QC101

VIENFAZIS 230V~ VALDYMO BLOKAS

Šioje instrukcijoje yra svarbios informacijos apie įrenginio QC101 montavimą ir jo naudojimą.
Neišmeskite instrukcijos net ir po montavimo. Nepradėkite valdymo bloko QC101 montuoti, prieš tai neperskaitę šių
instrukcijų. Įrengimą gali atlikti tik kvalifikuotas technikas. Kad būtų laikomasi galiojančių taisyklių, įrenginyje į savo
maitinimo liniją turi būti įrengtas diferencijuotas magnetoterminis jungiklis, kurio minimalus atstumas tarp kontaktų
mažiausiai 3 mm. Teisingas montavimas užtikrins produkto saugumą. Vartų judesio metu būkite atsitraukę nuo jų.
GAMINTOJAS neprisiima jokios atsakomybės jei produktas yra sumontuotas neteisingai. Šis produktas sukurtas laikantis
Europos normatyvų: 2006/95/CE (CEE73/23, CEE93/68), 2004/108/CE (CEE89/336), CEE89/106, CEE89/392, EN60335-1
04/1998,
EN60204-1
09/1993,
EN55014-1
4/1998.
SVARBU! Visi montavimo ir laidų pajungimo darbai turi būti atliekami kol elektros tiekimas nėra įjungtas!
Maitinimo šaltinis / Maksimali variklio galia 230Vac ± 10% - 50/60Hz (vienfazė) / 800 W
Exit 24V~
terminalai 11 - 12, MIN 20 Vac, MAX 26.5 V~
Exit 12Vcc
terminalai 9 (+) - 3 (GND), MIN 9.5V, MAX 12.5 V
AUX išvestis
terminalai 13 - 14, 250V - 2A, varžinė apkrova - potencialus laisvas kontaktas - NE
20 m / 200 m
62
Dažnis 433.92 MHz
Kanalai
Švyturėlis
230V~ - Max 25 W (blyksėjimas)
Maksimali srovė (12V /24V~)
Apsauginis saugiklis
4A (atidėjimas)
24V~
12Vcc
Apsaugos lygis
IP54
Darbinė temperatūra
70mA
40mA
-10°C / +60°C
Matmenys
133 x 208 x 80 mm
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LAIDŲ PAJUNGIMAS
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VIENFAZIS MAITINIMAS (230V~)

17 - 18 - 19 PAVARA (COM = 18)
16 - 15 ŠVYTURĖLIS
14 - 13 INFORMACINĖ LEMPUTĖ (NE)
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12 - 11 Maitinimas išoriniams priedams (24 V~)
10 - 9 [COM] FOTOELEMENTAI (kontaktas
normaliai uždaras - NC)
8 - 9 [COM] APSAUGINIS STABDIS (kontaktas normaliai uždaras - NC)
7 - 5 START / STOP (kontaktas normaliai atviras - NE)
6 - 5 UŽDARYTI (kontaktas normaliai atviras - NE)
4-5
1-2

ATIDARYTI (kontaktas normaliai atviras - NE)
ANTENA: Prijunkite anteną prie 1 terminalo
Jei kabelis yra ekranuotas, antena turi būti prijungta prie 2 terminalo
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QC 101
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DIP JUNGIKLIAI valdymo bloko nustatymams

KB jungtis integruotai klaviatūrai
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1. ĮJUNGIMAS
Kai įjungiate plokštę, raudonas LED šviečia nemirksint apie 3
sekundes. Po 1 sekundės, žalias LED pradeda mirksėti.
Kai raudonas LED išsijungia, žalias LED šviečia nuolat nurodant,
kad plokštė įjungta ir paruošta veikti.

Raudonas

LED

Žalias

LED

2. VEIKIMO LOGIKA
Valdymo blokas turi 2 veikimų logikas:
1. Automatinė: automatinis atidarymas ir uždarymas.
2. Rankinis uždarymas („Dead - man"): automatinis atidarymas, o uždarymas laikant nuspaudus mygtuką ant
valdymo bloko.
Veikimo logika yra pasirenkama pasirenkant DIP 2 jungiklio poziciją:
VEIKIMO LOGIKA

DIP 2

Automatinė

OFF (išjungtas)

„Dead-man" uždarymas / Automatinis atidarymas

ON (įjungtas)

3. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO PROGRAMAVIMAS
3.1 PULTELIO PRIPROGRAMAVIMAS PER NUOSEKLIĄ KONTROLĘ START/STOP (SS):
1. Nustatykite DIP 1 į ON poziciją. Raudonas ir žalias LED įsijungia ir šviečia
2. Siųsti radijo kodą, kurį norite įsiminti. Raudona ir žalia LED veikia taip:

ŽALIAS LED

RAUDONAS LED

kodas įsimintas
kodas jau buvo įsimintas
GREITAI MIRKSI
GREITAI MIRKSI
atmintis pilna
įsiminimas atmestas.
5 KARTUS LĖTAI MIRKSI
Patikrinkite įvesčių jungtis
3. Jei reikia papildomai priprogramuoti kodą, pakartokite 2 žingsnį, kitu atvėju nustatykite DIP 1 į OFF.
GREITAI MIRKSI

OFF (išsijungia)

OFF (išsijungia)

GREITAI MIRKSI

3.2 PULTELIO MYGTUKO PRIPROGRAMAVIMAS ATIDARYMUI:
Atlikite procedūrą “PROGRAMAVIMAS PER NUOSEKLIĄ KONTROLĘ” laikant "OPEN" mygtuką nuspaustą kol
siunčiamas radijo signalas.
3.3 PULTELIO MYGTUKO PRIPROGRAMAVIMAS UŽDARYMUI :
Atlikite procedūrą “PROGRAMAVIMAS PER NUOSEKLIĄ KONTROLĘ” laikant "CLOSE" mygtuką nuspaustą kol
siunčiamas radijo signalas.
3.4 PULTELIO MYGTUKO PRIPROGRAMAVIMAS SUSTABDYMUI:
Atlikite procedūrą “PROGRAMAVIMAS PER NUOSEKLIĄ KONTROLĘ” laikant "STOP" mygtuką nuspaustą kol
siunčiamas radijo signalas.
3.5 APŠVIETIMO LEMPUTĖS PROGRAMAVIMAS SU SIŲSTUVU:
Atlikite procedūrą “PROGRAMAVIMAS PER NUOSEKLIĄ KONTROLĘ” laikant „OPEN" ir „CLOSE" mygtukus
nuspaustus kol siunčiamas radijo signalas.
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4. SAUGOS PRIETAISAI
Saugos prietaisai yra valdomi per DIP 3 ir 4:
DIP 3 APSAUGOS LOGIKA
OFF
(išjungtas)

ON
(įjungtas)

Kai uždarymo metu aptinkama kliūtis, vartai sustoja ir kyla atgal iki atidarymo mechaninio galinuko.
Vartų atidarymo metu funkcija neveikia.
Kai uždarymo metu aptinkama kliūtis, vartų judesys apsukamas 2 sekundems ir tada sustoja.
Kai kliūtis aptinkama atidarymo metu - vartai sustabdomi nedelsiant.

DIP 4 SAUGOS PASIRINKIMO TIPAS
OFF
ON

Apsaugos įvestis normaliai uždaram kontaktui .
Apsaugos įvestis optoelektroninėms juostoms su skaitmeniniu signalu. Turi būti prijungta taip: Masė į
terminalą 3, + 12V DC į terminalą 9, skaitmeninis signalas į terminalą 10.

5. OPTOELEKTRONINĖ JUOSTA IR/AR FOTOELEMENTAI
Norėdami prijungti optoelektroninę juostą QCSE ir
nuosekliai pajungti fotoelementus, viskas turi būti
sujungta kaip parodyta žemiau (DIP 4 į „ON").
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Norėdami prijungti fotoelementus,
viskas turi būti prijungta, kaip
parodyta (DIP 4 į OFF).

3

Fotoelementai
(kontaktas NC)
24V~

GRD - Baltas
+12Vcc - Rudas
SIGNAL - Žalias

optoelektroninė
juosta

AUKŠTYN

BENDRAS

ŽEMYN

START/STOP

STOP

Fotoelementai
(kontaktas NC)
24V~

12 11 10 9

6. PALYDIMOS ŠVIESOS
Kontakstas bus aktyvuotas savaime, po atidarymo įvesties, kartą, kai vartai visiškai
uždaromi ir operacijos laikas yra pasibaigęs.
Palydimos šviesos kontaktas turi du veikimo režimus:
• atidarymo metu įsijungia ir automatiškai išsijungia po 3 minučių
• atidarymo metu įsijungia 2 sekundėms .

max 5A

13 14

230 V
50-60 Hz

Norėdami pereiti iš vieno režimo į kitą, perjunkite DIP 2 į „ON" poziciją ir po to į „OFF" bent tris kartus (jūs
turėtumėte jungti iš eilės iš "OFF" į "ON" kas 2 sekundes, kitu atvėju judesių skaičius bus nulinis). LED
diodai jus informuos apie nustatytą režimą:
• 3 minučių aktyvavimo režimas: žalias LED isijungia, raudonas LED mirksi lėtai 3 sekundes
• 2 sekundžių aktyvavimo režimas: žalias LED įsijungia, raudonas LED greitai mirksi 3 sekundes
Jei šviesa suderinama su radijo kodu, komandos perdavimas leis aktyvuoti 3 minučių ar 2 sekunddžių režimą
pagal valdymo bloko programavimą.
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7. PROGRAMAVIMAS
DĖMESIO! Programavimas turi būti atliekamas, kai variklis neatlieka atidarymo/uždarymo judesio,
teisingai nustačius mechaninius galinukus ir variklio padėtį.

7.1 AUTOMATINIO UŽDARYMO REŽIMAS
Valdymo blokas turi ir automatinio uždarymo funkciją po nustatyto laiko.
Automatinis uždarymas įjungiamas, programuojant atidėjimo laiką ir pasirinkus "impulsų" veikimo režimą
(kai DIP 1 ir 2 „OFF" pozicijoje). Kai „dead-man" logika aktyvuota uždarymo metu, automatinis uždarymas
neveikia (kai DIP 2 „ON" pozicijoje).
Tam, kad galėtumėte programuoti atidėjimo laiką, būtina:
1. Nustatyti DIP 5 ir 6 į „OFF" poziciją
2. Nustatyti DIP 5 į „ON" poziciją. Žalias LED išsijungia ir blyksi kas sekundę.
3. Palaukite tiek laiko, kiek norite, kad vyktų atidėjimas iki automatinio uždarymo (laikas turi būti ilgesnis nei 5
sekundės, o daugiausiai 4 min.).
4. Po nustatyto laiko pakeiskite DIP 5 į „OFF" poziciją.
Jei programavimas atliktas teisingai, žalias LED greitai sumirksi ir lieka šviečiantis.
PAPILDOMA PASTABA: Automatinio uždarymo atidėjimo laikas skaičiuojamas nuo vartų atidarymo
sustabdymo mygtuku START/STOP arba jiems baigus atidarymą remiantis į mechaninius galinukus; pauzės
skaičiavimas pranešamas per žalią LED kas 3 sekundes .
Pauzės metu, START/STOP kontrolė neapima automatinio uždarymo; kitas START / STOP valdiklis uždaro
vartus. Spaudžiant STOP mygtuką automatinis uždarymas yra neįtrauktas.
Automatinis pakartotinis uždarymas neįtraukiamas (net jei užprogramuotas) jei:
• įsikiša saugos sistema (saugos stabdžiai, fotoelementai, variklio šiluminis efektyvumas ir t.t. )
• „Dead-man" funkcija aktyvuota
• Vartų uždarymas yra nutrauktas.

7.2 AUTOMATINIO UŽDARYMO ATŠAUKIMAS
Norint išjungti automatinį uždarymą ir panaikinti jo atidėjimo laiką:
1. Nustatykite DIP 5 ir 6 į „OFF" poziciją
2. Nustatykite DIP 5 į „ON" poziciją ir per 3 sekundes nustatykite vėl į „OFF" poziciją.
Jei atšaukimas buvo atliktas teisingai, raudonas LED pradeda mirksėti greitai ir tada išsijungia. Tada žalias
LED pastoviai šviečia.

7.3 DARBO LAIKO PROGRAMAVIMAS
Darbo laikas - tai laikas, per kurį reikia atlikti visišką atidarymo ir uždarymo operaciją. Atliekant šią procedūrą
valdymo blokas automatiškai įsimena judėjimo kelią. Be programavimo, darbo laikas trunka 30 sekundžių.
DĖMESIO: Programavimo procedūros metu įsitikinkite, kad jokios kliūtys neveikia saugos įtaisų
(fotoelementų ar apsauginio krašto) ir nesustabdys vartų judėjimo. Jei taip atsitiks, būtina pradėti naują
darbo laiko programavimo ciklą (uždarykite dabartinį programavimą, atlikite atstatymą ir pradėkite naują
ciklą).
Norint užprogramuoti darbo laiką, jūs turite:
1. Patikrinkite variklio fazes ir patikrinkite, ar mechaniniai galinukai yra kalibruoti ir tinkamai prijungti!
Jei procedūros metu saugos sistemos įsikiša, variklio judesys sustoja.
2. Atidarykite vartus į pusiau atidarą poziciją.
3. Nustatykite DIP 5 ir 6 į „OFF" poziciją.
4. Nustatykite DIP 6 į „ON" poziciją. Raudonas LED įsijungia.
5. Nurodykite atidarymo komandą, kol pasiekiamas viršutinis mechaninis galinukas ir vartai sustos.
6. Nurodykite uždarymo komandą, kol pasiekiamas apatinis mechaninis galinukas ir durys sustoja
7. Nustatykite DIP 6 į „OFF" poziciją. Raudonas LED išsiungs, nurodydamas programavimo procedūros pabaigą.
PASTABA: Norint užtikrinti visišką uždarymą ir atidarymą esant bet kokioms sąlygoms, valdymo blokas
automatiškai prideda 4 sekundes į programuojamą laiką.
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8. AVARINIS ATIDARYMAS
Šis režimas leidžia varikliui judėti su „dead-man" valdymu taip pat tuo atveju, jei optoelektroninė juosta yra
aktyvi arba sugedusi.
Režimo apibūdinimas:
• Režimas pradeda veikti po maždaug 30 sekundžių nuo aktyvavimo (skaičiuoklė nustatoma iš naujo)
• Šis režimas leidžia atidarymo ir uždarymo veiksmus „dead-man" režime nepriklausomai nuo DIP2 pozicijos.
• Variklio judėjimas šiuo režimu automatiškai sustabdomas po 5 sekundžių. judėjimas gali būti atnaujintas
paspaudus komandą dar kartą.
1. Nustatykite DIP 6 į „ON" poziciją
2. Perjunkite DIP 3 bent 3 kartus iš „ON" į „OFF" (tarp dviejų išjungimų/įjungimų iš eilės turi būti ne daugiau kaip
2 sekundės arba judesių skaičiavimas yra nustatomas iš naujo)
3. Jei pakeitimas yra įjungtas, raudonos ir žalios šviesos diodai greitai mirksi apie 4 sekundes.
4. Nustatykite DIP 6 atgal į „OFF" poziciją
Režimas bus aktyvuotas tik tada, kai DIP 3 ir 4 yra „ON". Kitu atvėju, režimas neveikia, net jei jis įjungtas.
Režimo išjungimas:
Režimą galima išjungti tik iš naujo nustatant procedūrą (žr. procedūra).

9. ATKŪRIMAS
Per atkūrimo procedūrą, automatinio uždarymo atidėjimo laikas ir darbo laikas bus atstatyti į gamyklinius
parametrus (30 sekundžių darbo laikas, automatinis uždarymas išjungtas). Avarinis atidarymas taip pat
išjungiamas.
Atkūrimo
procedūros
metu
visi
valdikliai
yra
slopinami.
Norėdami atstatyti gamyklinius parametrus, turite:
1. Nustatykite visus DIP į „OFF" poziciją
2. Nustatykite DIP 5 ir 6 į „ON" poziciją
3. Žalias LED išsijungs, o raudonas pradės greitai mirksėti. Po atstatymo, raudonas LED užgesta, kol
žalias LED pradės tris kartus greitai blykčioti kas 3 sekundes
4. Nustatykite DIP 5 ir 6 į „OFF". Žalias LED lieka įjungtas, ir gamykliniai parametrai atstatyti.
5. Dabar galite pakeisti DIP pagal pageidaujamas funkcijas

10. ĮSPĖJIMAI
Toliau pateiktoje lentelėje parodyti įvairūs šviesos signalai, kuriuos generuoja valdymo blokas, atsižvelgiant į jų
reikšmę ir galimas operacijas.
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VALDYMO ĮRENGINIO REZULTATAI
VALDYMO BLOKO STATUSAS
PASIRUOŠĘS KOMANDŲ
VYKDYMUI

RAUDONAS LED IŠEITIS

ŽALIAS LED
ON

OFF

-

TRUMPI MIRKSĖJIMAI KAS 3
SEKUNDES

OFF

-

VYKDOMAS PAKĖLIMAS

LĖTAI MIRKSI SU
BŪDĖJIMO CIKLU 50%

OFF

-

VYKDOMAS NULEIDIMAS

GREITAI MIRKSI SU BŪDĖJIMO
CIKLU 50%

OFF

-

TRUMPI MIRKSNIAI
KIEKVIENĄ SEKUNDĘ

OFF

ŽR. PROCEDŪRĄ 5.1

ON

ON

ŽR. PROCEDŪRĄ 5.3

3 TRUMPI MIRKTELĖJIMAI
KAS 3 SEKUNDES

OFF

NUSTATYTI DIP 5 IR 6 Į OFF

LAUKIAMAS AUTOMATINIS
UŽDARYMAS

AUTOMAT. UŽDARYMO ATIDĖJIMO
LAIKO PROGRAMAVIMAS
DARBO LAIKO
PROGRAMAVIMAS
GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ
ATKŪRIMAS PROGRESE

KLAIDŲ SPRENDIMAS
RAUDONAS LED

KLAIDŲ SPRENDIMAS

1 MIRKSNIS

PATIKRINKITE STOP MYGTUKO JUNGTĮ

2 MIRKSNIAI

PATIKRINKITE SAUGOS ĮRENGINIŲ JUNGTIS / PATIKRINKITE APSAUGOS LOGIKOS DIP JUNGIKLIUS

8 MIRKSNIAI

PATIKRINKITE:
• MAITINIMĄ
• PERKROVOS IŠVESTIS 12V (TERMINALAI 9-3)
• PERKROVOS IŠVESTIS 24Vac (TERMINALAI 11-12)

LED NENUSTOJA
ŠVIESTI

Neteisingi DIP jungiklių nustatymai, laikykitės žemiau pateiktos tvarkos:
1. NUSTATYKITE DIP JUNGIKLIUS Į „OFF" POZICIJĄ
2. PALAUKITE 5 SEKUNDES
3. NUSTATYKITE DIP JUNGIKLIUS Į PAGEIDAUJAMĄ POZICIJĄ VADOVAUDAMIESI INSTRUKCIJOMIS

IDOMUS UAB - V.Krėvės pr. 129, 50312, Kaunas
Tel. +370 37 308900 el.p. info@idomus.lt
www.idomus.lt

