkūnę [C] prie viršutinės vežimėlio dalies [D]
su sraigtu V6x18 veržle M6 kaip parodyta 8 pav.
6. Sujunkite viršutinę vežimėlio dalį [D] su apatine vežimėlio dalimi [B]
ir sujungtą vežimėlį įdėkite į diržinį bėgelį, kaip parodyta 9 pav.
B 0÷400 mm
7. Tris bėgelio korpuso metalines dalis sujunkite naudodami sujungimo
kronšteinus [E] kaip parodyta pav. Nr.10 ir 11. Svarbu –stumkite dalis į
kronšteinus tol, kol šios užsifiksuos.
08. Atsargiai įdėkite diržą į bėgelį, užtikrinkite kad jis nėra persisukęs.
09. Įstumkite bėgelio “galvą” [A] į sujungtą bėgelį, kaip parodyta 12 pav.
10. Galiausiai, įtempkite diržą su įtempimo detalių reguliavimo varžtais
[F], kaip parodyta pav. 13
3
260 mm

A 40÷400 mm

3.2 - ELEVO montavimas

DĖMESIO! Pavara gali sugesti, jeigu diržas yra įtempiamas per
smarkiai, arba gali sukelti nemalonų triukšmą, jeigu diržas nėra
įtemptas pakankamai.

260 mm

3.2.2 - Diržinio bėgelio GRO13 (3m) surinkimas
Diržinis bėgelis GRO13 parduodamas jau surinktas. Jums tereikia
įtempti diržą naudojant M8 veržlę [F] (13 pav.) iki kol diržas yra
pakankamai įtemptas.
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4a

8
1

D

3
4

C

2

4b

9

D

B

4c

10
E

5
E
A

11

6
12

A

7

13
F

B

7

01. Pritvitinkite pavaros veleną prie bėgelio “galvos” [A] naudodami
4vnt M6.3x38 varžtų [G] (14 pav.). Pavarą galima pasukti trimis
skirtingais būdais (3 pav.).
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04.
Naudodamiesi kopėčiomis, kelkite pavarą su bėgeliu, kol
aikikliai atsirems į lubas. Pažymėkite gręžimo taškus ir grąžinkite pavarą
ant žemės.
05.
Išgręžkite pažymėtus tvirtinimo taškus, tada vėl naudodamiesi
kopėčiomis pakelkite pavarą su bėgeliu kol tvirtinimo plokštelės sutaps
su išgręžtomis skylėmis (17 pav.). Plokšteles pritvirtinkite naudodami
varžtus ir kaiščius priklausomai nuo paviršiaus į kurį tvirtinate. (18 pav).

17

A
G

3.2.4 - Pavaros tvirtinimas prie lubų
01. Remiantis atstumais A, B ir C (pav. Nr. 2),nustatykite du
tvirtinimo taškus priekiniam bėgelio tvirtinimui ties vartų plokštumos
centru. Priklausomai nuo paviršiaus tipo, kuriame bus tvirtinamas
bėgelis, tvirtinimui naudokite kniedes, kištukus ar sraigtus (15 pav.)
Jeigu A, B ir C atstumai yra pakankami, bėgelis gali būti tvirtinamas
tiesiai į lubas.

18

15

02.
Išgręžus skyles pažymėtuose tvirtinimo taškuose, pavarą
paliekant ant žemės, pakelkite priekinę bėgelio dalį ir pritvirtinkite su
kniedėmis, kištukais ar sraigtais (priklausomai nuo paviršiaus į kurį
tvirtinate) pažymėtuose tvirtinimo taškuose.
Pritvirtinkite laikiklius [H] naudodami varžtus [I] ir veržles [L],
03.
pasirinkdami tinkamiausią skylę laikiklyje, kuri išlaikytų atstumą B (16
pav.)

06. Užtikrinkite, kad bėgelis yra tinkamoje horizontalioje
padėtyje, tuomet nupjaukite laikiklių kyšančius galus su pjūklu (19 pav.).
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16
L

I
B 0÷400 mm
H

07. Įsitikinkite, kad vartai yra uždaryti ir tada atpalaiduokite diržinio
bėgelio vežimėlį [M] patraukdami už atpalaidavimo virvutės (20 pav).
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M

8

LT

3.2.3 - Pavaros tvirtinimas prie diržinio bėgelio

LT

08.
Paslikite vežimėlį kol plokštumos tvirtinimo alkūnė [N] (21
pav.) statmenai susijungia su viršutiniu vartų plokštumos segmentu.

3.4 - Elektros jungtys
01. Atlaisvinę varžtą (24 pav.) ir spausdami mygtuką (25 pav.),
atidarykite dangtelį.

24

21
O

N

25
09.
Tuomet pritvirtinkite alkūnę [N] prie plokštumos naudojant
kniedes ar sraigtus (21 pav.), rinkdamiesi tvirtinimo elementus,
įsitikinkite, kad jie atlaikys maksimalią jėgą, reikiamą vartų plokštumos
atidarymui ir uždarymui ir alkūnė neatitrūks nuo plokštumos.
10.
Atsukite dviejų mechaninių stopų varžtus,tada pastumkite
priekinį mechaninį stopą [P] priešais vežimėlį (karietą) (22 pav.).

22

Q
P

02. Atsuktuvo pagalba pašalinkite diskelį [S] (26 pav.)

26

S
11.
Stumkite vežimėlį uždarymo kryptimi ir pasiekus šią poziciją,
priveržkite iki galo varžtą [Q] .
12.
Rankiniu būdu atverkite vartus į reikiamą atidarymo padėtį,
pastumkite galinį mechaninį stopą [R] prie vežimėlio (23 pav.) ir
priveržkite pilnai varžtą [Q].Svarbu! – Įsitikinkite, kad atpalaidavimo
virvė galima patraukti žemiau 1,8m aukštyje.
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03. Perverkite laidus per atidengtą skylę [S] (27 pav)
R

27

S

Q

3.3 - Papildomų prietaisų instaliacija
Jeigu norima prijungti papildomus prietaisus, instaliuokite juos pagal
nurodymus, pateiktus atitinkamose papildomų priedų montavimo
instrukcijose. Papildomų prietaisų sąrašas, kuriuos galite prijungti prie
ELEVO automatikos pateiktas pav. Nr. 1 ir 3,5 skyriuje (“Elektrinių
sujungimų aprašymas”).
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04. Pajungdami automatiką naudokitės 28 paveiksle ir 5 lentelėje
pateikta informacija:
- Jeigu bus naudojamas švyturėlis, pašalinkite laidą (standartiškai
pajungtą į 14 gnybtą) ir prijunkite RG58 ekranuotą kabelį.

3.5 - Elektros jungčių aprašymas

3.6 - ELEVO pajungimas į tinklą

Žemiau pateiktas trumpas elektros jungčių aprašymas (žr. Lent. 5).
Daugiau informacijos rasite skyriuje 10 (“Papildomos įrangos pajungimas/
atjungimas”).
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Aerial

1
ON

2
4

OBST.

7

PAUSE

ERR

3.7 - Valdymo blokas
Aerial

KINGgates srl
Via A. Malignani, 42
33077 Sacile PN Italy
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Flash
Phototest
S2 Photo
0 VDC
STOP

Lentelė5
Funkcija

Aprašymas

1-2

Švyturėlis

24V

max. 15W lemputė

3

Fototestas

24V

saugos prietaisų
testavimui

4

S2 Photo

Saugos įtaisų įėjimas, paprastai
uždaras kontaktas. Funkcijos,
susijusios su dip jungikliu funkcija

5

0V

Neigiamas prijungtas priedų
prietaisų terminalas

6

Stop

Stop, normaliai uždaras kontaktas

7

Start

Start, atviras kontaktas

8

24V

Maitinimas 24V

9

S1 Kampas

Saugos kraštų įvadas, paprastai
uždaras kontaktas. Trumpas
judėjimo konversija kliūties
atveju uždarymo metu ir
judėjimo blokas atidarymo metu.

10

24V

Maitinimas 24V

11 - 12

Lock / AUX

Numatytasis: elektrinis užraktas
12V max.15W (leidžiant šviesai,
žr. 13 paragrafą).

13 - 14

Antena

Antenos įžeminimas (13)
Antenos signalas (14)

START
24 VDC
S1 Edge
24 VDC

Lock

11 12

Gnybtas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

Lock

DIP

1 2 3 4

F 1AL

ON

ES216900

9

24 V

29

8

24 V
S1 Edge

FORCE

6

START

5

STOP

Tes t uoj ant ELEVO, įkiškite kištuką į maitinimo lizdą(pav. 29).

Light SET
disable RADIO

START
0V

- Jei standartinis kištukas nepritaikytas rozetei, jo pakeistimą turi atlikti tik
specialistas.
ELEVO turi pajungti į tinklą tik profesionalus elektrikas.

14

3

S2 Photo

13

Phototest

Step
Auto
Check
Func

- Niekada nenuimkite ar nenukirpkite pavaros maitinimo kabelio

14 13

Flash

DĖMESIO!
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4.

Valdymo bloko nustatymai

4.1 - Dip-jungiklių reguliavimas

DIP2 “AUTO”:
Jei dip-jungiklis nustatytas į "ON" padėtį, įjungta automatinio uždarymo
funkcija. Valdymo blokas automatiškai uždaro vartus po "PAUSE"
rankenėlės nustatyto laiko (žr. 4.2 punktą). Jei dip-jungiklis nustatytas į
"OFF" padėtį, išjungta automatinio uždarymo funkcija. Todėl, norint
uždaryti vartus, reikia duoti komandą (laidinę arba per siųstuvą).
DIP3 “CHECK”:
Jei dip-jungiklis nustatytas į "ON" padėtį, saugos prietaisai prijungti prie
terminalo “Phototest” [3] prieš pradedant bet kokį judėjimą,
atliekamas prevencinis patikrinimas. Norėdami pasinaudoti šia funkcija,
reikia prijungti teigiamą fotoelemento siųstuvo (arba paprastai
uždarojo kontakto su apsauginiu kraštu) į terminalą nr.3 .
Jei “CHECK” dip-jungiklis nustatytas į OFF padėtį, nuolat tiekia saugos
įtaisus, prijungtus prie terminalo "Phototest" [3].

DIP
JUNGIKLIAI

DIP4 “FUNKCIJA”:
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DIP

DIP-JUNGIKLIŲ
statusas

Operacijos
apibūdinimas

DIP 1 STEP

1-ON

2-OFF

"Žingsnis po žingsio” funkcija:
Atidaryti / Stop / Uždaryti / Stop

DIP 2 AUTO

1-ON

2-ON

"Žingsnis po žingsio” su automatiniu
uždarymu (laiko nustatymas su
“Pauze” mygtuku)

DIP 3
CHECK

DIP 4
FUNKCIJA

1-OFF

2-ON

Tik komandinio režimo atidarymas
su automatiniu uždarymu

1-OFF

2-OFF

Atidaryti / Uždaryti / Atidarymo
komandos funcija (be sustojimo)

ON

Terminalo prijungtų saugos įtaisų
bandymas [3] Įjungtas "Fototestas"

OFF

Terminalo prijungtų saugos įtaisų
bandymas [3] išjungtas
"Fototestas"

ON

Prietaisai, prijungti prie terminalo
"S2 Photo" [4], įsiterpia tik
uždarymo fazėje

OFF

Prietaisai, prijungti prie terminalo
"S2 Photo" [4], įsikiša
sustabdydami judėjimą tiek
atidarymo, tiek uždarymo fazėse

DIP1 “STEP”:
Jei dip-jungiklis nustatytas į "ON" padėtį, aktyvuota "žingsnis po
žingsnio" funkcija. Kiekvieno paleidimo impulsas (laidinis arba per
siųstuvą) valdymo blokas atlieka veiksmą. Paleidžia variklį, jei
automatinė sistema yra sustabdyta ir sustabdo, jei juda. Jei “STEP” dipjungiklis nustatytas į "OFF" padėtį, PILNAS ATIDARYMAS/PAUZĖ/PILNAS
UŽDARYMAS/STOP funkcija yra aktyvuota.Valdymo blokas priima tik
pradinio etapo komandas (laidines arba per siųstuvą). Pradedama vėl
nuo nulio su nustatytu vėlavimu, kai automatikos sistema yra atidaryta.
Su automatine įjungimo funkcija ji vis dar atidaroma, o sistema
uždarymo fazėje visiškai atsinaujina. Automatika gali atsinaujinti
nustatytu laiku per "PAUZE" rankenėlę, jei "AUTO" dip-jungiklis yra
nustatytas į "ON". Jei ne, būtina pateikti "START" komandą (laidinę arba
per siųstuvą), kai automatika visiškai atveriama.
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Jei perjungimo jungiklis įjungtas į "ON", apsaugos įtaisai, prijungti prie
"S2 Photo" terminalo [4], įsikiša tik uždarymo fazėje ir nedelsdami
apverčiami. Jei perjungimo jungiklis yra išjungtas, su "S2 Photo"
terminalo [4] prijungtais saugos įtaisais įsikišti stabdant judesį tiek
atidarymo, tiek uždarymo fazėse.

4.2 - Reguliavimas rankenėlėmis
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PAUSE
OBSTACLE
FORCE
KNOB

Operacijos apibūdinimas

GALIA/JĖGA

Galia: variklio galios reguliavimas. Sukant
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę padidėja
variklio galia ir greitis. Norėdami patvirtinti
pakeitimą, būtina užprogramuoti vartų kelią.

(FORCE)
JAUTRUMAS
KLIŪTIMS
(OBSTACLE)

PAUZĖ
ATIDĖJIMAS
(PAUSE)

Kliūtis, jautrumas kliūtims: kliūčių aptikimo funkcijos
koregavimas. Sukant rankenėlę pagal laikrodžio
rodyklę, padidėja važiavimo trukmė prieš kliūčių
aptikimą (mažiau jautrumo). Todėl sistemose su ypač
nepalankiomis mechaninėmis sąlygomis patartina
išlaikyti didelį važiavimo laiką. "OBSTACLE" gamykliškai
yra nustatyta 50%.
Pristabdyti laiką prieš automatinį vartų uždarymą.
Sukant rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę pauzės
laikas padidėja nuo 0 iki 180 sekundžių. Atkreipkite
dėmesį: ši rankenėlė funkcionuoja tik tada, kai
įjungtas AUTO dip-jungiklis.

5.1 - Start mygtuko programavimas
Ši procedūra leidžia programuoti radijo valdymo mygtuką, susietą su
automatinio paleidimo funkcija.

LT

5. Nuotolinio valdymo
pultelio programavimas

VEIKSMAS

REZULTATAS

1

Paspauskite RADIO
mygtuką 1 sekundę

Raudona “radio” LED
įsijungia fiksuotu režimu
(jei ne, žr. 14.1 punktą)

2

Paspauskite norimą mygtuką
ant kiekvieno siųstuvo, kurį
reikia programuoti

Raudona “radio” LED mirksi

3

Paspauskite radijo mygtuką tol,
kol radijo dažnio lemputė
išsijungs arba palaukite 20
sekundžių, kad išeitumėte iš
procedūros.

Raudona “radio” LED
išsijungia

Žingsnis

START
RADIO
SET

5.2 - Mygtuko programavimas
susietas su "Lock / AUX" išvestimi
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Programuojami siųstuvai turi būti King Gates “Stylo4K”,
“Stylo2K”, DigyPad, Myo C4, NovoTX, NovoDigy serijos.

Jei sekančių procedūrų pradžioje mirksi "set", "radio" ir "error"
LED indikatoriai, tai reiškia, kad programavimo apsauga buvo
aktyvuota - žr. 14.1 dalį.

Ši procedūra leidžia programuoti radijo valdymo mygtuką, susietą su
"Lock / AUX" išvestimi (terminalai 11-12).
Norėdami pasinaudoti šia funkcija, Lock / AUX išėjimas turi būti
nustatytas pagal palydimą šviesą - žr. 13.1.
Žingsnis VEIKSMAS

1

Raudona “radio” LED
įsijungia fiksuotu režimu

2

Paspauskite START
mygtuką 1 sekundę

Raudonas "radio" šviesos
diodas lieka fiksuotas, o
raudonas "error" indikatorius
įsijungia fiksuotu režimu

3

Paspauskite pasirinktą mygtuką Raudonas "radio" LED
visų pultelių, kuriuos norite
indikatorius mirksi ir
užprogramuoti
raudonas "error"
indikatorius lieka fiksuotas

4

Paspauskite radijo mygtuką
tol, kol radijo dažnio lemputė Raudonas “radio” LED ir
išsijungs arba palaukite 20
raudonas “error” LED
sekundžių, kad išeitumėte iš išsijungia
procedūros.

Todėl radijo siųstuvų mokymasis neįmanomas.

Norėdami nutraukti šias programavimo procedūras bet kuriuo
metu, paspauskite RADIO mygtuką arba palaukite 20 sekundžių.

“Stylo4K”

REZULTATAS

Paspauskite RADIO
mygtuką 1 sekundę

“Stylo2K”
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5.3 - Mygtuko programavimas su šviesos diodu 5.5 - Vieno pultelio ištrynimas
Ši operacija ištrina vieną pultelį iš atminties.
Ši procedūra leidžia programuoti radijo valdiklio mygtuką, susietą su
Led diodu.
Norėdami pasinaudoti šia funkcija, Lock / AUX išėjimas turi būti
nustatytas pagal paragrafą - žr. 13.1.
Žingsnis VEIKSMAS

REZULTATAS

Paspauskite RADIO
mygtuką 1 sekundę

Raudona “radio” LED
įsijungia fiksuotu režimu

2

Paspauskite SET mygtuką 1
sekundę

Raudonas “radio” LED šviesos
diodas lieka fiksuotas ir geltonas
“set” LED indikatorius įsijungia
fiksuotu režimu

3

Paspauskite pasirinktą
mygtuką visų pultelių, kuriuos
norite užprogramuoti

Raudonas “radio” LED šviesos
diodas mirksi ir geltonas “set”
LED šviesos diodas įsijungia
fiksuotu režimu

4

Paspauskite radijo mygtuką
tol, kol radijo dažnio lemputė Raudonas “radio” LED ir
išsijungs arba palaukite 20
geltonas
“set”
LED
sekundžių, kad išeitumėte iš išsijungia
procedūros.

1

5.4 - Visų nuotolinio valdymo pultelių
ištrynimas
Ši operacija ištrina visus atmintyje įsimintus pultelius.
Žingsnis VEIKSMAS

REZULTATAS

Paspauskite RADIO
mygtuką ir palaikykite 4
sekundes, atleiskite, kai LED
diodas pradės mirksėti

Raudonas “radio” LED
diodas mirksi (jei ne žr. skyrių
14.1)

2

Paspauskite RADIO
mygtuką dar kartą ir
palaikykite 1 sekundę

Raudonas “radio” LED diodas
įsijungia fiksuotu režimu, o
raudonas “error” mirksi

3

Atminties ištrynimas
baigtas

Raudonas “radio” LED
diodas užgesta

1

Žingsnis VEIKSMAS

1

2

3

4

REZULTATAS

Paspauskite RADIO
mygtuką ir palaikykite 4
sekundes, atleiskite, kai LED
diodas pradės mirksėti

Paspauskite SET mygtuką ir
palaikykite 1 sekundę
Paspauskite pultelio
mygtuką, kurį norite ištrinti
3. Paspauskite RADIO
mygtuką kol radio LED
diodas išsijungs arba
palaukite 20 sekundžių, kad
išeitumėte iš procedūros.

Raudonas “radio” LED
diodas mirksi (jei ne
žr. skyrių 14.1)
Raudonas “radio” LED
diodas mirksi, o geltonas
“set” LED diodas įsijungia
fiksuotu režimu
Raudonas “radio” LED
diodas mirksi geltonas “set”
LED diodas mirksi
Raudonas “radio” LED
diodas ir geltonas “set”
LED diodas išsijungia

5.6 - Nuotolinio valdymo pultelio
kopijavimas

Ši procedūra leidžia jums programuoti naują siųstuvą ("Stylo2K" arba
"Stylo4K") be prieigos prie valdymo bloko, tačiau išlaikyti jį arti.
Norėdami paleisti procedūrą, jums reikės anksčiau užprogramuoto
siųstuvo, kad nukopijuotumėte jo funkcijas.

Jau priprogramuotam pulteliui
paspauskite 1 ir 2 mygtukus
kartu ir palaikykite 4 sekundes.

Norint priprogramuoti naują
pultelį, paspauskite 1 ir 2
mygtukus ir palaikykite 4
sekundes.
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6.1 - Pagrindinis automatikos judėjimo
programavimas

Per šią procedūrą valdymo blokas įsimena darbo laiką ir galią, reikalingą
sistemos atidarymui ir uždarymui.
Lėtėjimo taškai automatiškai nustatomi taip, kad būtų užtikrintas
tinkamas atvykimas į vartų trajektoriją.
- Siekiant išvengti sulėtėjimo, žr. 6.2 punktą.
Žingsnis VEIKSMAS

OBSTACLE
FORCE
START
RADIO
34
SET

1

Nustumkite vartus į pusiau
atidarytą poziciją

2

Palaikykite SET mygtuką
1 sekundę

3

Palaikykite SET mygtuką
1 sekundę

4

5

6

7

35

DIP 1 & 2

Norėdami paleisti sistemą, reikia atlikti vieną iš šių programavimo
procedūrų:
- automatinio judesio pagrindinis programavimas: savarankiškas
mokymosi laikas ir sulėtėjimo pradžios taškai.
- automatinio judesio pagrindinis programavimas: savarankiškas
mokymosi laikas ir sulėtėjimo pradžios taškai.

Jei sekančių procedūrų pradžioje mirksi "set", "radio" ir "error"
indikatoriai, tai reiškia, kad programavimo apsauga buvo aktyvuota žr. 14.1 punktą.

Vartai atlieka dalinį
atidarymą
Vartai pilnai užsidaro
Vartai pilnai atsidaro

Vartai pilnai užsidaro

8

Vartai pilnai atsidaro su
sulėtėjimais

9

Vartai pilnai užsidaro su
sulėtėjimais

10

Programavimo
pabaiga

REZULTATAS

Geltonas “set” LED diodas
mirksi (jei ne žr. 14.1)
Geltonas “set” LED diodas
įsijungia fiksuotu režimu
Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu
Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu
Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu
Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu
Geltonas “set” LED diodas
išsijungia

Jei "FORCE" mygtukas sureguliuotas, automatizavimo judėjimas
turi būti perprogramuotas.
Automatinio judesio metu, kai nustatomas mechaninis
įtempimo taškas, mirksi raudona "Error" lemputė (tai atitinka didesnę
variklio jėgą). Reguliuokite "OBSTACLE" ir "FORCE" rankenles (šiek
tiek pasukite pagal laikrodžio rodyklę), jei reikia, patikrinkite vartų
mechanizmus.

Jei norite bet kuriuo metu nutraukti šias programavimo sekas,
vienu metu paspauskite SET ir RADIO mygtukus.
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LT

6. Judėjimo kelio
programavimas

LT

6.2 - Išplėstinis automatinio judėjimo
programavimas

Naudodami šią procedūrą, valdymo įtaisas įsimena laiką ir galią,
reikalingą sistemos atidarymui ir uždarymui.
Be to, ši procedūra leidžia nustatyti:
- sulėtėjimo pradžios tašką arba jų ištrynimą.
Žingsnis VEIKSMAS

Nustumkite vartus į pusiau
atidarytą poziciją

2

Palaikykite nuspaudę SET
mygtuką 2 sekundes

Geltonas “set” LED diodas
mirksi (jei ne žr.14.1)

3

Palaikykite nuspaudę
RADIO mygtuką 1 sekunde

Geltonas “set” LED diodas
įsijungia fiksuotu režimu

4

Vartai atlieka dalinį
atidarymą

Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu

5

Vartai pilnai užsidaro

Geltonas “set” LED
diodas mirksi

6

Paspauskite SET mygtuką
arba pririšto pultelio
mygtuką

Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu

Vartai atlieka atidarymo
judesį

Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu

8

9

10

11

12

Paspauskite SET mygtuką
arba pririšto pultelio
mygtuką, kad nustatytumėt
sulėtėjimo pradžios tašką
(*). Palaukite kol veiksmas
bus atliktas

Baigiamas atidarymo
veiksmas
Paspauskite SET mygtuką
arba pririšto pultelio
mygtuką
Vartai pilnai užsidaro
Judėjimo metu: Paspauskite
SET mygtuką arba pririšto
pultelio mygtuką, kad
nustatytumėt sulėtėjimo
pradžios tašką (*). Palaukite
kol veiksmas bus atliktas

7. Testavimas ir paleidimas
Kai programavimo nustatymai yra užbaigti, patikrinkite:
- varikliai išsijungia po kelių sekundžių, kai baigiasi atidarymo ar
uždarymo fazės (taip pat išjungiamas šviesos diodas "error");
- valdymo blokas atsako į prijungtas laidines komandas:
"START" (terminalas 7) ir "STOP" (terminalas 6);
- visi nuotolinio valdymo pulteliai veikia;

Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu

Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu
Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu
Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu

Geltonas “set” LED diodas
toliau veikia fiksuotu režimu
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Baigiamas uždarymo
veiksmas

Geltonas “set” LED diodas
išsijungia

14

Programavimo
procedūros
užbaigimas

Šviesos diodai sugrįžta į
įprastą darbo konfigūraciją

(*) Mažiausias sulėtėjimo laikas turi būti 3 sekundės.
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Raudonas “Error” LED diodas mirksi automatinio judesio metu,
kai nustatomas mechaninis įtempimo taškas (tai atitinka padidėjusias
variklio pastangas).

REZULTATAS

1

7

Jei sureguliuojama "FORCE" rankenėlė, automatizavimo judėjimas
turi būti perprogramuotas.

- saugos įtaisai, prijungti prie "S2 Photo"(terminalas 4) suveikia vartų
uždarymo metu ir neleidžia vartams užsidaryti jei yra aptinkama kliūtis.

14 13

DIP

- Jei, bandant įvesti bet kurią programavimo schemą, "Set", “Radio” ir
SETyra įjungta "valdymo
“Error” LED diodai sublyksi tris kartus, tai reiškia, kad
bloko apsauga". Žr. 14.1 punktą problemos sprendimas.

RADIO

SET
RADIO
STOP

36

11 12

Įjungtame valdymo bloke (if control unit protection is not
activated) geltonas “Set” LED diodas trumpai mirksi jei viskas
teisingai sujungta, Raudoni “S1 Edge”,“Stop” ir “S2 Photo” LED diodai
įsijungia, norėdami parodyti, kad trys saugos jungtys yra uždarytos
grandinės.

8.2 - Klaidos būsenos LED diodas
Raudonas “ERROR” LED diodas:
Raudonas “error” LED diodas turi 2 funkcijas:

- Automatinio judesio metu mirksi, kai nustatomas mechaninis
įtempimo taškas (tai atitinka didesnę variklio pastangą). Koreguokite
"FORCE" ir "OBS" rankenėles(šiek tiek pasukite juos pagal laikrodžio
rodyklę), kad išspręstumėte šią problemą ir prireikus patikrintumėte
vartų mechaniką.
- Budėjimo režime, LED diodai rodo dabartinį klaidos tipą su įprastomis
blyksnių serijomis pagal šią schemą:
Mirksnių kiekis Klaidos apibūdinimas
per seriją

Geltonas “Set” LED diodas yra skirtas tik programavimui.

8.1 - Įvesties būklės indikatoriaus LED diodai
RAUDONAS "S1 EDGE" LED DIODAS:
- šviečia fiksuotu režimu jei "S1 Edge" kontaktas (terminalai 9-10) uždaras
- nešviečia jei "S1 Edge" kontaktas (terminalai 9-10) atviras
Raudonas "START" LED diodas:
- šviečia fiksuotu režimu jei "Start" kontaktas (terminalai 7-8) uždaras
- nešviečia jei "Start" kontaktas (terminalai 7-8) atviras
Paspaudus START ant lentos arba valdymo signalas siunčiamas
laidu, o raudona lemputė tris kartus mirksi be manevro sistemos,
tada "laidų įėjimai yra užrakto režime": žr. 14.2 (išplėstinis
programavimo vadovas).
Raudonas "STOP" LED diodas:
- šviečia fiksuotu režimu jei "Stop" kontaktas (terminalai 6-8) uždaras
- nešviečia jei "Stop" kontaktas (terminalai 6-8) atviras
Raudonas "S2 PHOTO" LED diodas:
- šviečia fiksuotu režimu jei "S2 Photo" kontaktas (terminalai 4-8) uždaras
- nešviečia jei "S2 Photo" kontaktas (terminalas 4-8) atviras
Geltonas "SET" LED diodas:
- šviečia fiksuotu režimu ar fmirksi, kai valdymo blokas yra

- žr. pastraipą 8.2

Saugumo prietaisų fototestas nepavyko.
Žr. 4.1 punktą problemos sprendimas.

3

Reikia automatizavimo judesio programavimo.
Žr. 6 dalį.

4

Įvestis "S1 Edge" nustatytas kaip pasipriešinimo
kraštas ir testas nepavyko. Norėdami išspręsti
problemas, žr. 13.4 skirsnis.

5

Power limit threshold

6

Kliūčių aptikimas dėl kodavimo

7

Kliūčių aptikimas dėl srovės

8

Neprijungtas variklis

Žingsnis VEIKSMAS

1

3

Raudonas "ERROR" LED diodas:

2

Ši atkūrimo procedūra nepaveikia įrašytų nuotolinio valdymo
pultelių (žr. 5 punktą).

Raudonas "RADIO" LED diodas:

programavimo meniu
- yra išjungtas, kai valdymo blokas yra budėjimo režime

Atminties gedimas.

Atkūrimo procedūra ištrina judėjimo kelio nustatymus (6 paragrafą) ir
visas išplėstines funkcijas (11 dalis). Tai gali būti atliekama
programavimo klaidų atveju, o "STAR EVO" valdymo blokas
perjungiamas į gamyklinius parametrus.

2

- yra įjungtas fiksuotu režimu, kai valdymo blokas yra radijo

1

9. Procedūros atkūrimas

programavimo režime
- nešviečia, kai valdymo blokas nėra programavimo režime
- mirksi, kai komanda gaunama per "King Gates" pultelį

STOP

4

5

REZULTATAS

Palaikykite nuspaudę
Visi LED diodai mirksi
"START" mygtuką 8 sekundes
Atleiskite "START" mygtuką

Visi LED diodai toliau mirksi

Palaikykite nuspaudę
Visi LED diodai įsižiebia
"START" mygtuką 3 sekundes
Atkūrimo procedūra užbaigta

Raudonas “ERROR” LED
diodas mirksi 3 kartus

Būtinas naujas
automatinio judėjimo
programavimas
16
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14 13

S1 EDGE

ON

1 2 3 4

STOP
START

3 4 5 6 7 8 9 10

S2 PHOTO

Raudonas "START", Raudonas "RADIO" ir Geltonas "SET" LED diodas:

1 2

8. LED ekranas

10. Įrenginiai, prijungti prie
valdymo bloko
10.8
10.8

ON

14 13

DIP

1 2 3 4

14 13

11 12

0.4

TERMINALAI: 4-9-10.
Valdymo blokas turi du įėjimo įtaisus be įtampos (sauso kontakto) jungtis.
Uždarymo arba atidarymo/uždarymo fazių saugos įtaisai 4,8 terminalai
leidžia prijungti saugos įtaisus, veikiančius uždarymo ir atidarymo fazėje.
Ši įvestis paprastai uždara (NC). Dėl infraraudonųjų spindulių
fotoelementų ir apsauginių kraštų su mikro jungikliais.
Naudojant šį įvestį, reikia pašalinti gamyklinio laido tiltelį, prijungtą prie
"S2 Photo".
Šie įtaisai suveikia vartų uždarymo ir atidarymo fazėje pagal DIP jungiklį
4 (žr. 4.1 skirsnį).
Visų pirma:
DIP4 nustatytas į "ON" padėtį:
- uždarymo metu jie invertuoja judesio kryptį ir visiškai atidaro vartus.
- atidarymo fazėje jie neturi jokio poveikio
- su atidarytais vartais užrakinama uždarymo komanda
- su atidarytais vartais jie neturi jokio efekto
DIP4 nustatytas į "OFF" padėtį:
- vartų uždarymo metu judesys užrakinamas ir vartai pilnai atidaromi

11 12

10.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.4

DIP

10.5
10.6

10.1

- vartų atidarymo metu judesys užrakinamas ir vartai pilnai atidaromi

10.2
10.2

- kai vartai atidaryti, užrakinama uždarymo komanda

10.1
10.1

10.2
10.2

Valdymo blokas yra iš anksto suderintas su skirtingomis sistemomis,
skirtomis sistemos valdymui, sistemos saugai ir kitoms papildomoms
funkcijoms. Toliau pateikiamas jų jungčių ir atitinkamų funkcijų sąrašas.

10.1 - Įspėjamoji šviesa
TERMINALAI: 1-2.
Įspėjamoji lemputė yra papildoma įranga, naudojama įspėti bet kokį
vartų varčios judėjimą.
prijungtos lemputės: maksimali galia 24V 15W.
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TERMINALAI: 11-12.
Numatytasis nustatymas: 12V elektros užraktas.
AUX gali būti nustatytas kaip elektrinis užraktas, magnetinė spyna,
apšvietimas (monostabili arba bistabili). Be to, įtampos išėjimas yra
tinkamas 24V. Norėdami pakeisti AUX nustatymus, žr. 13 dalyje pateiktas
pažangias programavimo funkcijas:
- AUX
tipo išvesties pasirinkimas (13.1 dalis) = nustatyti kaip užraktą arba
10.8
apšvietim
10.8ą;
- AUX darbo režimo pasirinkimas (13.2 dalis) = leidžia keisti kontaktinio
darbo režimą;
AUX kontaktinės įtampos pasirinkimas (13.3 dalis) = leidžia pasirinkti
AUX kontaktinę įtampą (12 V arba 24 V).

10.3 - Saugos prietaisai

ON

0.7

10.7

DIP

0.7

1 2 3 4

0.3

10.3

ON

1 2 3 4

1 2 3 41 52 63 74 85 96 107 8 9111012

0.3

10.8
10.8
14 13

37

10.2 - AUX kontaktas

10.2
- kai vart
ai uždaryti, užrakinama atidarymo komanda
10.2

38a, 38b ir 38c pav. pavaizduoti "Kingy Gates" "Viky30" fotoelementų
jungtys.
Kai prie šio kontakto jungiasi keli įrenginiai, jie turi būti sujungti
serija (žr. 38c pav.).
Jei prijungta daugiau fotoelementų porų, saugos įtaisų RX ir TX
vienetai turi būti kryžminiai (žr. 38c pav.).
“S1 Edge” ATIDARYMO / UŽDARYMO FAZĖS SAUGOS ĮRENGINIAI
Galite prijungti "S1 Edge" įvesties įtaisus (pvz., Fotoelementus ar
kraštus) su įprastai uždaru (NC) kontaktu arba 8K2 varžos kraštais
(terminalai 9-10 ).
Naudojant šią įvestį, gamyklinis laidų tiltas, prijungtas prie PHO2, turi
būti pašalintas.
Šie prietaisai veikia, kai vartai juda, ypač:
- uždarytiems vartams jie užrakina atidarymo komandas.
- atidarytiems vartams jie užrakina uždarymo komandas.
- uždarymo fazėje jie komanduoja trumpą inversiją.
- atidarymo fazėje jie komanda trumpą inversija.

TX siųstuvo prijungimas

38a

RX imtuvo Viky30
prijungimas

38b

12

GND (5)
+VA (8 or 10)

priedų maitinimas

TERMINALAI:: 8-5,
Nominali įtampa 24V, maks. 250mA, galia išoriniams priedams tokiems
kaip fotoelementai, radijo imtuvai ir kt.
Tikroji įtampa gali būti didesnė už nominalią vertę, patikrinkite išorinių
priedų suderinamumą.

10.7 - Laidinės komandos

12345

S2 Photo (4) or
S1 Edge (9)
GND (5)
+VA (8 or 10)

"Viky30" kelių imtuvų porų sujungimas

38c

TERMINALAI: 6-7-8-10.
Įvadai, skirti paleisti, sustabdyti laidines komandas, gali būti pritaikyti
atidaryti, sustabdyti (15.1 dalis).
Jie gali būti užrakinti, kad būtų išvengta sistemos pažeidimų (žr. 15.2).
START KONTAKTAI
“START” įvestis (terminalai 7-8) normaliai yra atidarytų vartų
aktyvavimo laidinė komanda.
Įjungimo metodas nustatomas DIP jungikliais 1 ir 2 - žr. 4.1 punktą.
Ši įvestis yra tik be įtampos (sausas kontaktas). Prijungus maitinimą prie
šios įvesties, garantija nebus taikoma.
LAIKMAČIO FUNKCIJA: jei START kontaktas yra uždarytas (valdant
laikmačiu arba bistabilia rele), valdymo blokas atidaro vartus ir palieka
vartus atidarytus. Automatika nepriima uždarymo komandų (nei
automatinių, nei laidinių), kol START kontaktas vėl bus atidarytas.

Jei yra prijungti keli START kontaktai, lygiagrečiai prijunkite
kontaktus.
Jei START yra uždarytas, valdymo įtaiso paleidimo metu po
užblokavimo, vartai iš karto pradeda paleidimo komandą.

12345

GND (5)
GND (5)
+VA (8 or 10)

12345

S2 Photo (4) ar
S1 Edge (9)
GND (5)
+VA (8 ar 10)

Imtuvo
1 pora

Siųstuvo
1 pora

RX1

X1T

Siųstuvo
2 pora

Imtuvo
2 pora

TX2

RX2

STOP KONTAKTAS
“STOP” įvestis (terminalai 6-8) yra skirta nedelsiant sustabdyti ir
užrakinti bet kokį vartų judėjimą.
Ši įvestis paprastai yra uždara ir be įtampos (tik sausas kontaktas).
Prijungus maitinimą prie šio įvesties, garantija nebus taikoma.
Norėdami atkurti veikimą, šis kontaktas turi būti uždaras.

10.8 - Antena
TERMINALAI: 13-14.
Antenos terminalas yra skirtas pultelio signalo priėmimui. Gamykliškai
prie šio terminalo yra prijungtas laidas.
Norint nutolinti pultelio veikimo nuotolį, galima prijungti anteną.
Jei prijungiama antena, gamykliškai prijungtas laidas turi būti
atjungtas.
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10.6 - 24V

LT

11. Išplėstinis
programavimas

6

Valdymo blokas turi papildomų specialių funkcijų, kurios nereikalingos
daugumai standartinių įrenginių. Visi aprašymai pateikiami žemiau.

7

12. Atšokimo
sureguliavimas
Ši procedūra leidžia sureguliuoti ar pašalinti atšokimą. Ši procedūra
apverčia vartų judėjimo kryptį vartų trajektorijos pabaigoje.
NUMATYTA: STAR EVO atšokimas = vertė 2, lygi 500 ms

Palaikykite RADIO mygtuką
2 sekundes
PASPAUSKITE SET IR RADIO
Mygtukus kartu arba
palaukite 10 sekundžių, kad
išeitumėte iš procedūros

Geltonas “set” LED diodas
diodas lieka įjungtas fiksuotu
režimu ir raudonas “error”
LED diodas greitai mirksi
Šviesos diodai
sugrįžta į įprastą
darbo konfigūraciją

* Atšokimo reikšmę rodo serijos blyksčių skaičius, atsižvelgiant į
nustatytą vertę.
Atšokimo lygiai: 0 / 500mS / 700mS / 1Sec / 1,5 Sec / 2 Sec.
Kai serija susideda iš vieno blykstelėjimo, fiksavimo reikšmė yra lygi
nuliui (judėjimo pabaigoje nėra jokio keitimo), kai yra 6 blyksniai,
atšokimo vertė yra nustatyta didžiausia reikšmė.
Kitos serijos rodo augančias tarpines vertes nuo 1 iki 6.

Prieš pradėdami naudoti šią programą, pirmiausia patikrinkite, ar
baigtas "pagrindinio kelio programavimas" ar "išplėstinio kelio
programavimas".
žingsnis Veiksmas

Rezultatas

1

Uždarykite vartus

2

Palaikykite START mygtuką
3 sekundes

3

4

Palaikykite SET mygtuką 1
sekundę

Palaikykite SET mygtuką 1
sekundę

Visi LED diodai išsijungia
(jei ne žr.14.1)
Geltonas “set” LED diodas
veikia fiksuotu režimu ir
raudonas “error” LED
diodas rodo atšokimo* lygį
Geltonas “set” LED diodas
mirksi po to pradeda veikti
fiksuoti režimu ir raudonas
“error” LED diodas rodo
atšokimo* lygį

atšokimo reikšmės nustatymas

KIEKVIENĄ KARTĄ, KAI "SET"
MYGTUKAS PASPAUDŽIAMAS,
VERTĖ PASIKEIČIA NUO 1 IKI 6
PRADEDANT NUO TUO METU
NUSTATYTOS VERTĖS
1

2

5
6

3

Geltonas “set” LED diodas
lieka įjungtas fiksuotu
režimu ir raudonas “error”
LED diodas rodo
atšokimo* lygį

5
4
pavizdys 1:
nustatytas atšokimas = 3
po 1 paspaudimo "SET",atšokimas = 4
pavizdys 2:
nustatytas atšokimas = 5
po 2 kartus paspaudimo "SET", atšokimas = 1

atšokimo nustatymai išsaugoti
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Atšokimo vertės reikšmė gali būti žinoma bet kuriuo metu po to, kai
"SET" mygtukas pirmą kartą paspaudžiamas, skaičiuojant žalią “photo”
LED diodo blyksčių skaičių.
Jei nustatytas pernelyg didelis atšokimo dydis, tarp vartų ir
mechaninio stabdymo gali likti tarpas.

Šios programavimo sekos nėra būtinos sistemos veikimui, tačiau jos
leidžia nustatyti tipo (užraktą arba mandagumo šviesą), darbo režimą ir
išėjimo įtampą įrenginiams, prijungti prie AUX išvesties.
Jei norite bet kuriuo metu nutraukti šias programavimo sekas, vienu
metu paspauskite SET ir RADIO mygtukus arba palaukite 10 sekundžių.
AUX APŠVIETIMUI
Jei AUX išvestis naudojama kaip apšvietimo lempos valdymui, turi būti
prijungta relė.
Apšvietimą galima įjungti per specialų siųstuvo mygtuką (turi būti
užprogramuotas, kaip nurodyta 5.2 punkte) arba sujungtas su laidiniu
arba siųstuvo paleidimo mygtuku.
Žr. 13.3 pasirinkti tinkamą relės įtampą.
ŠVIESOS REGULIAVIMAS PER PRIPROGRAMUOTĄ PULTELIO MYGTUKĄ
IR LAIKMAČIO IŠJUNGIMAS:
- prijunkite laikmačio relę ir nustatykite pageidaujamą šviesos įjungimo
laiką;
- nustatykite AUX išvestį apšvietimui (žr. 13.1);
- programuokite pageidaujamą siųstuvo mygtuką šviesos komandai
(žr. 5.3).
Šviesa įsijungs su programuojamu siųstuvu ir išjungs, kai pasibaigs relės
nustatytas laikas.
ŠVIESOS ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS SU PRIPROGRAMUOTU PULTELIO
MYGTUKU:
- prijunkite monostablią relę;
- nustatykite AUX į apšietimo poziciją (žr. 13.1);
- užprogramuokite norimą pultelio mygtuką šviesos komandai (žr. 5.2).

13.1 - Įrenginio pasirinkimas, prijungtas
prie "Lock / AUX" išvesties

Numatytasis = elektrinis užraktas
Ši procedūra leidžia nustatyti "AUX" išvestį operacijai kaip:
Elektrinis užraktas: valdymo blokas uždaro AUX kontaktą (TERMINALAI
11-12), kai yra gauta komanda.
Pagal nutylėjimą kontaktas uždarytas 3 sekundes (elektrinio užrakto
režimas). APŠVIETIMAS: valdymo įtaisas uždaro AUX kontaktą
(terminalai 11-12), kai gaunama radijo komanda (AUX mygtukas turi
būti užprogramuotas - žr. 5.2). Pagal nutylėjimą komanda yra
monostabili.
Jei norite valdyti AUX išvestį, kad būtų valdomas apšvietimas,
turite pririšti pultelį, atlikdami 5.2 punkte aprašytą procedūrą ir
prijunkiti tinkamą relę.

Žingsnis VEIKSMAS

1
2

PALAIKYKITE "RADIO" 1
sekundę:

2.1a

3a

Šviesa įjungiama / išjungiama kaskart, kai nuspaudžiamas
priprogramuoto pultelio mygtukas.
APŠVIETIMO AKTYVAVIMAS SU LAIDU ARBA PRIPROGRAMUOTU
PULTELIU
- prijunkite laikmačio relę ir nustatykite pageidaujamą šviesos įjungimo
laiką;
- nustatykite AUX išvestį kaip elektros užraktą (žr. 13.1 );
- jei pageidaujate, programuokite START mygtuko siųstuvo mygtuką
(žr. 5.2).
Kiekvienoje laidinio arba siųstuvo paleidimo komandoje šviesa įsijungs
nustatytam laikui.

REZULTATAS

PALAIKYKITE "START"
MYGTUKĄ 3 SEKUNDES

Visi LED diodai išsijungia
(jei ne žr. 14.1)

Jei geltonas “Set” LED diodas
ir raudonas “error” LED
Raudonas “radio” LED
diodas yra AUX = elektrinis
užraktas (jei nustatymas yra diodas veikia fiksuotu
teisingas, eikite į 4 punktą;
režimu
jei ne, eikite į 3a punktą)
Raudonas “radio” LED diodas
lieka fiksuotas ir geltonas
“Set” LED + raudonas “error”
LED diodai išsijungia

Apšvietimo nustatymas
PALAIKYKITE "SET"
MYGTUKĄ 1 SEKUNDĘ
arba

2.1b

3b

4

Jei geltonas “Set” LED ir
raudonas “error” LED diodai
Raudonas “radio” LED
išjungti AUX = apšvietimui
(jei nustatymas yra teisingas, diodas veikia fiksuotu
eikite į 4 punktą; jei ne,
režimu
eikite į 3b punktą)
Elektronspynės nustatymai
PALAIKYKITE "SET"
MYGTUKĄ 1 SEKUNDĘ
PASPAUSKITE "SET" IR
"RADIO" Mygtukus kartu
arba palaukite 10
sekundžių, kad
išeitumėte iš procedūros

Raudonas “radio” LED diodas
lieka fiksuotas ir geltonas
“Set” LED + raudonas “error”
LED diodai įsijungia
LED diodai grįžti į įprastą
darbo konfigūraciją
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13. AUX išvesties
programavimas

13.2 - Pasirinktų prietaisų prijungimas
prie “S1 Edge”
Numatytas = “S1 Edge” nustatytas prietaisams su normaliai uždaru
kontaktu (terminalas 9)
Ši procedūra leidžia nustatyti “S1 Edge” saugos kraštų 8.2kOhm
valdymui.
Valdymo blokas nuolat tikrina krašto vientisumą, matuodamas
atsparumą tarp dviejų atskirų terminalų.
Žingsnis VEIKSMAS

1

PALAIKYKITE START
MYGTUKĄ 3 SEKUNDES

2

PALAIKYKITE START
MYGTUKĄ 1 SEKUNDĘ

2.1a

3a

REZULTATAS
Visi LED diodai išsijungia (jei
ne, žr. 14.1)

Jei geltonas “Set” LED diodas
šviečia “S1 Edge” = atsparus
kraštas (jei nustatymas yra
teisingas, eikite į 4 punktą; jei
ne, skaitykite 3a punktą)

Raudonas “error” LED
diodas veikia fiksuotu
režimu

prietaisas su normaliai
uždaru (NC) kontaktu
PALAIKYKITE START
MYGTUKĄ 1 SEKUNDĘ

Raudonas “error” LED
diodas lieka veikti fiksuotu
režimu ir geltonas “Set”
LED diodas išsijungia
arba

2.1b

3b

4

Jei geltonas “Set” LED
di odas nedega “S1 Edge”
= prietaisas su normaliai
uždaru (NC) kontaktu (jei
nustatymas yra teisingas,
eikite į 4 punktą; jei ne,
skaitykite 3b punktą)

Raudonas “error” LED
diodas veikia fiksuotu
režimu

8.2 kOhm
saugos kraštas
PALAIKYKITE START
MYGTUKĄ 1 SEKUNDĘ

Raudonas “error” LED
diodas veikia fiksuotu
režimu ir geltonas “Set”
LED diodas įsijungia

PASPAUSKITE SET IR RADIO
MYGTUKUS KARTU ARBA
PALAUKITE 10 SEKUNDŽIŲ,
KAD IŠEITUMĖT IŠ
PROCEDŪROS

Šviesos diodai
sugrįžta į įprastą
darbo konfigūraciją

Siekiant patikrinti saugos įtaisus, prijungti kraštai turi būti varžinio
tipo su 8,2 kOhm.
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14. Kitos funkcijos
Jei norite bet kuriuo metu nutraukti šias programavimo sekas,
vienu metu paspauskite SET ir RADIO mygtukus arba palaukite 10
sekundžių.

14.1 - Valdymo bloko apsaugos įtaiso
įjungimas / išjungimas
Numatytas = valdymo bloko apsaugos įtaisas neaktyvus.
Ši programavimo seka leidžia užblokuoti visas valdymo bloko
programavimo sekas ir nustatymus, kuriuos galima reguliuoti per DIP
jungiklius. Jei norite atlikti naują programavimo seką arba padaryti dipjungiklio / trimerio keitimą efektyvų, apsauga turi būti išjungta.

Žingsnis VEIKSMAS

1

2.1a

3a

REZULTATAS

PALAIKYKITE START
MYGTUKĄ 3 SEKUNDES

Visi LED diodai išsijungia

Jei geltonas LED “Set”, raudonas
LED “Radio” ir raudonas LED
“Error” diodai yra įjungti: centrinio
bloko užraktas = įjungtas (jei tai
yra teisingas nustatymas, eikite į 4
punktą, jei ne į 3a punktą)
įjungti valdymo bloko
nustatymus PALAIKYKITE
NUSPAUDĘ START IR RADIO
MYGTUKUS, 2 SEKUNDES

Geltonas “set” LED diodas,
raudonas “radio” LED diodas ir
raudonas “start” LED diodas
išsijungia

arba

2.1b

Jei geltonas “Set”, raudonas
“Radio” ir raudonas “Error”
LED di odai i šj ungt i :
cent r i ni o bl oko užr akt as =
i šj ungt as (jei tai yra
teisingas nustatymas, eikite į 4
punktą, jei ne į 3b punktą)

3b

Valdymo bloko nustatymų
išjungimas PALAIKYKITE
NUSPAUDĘ START IR RADIO
MYGTUKUS, 2 SEKUNDES

4

PASPAUSKITE SET IR RADIO
MYGTUKUS KARTU ARBA
PALAUKITE 10 SEKUNDŽIŲ,
KAD IŠEITUMĖT IŠ
PROCEDŪROS

Geltonas “set”, raudonas
“radio” ir raudonas “start”
LED diodai įsijungia

Visi šviesos diodai grįžta
prie standartinio
veikimo
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15. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
LT

Problema
9a Nešviečia valdymo bloko
LED diodai

Priežastis

Sprendimas

Nėra valdymo bloko maitinimo.

Patikrinkite pagrindinį maitinimą – žr. 3.4 / 3.5. Patikrinkite
saulės ir akumuliatoriaus energiją 24V .

Išpūsti saugikliai. Atjunkite maitinimą
prieš paliečiant saugiklius. Prieš keisdami
saugiklį, turėdami tą pačią vertę,
patikrinkite, ar nėra trumpų jungimų.

Pakeiskite saugiklius. Jei saugikliai vėl išpūstų, patikrinkite, ar
nėra
elektros
grandinių,
kabelių,
laidų,
priedų,
transformatorių ir valdymo blokų trumpųjų jungimų ar
pažeidimų.

9b Valdymo blokas negali patekti į
programavimo režimą

Kai SET mygtukas yra paspaustas ir visi Išjunkite apsaugą – žr. 14.1
LED diodai mirksi valdymo blokas yra
apsaugos režime.

9c Valdymo blokas baigia
programavimo nustatymą, bet
neatsako į komandas
standartiniame darbo režime

Problema su sauga ir/arba sustabdyta Patikrinkite “S2 Photo”, “S1 Edge” ir “Stop” grandinės yra
grandine, jei "Photo" ir/arba Stop raudoni uždarytos.
LED diodai nedega. Šie šviesos diodai turi
šviesti, nebent vartai neveiks.
Saugos prietaisų fototestas nepavyko. Kai Išjunkite fototestą – žr. 4.1.
komanda yra paspaudžiama keletą
sekundžių, įsijungs raudonas "Error" LED.

9d Vartai juda, bet ne visą kelią
(pilnai neatsidaro arba pilnai
neužsidaro)

Kliūčių aptikimo problemos. TValdymo
blokas aptinka
maitinimo nuotekį
manevro metu ir eina į kliūčių aptikimo
režimą.

1. Atjunkite vartus nuo variklio su rankiniu atpalaidavimu;
patikrinkite ar vartai laisvai juda ranka visą kelią. 2. Pasukite
"OBS" rankenėlę šiek tiek pagal laikrodžio rodyklę (žr.4.2 ) A)
įsitikinkite, kad valdymo blokas nebegali įjungti variklio (-ų),
trajektorijos pabaigoje. 3. Jei nepakanka, pasukite "POWER"
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir perprogramuokite
automatikos judesį. 4. Mažinkite sulėtėjimo kelio fazę (žr. 6.2 )

Saugos įtaisų suveikimas. Patikrinkite ar Taikykite tiltus į "S2 Photo", "S1 Edge" ir "Stop", kad
raudonas “S2 Photo”, raudonas “S1 Edge” patikrintumėte, ar problema yra iš valdymo bloko ar kitų
ir “Stop” LED diodai šviečia viso manevro grandinių, prijungtų prie šių terminalų (žr. 10 ir pav. 38C).
metu. Jei yra keletas fotoelementų porų,
tai gali parodyti klaidingas kliūtis.
9e Neveikia nuotolinio valdymo
pultelis

Patikrinkite ar mirksi pultelio LED
Patikrinkite, ar valdymo pulto
diodas, jei ne - pakeiskite pultelio bateriją paspaudžiant siųstuvo mygtuką.
perprogramuoti pultelį.

9f Nuotolinio valdymo pultelis turi
mažą nuotolį

Svarbu: siųstuvo diapazonas skiriasi
priklausomai nuo aplinkos sąlygų

Pakeiskite pultelio bateriją. Jei nepakanka, prijunkite išorinę
anteną (žr. 10.8 punktą).

9g Vartai nesulėtėja

Reikia pakartoti automatinio judesio
programavimą

1. Pakartokite automatinio judėjimo programavimą (žr. 6.1)

9h Valdymo blokas nereaguoja į dip Valdymo bloko apsauga (lužrakto
jungiklių arba mygtukų
režimas) yra aktyvi.
reguliavimą
Neveikia "POWER" mygtuko ar dip
jungiklių reguliavimas
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radijo diodas mirksi,
Jei taip, pabandykite

2. Jei to nepakanka, atlikite pažangų automatinio judėjimo
programavimą (6.2 dalis) ir nustatykite ilgesnę sulėtėjimo
zoną.
Išjunkite valdymo bloko užraktą. žr. 14.1

Kad "POWER" rankenėlė ir dip-jungikliai pasikeistų, reikia
pakartoti automatinio judėjimo programavimą.
Jei
nepavyksta, išjunkite valdymo bloko užraktą. žr. 14.1.

16. dĞĐŚŶŝŶĦƐƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐŝũŽƐ
<ŝŶŐ'ĂƚĞƐƐƌů͕ƐŝĞŬĚĂŵĂƐƉĂƚŽďƵůŝŶƚŝƐĂǀŽŐĂŵŝŶŝƵƐ͕ƉĂƐŝůŝĞŬĂƚĞŝƐħŬĞŝƐƚŝƐĂǀŽƚĞĐŚŶŝŶĞƐƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐŝũĂƐďĞƚŬƵƌŝƵŽŵĞƚƵďĞŝƓĂŶŬƐƚŝŶŝŽťƐƉĦũŝŵŽ͘Ğƚ
ŬƵƌŝƵŽĂƚǀĞũƵŐĂŵŝŶƚŽũĂƐŐĂƌĂŶƚƵŽũĂũƿĨƵŶŬĐŝŽŶĂůƵŵČŝƌƚŝŶŬĂŵƵŵČŶƵŵĂƚǇƚĂŝƐƚŝŬƐůĂŝƐ͘
sŝƐŽƐƚĞĐŚŶŝŶĦƐĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬŽƐƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐƵŬĂŵďĂƌŝŽƚĞŵƉĞƌĂƚƻƌĂϮϬΣ;цϱΣͿ͘
>sKƚĞĐŚŶŝŶĦƐƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐŝũŽƐ
dŝƉĂƐ

ůĞŬƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝŶŝƐƉĂǀĂƌŽƐǀĂƌŝŬůŝƐ͕ƐŬŝƌƚĂƐĂƵƚŽŵĂƚŝŶŝĂŵŐĂƌĂǎŽǀĂƌƚƿũƵĚĦũŝŵƵŝŐǇǀĞŶĂŵƵŽƐŝƵŽƐĞ
ŶĂŵƵŽƐĞƐƵĞůĞŬƚƌŽŶŝŶŝƵǀĂůĚǇŵŽďůŽŬƵ

<ƌƵŵƉůŝĂƌĂƚŝƐ

ϵ͘ϱŵŵĚŝĂŵĞƚƌĂƐ͕ϮϴĚĂŶƚǇƐ

ŝĚǎŝĂƵƐŝĂƐƉƌĂĚŝŶŝƐƐƵŬŝŵŽŵŽŵĞŶƚĂƐ
ĂƚŝƚŝŶŬĂũĦŐČ͕ƌĞŝŬĂůŝŶŐČŶŽƌŝŶƚŝƓůĂŝŬǇƚŝ
ũƵĚĂŶƚēŝČǀĂƌēŝČ

620N (ELEVO 620)

'ƌĞŝƚŝƐďĞĂƉŬƌŽǀŽƐĂƚŝƚŝŶŬĂ͕ũĞŝ
ƵǎƉƌŽŐƌĂŵƵŽƚĂƐŐƌĞŝƚĂƐŐƌĞŝƚŝƐ

0.17m/s

sĞŝŬŝŵŽƌŝďŽƐ

>sKĂƵƚŽŵĂƚŝŬĂƚŝŶŬĂŵĂƐĞŬĐŝŶŝĂŵƐǀĂƌƚĂŵƐ͕ŬƵƌŝƿŵĂƚŵĞŶǇƐŶƵƌŽĚǇƚŝϭůĞŶƚĞůĦũĞ

>sKŵĂŝƚŝŶŝŵĂƐ

230Vac (±10%) 50/60Hz.

DĂǆ͘ǀĂƌŝŬůŝŽǀĂƌƚŽũĂŵŽũŝŐĂůŝĂ

200 W (ELEVO 620)

1000N (ELEVO 1000)

300 W (ELEVO 1000)
/ǌŽůŝĂǀŝŵŽŬůĂƐĦ

ϭ;ƌĞŝŬĂůŝŶŐĂƐĂƵŐŽƐťǎĞŵŝŶŝŵŽƐŝƐƚĞŵĂͿ

ǀĂƌŝŶŝƐŵĂŝƚŝŶŝŵĂƐ

EĦƌĂ

>sKĂƉƓǀŝĞƚŝŵĂƐ

LED

DŝƌŬƐŝŶēŝŽƐƓǀŝĞƐŽƐŝƓǀĞƐƚŝƐ

ϭƓǀǇƚƵƌĦůŝƵŝ;Ϯϰs͕ϭϱtͿ

ĂƌďŝŶĦƚĞŵƉĞƌĂƚƻƌĂ

-20°C ÷ +55°C

EĂƵĚŽƚŝƌƻŐƓƚǇũĞ͕ĨŝǌŝŽůŽŐŝŶŝĂŵĞƚŝƌƉĂůĞ
ĂƌďĂƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĂŝƐƉƌŽŐŝŽũĞĂƉůŝŶŬŽũĞ

EĞ

ƉƐĂƵŐŽƐůǇŐŝƐ

/WϰϬŶĂƵĚŽƚŝƚŝŬƉĂƚĂůƉŽƐĞĂƌĂƉƐĂƵŐŽƚŽũĞĂƉůŝŶŬŽũĞ

DĂƚŵĞŶǇƐŝƌƐǀŽƌŝƐ

225 x 330 h 100 / 3.3 kg

ĦŐĞůŝŽƚĞĐŚŶŝŶĦƐĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬŽƐ
GRO33

GRO13

dŝƉĂƐ

ϯͲĚĂůŝƿƉƌŽĨŝůŝƐĐŝŶŬƵŽƚŽƉůŝĞŶŽ

ϭͲĚĂůŝĞƐƉƌŽĨŝůŝƐĐŝŶŬƵŽƚŽƉůŝĞŶŽ

ĦŐĞůŝŽŝůŐŝƐ

3.15 m

3.15 m

ĦŐĞůŝŽĂƵŬƓƚŝƐ

35 mm

35 mm

EĂƵĚŝŶŐĂƐŝůŐŝƐ

2.6 m

2.6 m

ŝƌǎŽŝůŐŝƐ

6m

6m

ŝƌǎŽĂƵŬƓƚŝƐ

6 mm

6 mm

ZĂĚŝũŽŝŵƚƵǀŽƚĞĐŚŶŝŶĦƐƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐŝũŽƐ
dŝƉĂƐ

ϰŬĂŶĂůƿƌĂĚŝũŽŝŵƚƵǀĂƐ

ĂǎŶŝƐ

433.92 MHz

<ŽĚĂǀŝŵĂƐ

King

^ŝƿƐƚƵǀŽƐƵĚĞƌŝŶĂŵƵŵĂƐ;ΎͿ

DigyPad, Stilo 4K, Myo C4, Novo TX and Novo Digy

^ŝƿƐƚƵǀƿ͕ŬƵƌŝƵŽƐŐĂůŝŵĂťƐŝŵŝŶƚŝ͕
ƐŬĂŝēŝƵƐ

ϭϳϬƉƵůƚĞůŝƿ

Input impedance

50 Ω

Sensitivity

better than 0.5µV

Range of the transmitters

From 100 to 150m. The range can vary if there are obstacles or electromagnetic disturbances,
and is also affected by the position of the receiving aerial

Outputs

/

Working temp.

-20°C ÷ 55°C
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