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CZTECHNICKÉ INFORMACE
1 motor 230V~ +10% 50Hz, 2200W max
Pracovní teplota -10 až +55°C
Výstražná lampa – max 1A (beznap ový kontakt)

Osv. vchodu/vjezdu 2A max
   (beznap ový kontakt)

LED otev ení brány 24VDC 2W max
Napájecí proud p íslušenství 300mA

   max 24VDC2 úrovn  rychlosti zpomalení (slow-down)
8 úrovní to ivého momentu p i startu
8 úrovní to ivého momentu p i normálním pohybu
8 úrovní síly p i zpomalení (slow-down)
Funkce pro zastavení s 8 úrovn mi to ivého momentu
99 úrovní citlivosti pro detekci p ekážky p i normální

   rychlosti
99 úrovní citlivosti pro detekci p ekážky p i zpomalení (slow-

   down)
Softwarové nastavení pravostranné/levostranné konfig.
Není t eba provád t softwarové vy azování N.C. vstup
Možnost konfigurace vstupu hodin
2 vstupy pro bezpe nostní prvky safety edge

Radiový kanál 1° použitelný pro r zné vstupy/výstupy
Radiový kanál 2° použitelný pro r zné vstupy/výstupy
Beznap ový výstup pro výstražnou lampu
Beznap ový výstup pro lampu osv. vchodu/vjezdu
Kontrola pohybu pomocí enkodéru a limitních spína
Automatické „u ení“ trasy brány
Možnost funkce bez instalace limitních spína  (v tomto

    p ípad  je nezbytný enkodér)
5 režim  p i funkci step by step (v krocích)
Ochrana nastavení pomocí hesla
Pam  na po et pohyb
Pam  pracovního asu motoru
Pam  pracovního asu ídicí jednotky
Možnost zobrazení sériového ísla jednotky

TLA ÍTKO VÝB R ROLOVACÍ TLA ÍTKO
KONFIGURACE PARAMETR
Konfigurace ídicí jednotky se provádí zm nou p eddefinovaných
hodnot daného parametru pomocí 3 tla ítek S1, S2 a S3.
Aktuální stav je zobrazován na displeji (obr.1). ídicí jednotka je
dodávána v defaultním nastavení – viz tabulku na konci tohoto
dokumentu.

S3 S2 +
S1 -

ÍSLO PARAMETRU HODNOTA PARAMETRU
Obrázek 1
1POHOTOVOSTNÍ REŽIM  (STANDBY)

Po10 minutách ne innosti p echází display do pohotovostního režimu (standby) a zobrazuje pouze jeden trvale
svítící segment NAPÁJENÍ (power) – obrázek 5.

ZOBRAZENÍ STAVU VSTUP
i výpadku napájení nebo p i stisku jednoho ze t í ovládacích tla ítek se na displeji zobrazí stav vstup . Ke

každému vstupu jednotky je p azen jeden segment displeje (viz obrázek 5). Pokud je daný vstup sepnut,
íslušný segment svítí, pokud je tento vstup rozepnut, segment nesvítí. Pokud je tento vstup softwarov  zakázán,

segment bliká.
Dva radiové kanály mohou být p azeny k r zným p íkaz m (viz parametry 76 a 77). P i aktivování jednoho
z t chto kanál  displej ídicí jednotky zobrazí odpovídající segment.

ZOBRAZENÍ PARAMETR
i stisku tla ítek S1 nebo S2 dojde k p epnutí ze zobrazení stavu vstup  na zobrazení parametr  (obrázek 2).

Parametr je udáván dv ma prvními (neblikajícími) íslicemi zleva, jeho hodnotu pak udávají dv  (neblikající) íslice
na pravé stran . P i stisku tla ítka S2 se na ídicí jednotce zobrazí následující parametr s jeho hodnotou. Pokud je
parametr LL=0, ídicí jednotka zobrazuje pouze sadu základních parametr , pokud je LL=1, jsou zobrazovány
všechny parametry.
Po dosažení posledního parametru (CP) se dalším stiskem tla ítka S2 na displeji zobrazí vstup a dalším stiskem
S2 dojde k návratu d íve zobrazených parametr . Tla ítko S1 má obdobnou funkci jako S2 v opa ném sm ru.

S2 S2 S2S2 S2 S2

S1 S1 S1 S1 S1 S1
VSTUP
PUT

LL 02 03 ... P4 CP
S1

Obrázek 2
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REŽIM ZM NY PARAMETR
Parametr zvolený pomocí tla ítka S3 je možné modifikovat. Pokud je jednotka chrán na heslem, je možné parametr
pouze zobrazit a ne m nit. Zm nu lze v tomto p ípad  provést až po zadání hesla (P1,P2,P3,P4). Název parametru
udávají první dva svítící znaky displeje (odleva), hodnota tohoto parametru je udávána dv ma blikajícími íslicemi
vpravo.
Úpravu zvoleného parametru lze provést pomocí tla ítek S1 a S2 výb rem jedné z nabízených hodnot (viz tabulku
parametr ). Stiskem tla ítka S3 se potvrzuje volba a provádí se návrat do režimu zobrazování parametr . Pokud je

ístroj v režimu zm n parametr  a po dobu 30s nedojde ke stisku žádného z tla ítek, p echází jednotka automaticky
do režimu zobrazování parametr .

Pokud je provedena zm na nastavení n kterého z parametr , bude tato zm na brána v úvahu až po prvním dosažení
limitní polohy pro zav ení. Pokud uživatel vyžaduje okamžitou implementaci zm ny parametru, je t eba provést restart
jednotky vypnutím a zapnutím napájení.

STANDARDNÍ INSTALACE
Je t eba provést elektrické zapojení veškerého p íslušenství v etn  ovládacích a

bezpe nostních prvk  (obr. 4).
Pozor na zapojení výstražné lampy a osv tlení vchodu/vjezdu – jedná se o

beznap ový kontakt (obr. 3).
ipojte napájecí nap tí.

U bezpe nostních vstup  nap . pro LIMITNÍ SPÍNA E (parametr 72),
FOTOBU KY (parametry 50, 51, 53 a 54) a prvky SAFETY EDGE (parametry 73 a
74), pokud nejsou používány, není nutné provád t jejich zkratování. Tuto operaci
lze provést softwarov . V takovém p ípad  na displeji bliká odpovídající segment
vstupu. Zkratování se musí provád t pouze u vstupu STOP, pokud nebude
používán.

 Obrázek 3

Pro nastavení konfigurace motoru použijte parametr . 71. Standardní nastavení je pravostranné (71 = 1).
Pokud je motor instalován na levé stran , parametr 71 = 0. Po zm  tohoto parametru je nutné provést restart
jednotky vypnutím a zapnutím napájení.

ed uvedením do provozu je také t eba provést proceduru „u ení“ trasy brány: Nastavte bránu do prost ední
pozice a potom zvolte parametr . 10 a nastavte jej na hodnotu 1. Tuto volbu potvr te tla ítkem S3. Jakmile se
rozblikají všechny íslice stiskn te tla ítko PP*Motor provede kompletní otev ení a zav ení se zpomalením (slow-
down). Pokud je nastavení provedeno ve správném režimu, vrátí se parametr zp t na hodnotu 0.  Pokud se na
displeji zobrazí písmeno E, znamená to, že se procedura nezda ila a bude t eba ji opakovat. Pokud dojde
k op tovnému selhání procedury, zvyšte to ivý moment pomocí parametru 32 nebo snižte citlivost pomocí
parametru 43 a proceduru znovu opakujte.

REFEREN NÍ STAV
ídicí jednotka se nachází v tomto stavu ve 3 p ípadech:
Mechanické uvoln ní a ru ní pohyb
Po výpadku nap tí
Pokud dojde ke t em po sob  následujícím náraz m brány na p ekážku ve stejném míst  a není instalován

limitní spína . V takovém p ípad  jednotka eká na p íkaz od osoby provád jící její instalaci. Jakmile tento p íkaz
dostane, provede otev ení ve zpomaleném režimu (slow-down) až po limitní spína  nebo mechanický doraz.
Pokud jednotka dostane další p íkaz, provede zav ení ve zpomaleném režimu (slow-down) až po limitní spína
nebo mechanický doraz. Pokud nedojde k žádné chyb , vrací se jednotka zp t do normálního režimu. Jinak
pokra uje ve zpomalených pohybech, dokud nedojde k ov ení jedné z referencí.

BEZPE NOSTNÍ HESLO
Jednotka umož uje nastavení hesla pomocí 4 parametr : P1, P2, P3 a P4. V tomto modu se nenastavují íslice,
ale je možné pouze prohlížet aktuální nastavení.

Heslo nastavené výrobcem je 00 00 00 00 – ídicí jednotka je tedy odheslována.
Pro zm nu hesla je nutné jednotku odheslovat vložením parametr  P1, P2, P3 a P4 (staré heslo) a potom zadat
íslice nového hesla. Zvolte parametr CP, stiskn te tla ítko S3 (blikají íslice 00) a nakonec stiskn te sou asn

tla ítka S1 a S2. Jakmile je ídicí jednotka odheslována, je pro její zaheslování nutné vypnout napájení nebo po kat
až p ejde do režimu stand-by (bliká pouze LED NAPÁJENÍ - POWER).

 5  6

OSV.
VCHODU/
VJEZDU

COR    LAM L      N

VSTUP Zobrazení stavu vstupu (obrázek 5)

LL Úrove  konfigurace
0     BASIC (základní) – zobrazuje se pouze ást parametr  (ty co nejsou zna eny písmenem A)
1     ADVANCED (rozší ená) – zobrazují se všechny parametry

0

02  Automatické zav ení po uplynutí doby pauzy
0     VYPNUTO

1-15     maximální po et opakování zav ení
99     zav ení vždy

0

03 Automatické zav ení po výpadku napájení
0     VYPNUTO – po obnovení napájení nedojde k autom. zav ení
1     ZAPNUTO - po obnovení napájení dojde k autom. zav ení

0

04 STEP BY STEP (PP) – v krocích
0     OTEV ÍT – STOP – ZAV ÍT – STOP – OTEV ÍT - STOP
1     PP BYTOVÝ D M - p i plném otev ení se obnovuje as pauzy
2     PP BYTOVÝ D M - po plném otev ení dojde k zav ení
3     OTEV ÍT – ZAV ÍT – OTEV ÍT - ZAV ÍT
4     OTEV ÍT – ZAV ÍT – STOP – OTEV ÍT - ZAV ÍT

0

05
A

Výstražné bliknutí
0     Výstražná lampa bliká, pokud je brána v pohybu

1-60     SEKUND - výstražné bliknutí p ed za átkem pohybu brány
99     p i otevírání lampa nebliká, p ed zav ením bliká po dobu 5 sekund

0

06
A

PP Bytový d m – otev ení pro chodce
0     funkce ovládání: OTEV ENÍ – STOP – ZAV ENÍ – STOP – OTEV ENÍ - STOP
1     vždy otev eno

0

07
A

Funkce Deadman
0     normální funkce
1     brána se pohybuje pouze p i stisknutém tla ítku pro OTEV ENÍ a ZAV ENÍ

0

08
A

LED – otev ení brány (SC)
0     když je brána zav ena, LED nesvítí, jinak svítí
1     pomalé blikání p i otevírání, rychlé p i zavírání, svítí, když je brána pln  otev ena, dvojí bliknutí, když je

zastavena uprost ed dráhy.

0

10 ení délky trasy (tuto proceduru je t eba provést, když je brána ve st ední pozici).
Pro provedení „u ení“ délky trasy je t eba nastavit hodnotu 1 a potvrdit ji stiskem tla ítka S3. Až se rozblikají
všechny íslice displeje, stiskn te tla ítko PP. Motor provede cyklus kompletního zav ení a otev ení ve
zpomaleném režimu. Pokud je proces proveden korektn , vrátí se hodnota parametru na 0. Pokud se na displeji
zobrazí písmeno E, znamená to, že se procedura nezda ila a bude t eba ji opakovat.

0

11
A

Délka dráhy zpomaleného pohybu (slow-down)
1-20     PROCENTO dráhy zpomaleného pohybu

10

13
A

Tolerance pro polohu zav eno
1-99     TISÍCINY celkové dráhy

10

15
A

Ší ka otev ení pro chodce
1-99     PROCENTO otev ení pro chodce s ohledem na celkovou dráhu

30

21 Doba pauzy p ed automatickým zav ením. Pokud je jedna z fotobun k zastín na, je asova  doby pauzy
zastaven. Po obnovení paprsku fotobu ky za ne asova  po ítat dobu pauzy znovu.

0-90     0-90 SEKUND
92-99     2-9 MINUT

30

27
A

Doba inverze po aktivaci prvk  safety edge
0-99     inverze SEKUND

2

31 Síla (to ivý moment) motoru b hem normálního pohybu
1-8     ÚROVE     (1 = minimum... 8 = maximum)

5

32
A

Síla (to ivý moment) motoru b hem zpomalení (slow-down)
1-8     ÚROVE     (1 = minimum... 8 = maximum)

8

33
A

 Síla (to ivý moment) motoru b hem rozb hu
0     nepovoleno

1-8     ÚROVE     (1 = minimum... 8 = maximum)

8

34
A

Konfigurace pomalého rozb hu (soft start)
0     nepovoleno
1     st edn  pomalý rozb h
2     pomalý rozb h

2

íslo
parametru

Popis funkce parametru
Hodnota parametru a jeho chování

Defaultní hodnota

OVÝSTRAŽNÁ
LAMPA

* Tlacitko PP neni v novych pohonech k dispozici, vyhledani provedte spojenim svorky PP a COM.



7  8

63
A

Povolení p erušení pohybu p ed provedením inverze (AP–CH nebo CH–AP)
0     p erušení pohybu p ed provedením inverze NENÍ povoleno
1     p erušení pohybu p ed provedením inverze JE povoleno

1

64
A

Doba trvání p erušení
1-99     doba trvání p erušení v DESETINÁCH SEKUND

5

65
A

Brzdná síla
1-8     ÚROVE  (1 = minimum... 8 = maximum)

8

71 Zp sob instalace motoru
 Parametr slouží pro zm nu sm ru otá ení motoru pro otev ení/zav ení. Zm nou tohoto parametru dojde automaticky také ke zm
 funkce limitních spína , takže není nutné provád t úpravu kabeláže. Po zm  parametru je nutné provést restart jednotky vypnutím
 a zapnutím jejího napájení.
       0      motor je umíst n VLEVO (z pohledu vnit ní strany brány)
       1  motor je umíst n VPRAVO (z pohledu vnit ní strany brány)

1

72 Limitní spína . Pokud není spína  instalován, je nutné instalovat mechanický doraz
0     limitní spína  POVOLEN
1     limitní spína  ZAKÁZÁN nebo neinstalován
2     limitní spína  pouze pro OTEV ENÍ

0

73 Konfigurace prvk  safety edge 1, instalovány na stran  motoru, aktivní pouze p i otevírání. S krátkou
inverzí motoru – pouze n kolik sekund.

0     safety edge 1 VYPNUTY nebo neinstalovány
1     safety edge 1 TYP SPÍNA  (SWITCH)
2     safety edge 1 TYP ODPOR (RESISTIVE)
3     safety edge 1 TYP SPÍNA  (SWITCH) ), inverze vždy
4     safety edge 1 TYP ODPOR (RESISTIVE), inverze vždy

0

74 Konfigurace prvk  safety edge 2, instalovány na opa né stran  motoru, aktivní pouze p i zavírání.
S krátkou inverzí motoru – pouze n kolik sekund.

0     safety edge 2 VYPNUTY nebo neinstalovány
1     safety edge 2 TYP SPÍNA  (SWITCH)
2      safety edge 2 TYP ODPOR (RESISTIVE)
3      safety edge 2 TYP SPÍNA  (SWITCH), inverze vždy
4      safety edge 2 TYP ODPOR (RESISTIVE), inverze vždy

0

75
A

Enkodér
0     optický
1 magnetický

0

76
A

Konfigurace radiového p ijíma e, kanál 1°
0     PP
1     CHODCI

        2     OTEV ENÍ
         3      ZAV ENÍ

4     STOP
        5     OSV TLENÍ VCHODU/VJEZDU, autom. funkce nepovolena, relé je ízeno pouze dálk. ovlada em
         6     OSV TLENÍ VCHODU/VJEZDU PP, autom. funkce nepovolena, relé je ízeno pouze dálk.

       ovlada em (kanál 1°). Odpovídá funkci step by step: on-off-on-off.
         7     VÝSTRAŽNÁ LAMPA, autom. funkce nepovolena, relé je ízeno pouze dálkovým ovlada em
         8     VÝSTRAŽNÁ LAMPA PP, autom. funkce nepovolena, relé je ízeno pouze dálk. ovlada em.
                Odpovídá funkci step by step: on-off-on-off.

0

77
A

Konfigurace radiového p ijíma e, kanál 2°
0     PP
1     CHODCI
2     OTEV ENÍ
3      ZAV ENÍ
4     STOP
5     OSV TLENÍ VCHODU/VJEZDU, autom. funkce nepovolena, relé je ízeno pouze dálk. ovlada em
6     OSV TLENÍ VCHODU/VJEZDU PP, autom. funkce nepovolena, relé je ízeno pouze dálk.
       ovlada em (kanál 2°). Odpovídá funkci step by step: on-off-on-off.

         7     VÝSTRAŽNÁ LAMPA, autom. funkce nepovolena, relé je ízeno pouze dálkovým ovlada em.
         8     VÝSTRAŽNÁ LAMPA PP, autom. funkce nepovolena, relé je ízeno pouze dálk. ovlada em.
                Odpovídá funkci step by step: on-off-on-off.

1

78
A

Výstražná lampa - nastavení výstupu
       0      FIXNÍ výstup, blikání lampy je generováno p erušova em, který je sou ástí elektroniky lampy
       1     1Hz – výstup je p erušován 1 x za sekundu p erušova em v elektronice ídicí jednotky. Uvnit  lampy
                nesmí být p erušova  aktivní.

2      blikání rozdílné pro otevírání (1Hz) a zavírání (2Hz) brány.Uvnit  lampy nesmí být p erušova  aktivní.

0

35
A

Síla (to ivý moment) motoru p i startu po provedení inverze z d vodu ú inku prvk  safety edge
0     vypnuto, po provedení inverze brána pokra uje s normální silou

1-8     ÚROVE  (1 = minimum... 8 = maximum)

8

36
A

as pro rozb h
1-20     SEKUND (síla pro rozb h)

3

38
A

Síla pro uvoln ní el. zámku: i p íkazu na otev ení, pokud je brána pln  zav ena, se provede zav ení na
nastavenou dobu. Potom se brána otev e. Tato funkce pomáhá p i uvol ování zámku.

0     normální start bez provád ní inverze. Funkce je vypnuta.
1-99     SEKUND – doba trvání prvního zav ení

0

41 Rychlost zpomalení (slow-down speed)
0     st edn  velké zpomalení
1     velké zpomalení
2     zpomalení vypnuto

0

42
A

Citlivost na p ekážky b hem pohybu
1-99     sensibility (1=not sensible  ... 99=max sensibility)

70

43
A

Citlivost na p ekážky b hem zpomalení (slow-down)
1-99  citlivost (1=nejnižší... 99=nejvyšší)

10

49
A

Po et pokus  o autom. zav ení po inverzi pohybu vyvolané prvky safety edge
0     NE, funkce je deaktivována

1-3     po et pokus  o automatické zav ení

0

50
A

Chování systému, po p erušení paprsku fotobu ky 1 (FT1) b hem zavírání
0     NEPOVOLENO, žádná akce, pop . FT1 neinstalována
1     STOP, brána se zastaví a eká na další p íkaz
2     OKAMŽITÁ INVERZE, otev ení
3     STOP, po obnovení paprsku brána pokra uje v otevírání
4     INVERZE, po obnovení paprsku brána provede inverzi pohybu - otev ení

0

51
A

Chování systému po p erušení paprsku fotobu ky 1 (FT1) b hem otevírání
0     NEPOVOLENO, žádná akce, pop . FT1 neinstalována
1     STOP, brána se zastaví a eká na další p íkaz
2     OKAMŽITÁ INVERZE, zav ení
3     STOP, po obnovení paprsku brána pokra uje v otevírání
4     INVERZE, po obnovení paprsku brána provede inverzi pohybu - zav ení

2

52
A

Povolení otev ení, když je brána zav ena a dojde k p erušení paprsku fotobu ky 1 (FT1)
0     brána zav ena, otev ení NENÍ povoleno p i p erušení paprsku fotobu ky (FT1)
1     brána zav ena, otev ení JE povoleno p i p erušení paprsku fotobu ky (FT1)
2     p i p erušení paprsku fotobu ky (FT1) dojde automaticky k otev ení brány

0

53
A

3

54
A

Chování systému po p erušení paprsku fotobu ky 2 (FT2) b hem zavírání
0     NEPOVOLENO, žádná akce, pop . FT1 neinstalována
1     STOP, brána se zastaví a eká na další p íkaz
2     OKAMŽITÁ INVERZE, otev ení
3     STOP, po obnovení paprsku brána pokra uje v zavírání
4     INVERZE, po obnovení paprsku brána provede inverzi pohybu - otev ení

2

55
A

0

56
A

0

60
A

Povolení p erušení pohybu p i dosažení limitního spína e
0     funkce p erušení pohybu p i dosažení limitního spína e je vypnuta
1     funkce p erušení pohybu p i dosažení limitního spína e je zapnuta

1

61
A

 Povolení p erušení pohybu p i aktivaci fotobun k
 0     funkce p erušení pohybu p i aktivaci fotobun k je vypnuta
 1     funkce p erušení pohybu p i aktivaci fotobun k je zapnuta

1

62
A

Povolení p erušení pohybu p i aktivaci vstupu STOP
0     funkce p erušení pohybu p i aktivaci vstupu STOP je vypnuta
1     funkce p erušení pohybu p i aktivaci vstupu STOP je zapnuta

1

Pokud je brána pln  zav ena, je možné její otev ení p erušením paprsku fotobu ky 2 (FT2)
0     pokud je brána zav ena, není možné její otev ení p erušením paprsku fotobu ky 2 (FT2)
1     pokud je brána zav ena, je možné její otev ení p erušením paprsku fotobu ky 2 (FT2)
2     p erušením paprsku fotobu ky 2 (FT2) dojde k otev ení brány

Pokud je brána pln  otev ena, dojde k jejímu zav ení po 6s od p erušení paprsku fotobu ky
0     žádná akce – funkce je vypnuta
1     pokud je brána pln  otev ena, dojde k jejímu zav ení po 6s od p erušení paprsku fotobu ky FT1
2     pokud je brána pln  otev ena, dojde k jejímu zav ení po 6s od p erušení paprsku fotobu ky FT2

Chování systému po p erušení paprsku fotobu ky 2 (FT2) b hem otevírání
0     NEPOVOLENO, žádná akce, pop . FT1 neinstalována
1     STOP, brána se zastaví a eká na další p íkaz
2     OKAMŽITÁ INVERZE, zav ení
3     STOP, po obnovení paprsku brána pokra uje v otevírání
4     INVERZE, po obnovení paprsku brána provede inverzi pohybu - zav ení



THE CONTROL UNIT SHOULD NOT BE SUPPLIED WITH
GENERATOR THAT DOES NOT WARRANT THE 50Hz
FREQUENCY WITH A NETWORK-COMPARABLE ACCURACY
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CONNECTIONS TABLE

IPOJENÍ FOTOBUN K

ANT
COM
PP
ST
COS1
COS2
FT1
FT2
COM
SC
24V

 9

AP – COM kontakt NO (v klidu rozepnutý) VSTUP PRO TLA ÍTKO OTEV ÍT

CH – COM kontakt NO (v klidu rozepnutý) VSTUP PRO TLA ÍTKO ZAV ÍT

PED – COM kontakt NO (v klidu rozepnutý) VSTUP PRO TLA ÍTKO PRO OTEV ENÍ PRO CHODCE

ORO – COM kontakt NO (v klidu rozepnutý) VSTUP SIGNÁLU HODIN

ANT
COM

st ední vodi
stín ní

ANTÉNNA
Doporu uje se použití koaxiálního kabelu RG58 (50 )

PP – COM kontakt NO (v klidu rozepnutý) TLA ÍTKO STEP BY STEP

ST – COM kontakt NC (v klidu sepnutý) TLA ÍTKO STOP

COS1 – COM kontakt NC (v klidu sepnutý) PRVKY SAFETY EDGE 1 (OTEV ENÍ)

COS2 – COM kontakt NC (v klidu sepnutý) PRVKY SAFETY EDGE 2 (ZAV ENÍ)

FT1 – COM kontakt NC (v klidu sepnutý) FOTOBU KA 1

FT2 – COM kontakt NC (v klidu sepnutý) FOTOBU KA 2

SC – COM 24VCC  MAX. 2W

24V
COM

+24VDC MAX.300mA
0V  MASSA

NAPÁJENÍ P ÍSLUŠENSTVÍ (nap . fotobu ka)

AP-COM-CH 230VAC 50Hz NAPÁJENÍ MOTORU

ROZB HOVÝ KONDENZÁTOR MOTORU

COR beznap ový kontakt 5A SVÍTIDLO PRO OSV TLENÍ VCHODU/VJEZDU

LAM beznap ový kontakt 1A IPOJENÍ VÝSTRAŽNÉLAMPY

L-N- 230VAC 50Hz

79 Osv tlení vchodu/vjezdu – doba svitu
0     OFF - vypnuto
1     IMPULSY – výstup je sepnut po krátkou dobu p i startu pohybu
2     výstup je sepnut po celou dobu pohybu

3-90     SEKUND po skon ení pohybu a po celou dobu pohybu
92-99     u ísel vyšších než 92 indikuje druhá íslice MINUTY svícení po skon ení pohybu (od 2 do 9

minut). Osv tlení svítí také po celou dobu pohybu.

2

8A Konfigurce hodinového vstupu (ORO): Sepnutím kontaktu dojde k otev ení brány. Rozepnutím kontaktu dojde
k zav ení brány. Uživatel m že vybírat ze dvou možností konfigurace:

0     p i sepnutí vstupu (ORO) jsou všechny ostatní vstupy ignorovány
1     p i sepnutí vstupu (ORO) jsou všechny ostatní vstupy akceptovány

0

90 Obnovení továrního nastavení
Pro obnovení nastavení defauptních parametr  podle Roger Technology (viz p íslušný sloupec tabulky),
stiskn te tla ítko pro výb r a potom ob  rolovací tla ítka sou asn . Pokud je operace provedena korektn ,
na displeji se zobrazí znaky LL.

n0 Sériové íslo
00-FF     model ídicí jednotky

n1 Sériové íslo
00-99     rok výroby

n2 Sériové íslo
00-52     týden, ve kterém byla jednotka vyrobena

n3 Sériové íslo
00-99     1°

n4 Sériové íslo
00-99     2°

n5 Sériové íslo
00-99     3°

n6 Sériové íslo
00-99     verze softwaru

o0 Po et pohyb
00-99     X 10 000 pohyb

o1 Po et pohyb
00-99     X 100 pohyb

h0 Provozní hodiny motoru
00-99     X 100 hodin

h1 Provozní hodiny motoru
00-99     hodin

d0 Po et dní, po které je ídicí jednotka pod nap tím
00-99     X 100 dní

d1 Po et dní, po které je ídicí jednotka pod nap tím
00-99     dn

P1 Heslo P1
00-99

P2 Heslo P2
00-99

P3 Heslo P3
00-99

P4 Heslo P4
00-99

CP

IPOJENÍ SVÍTIDLA
 Bliká pomalu p i otevírání, rychle p i zavírání a svítí, pokud je brána
 otev ena. Bliká dvojit , pokud je brána zastavena uprost ed dráhy.

10

TABULKA ZAPOJENÍ

 NAPÁJENÍ ÍDICÍ JEDNOTKY
ÍDICÍ JEDNOTKA MUSÍ BÝT NAPÁJENA ZE SÍT  NEBO

 Z JINÉHO ZDROJE 230V/50Hz, KTERÝ ODPOVÍDÁ
SPECIFIKACI PRO ROZVODNOU SÍ .

Zm na hesla
 Pro zm nu hesla je nutné jednotku nejprve odheslovat a potom zadat íslice nového hesla. Zvolte parametr
 CP, stiskn te tla ítko S3 (blikají íslice 00) a nakonec stiskn te sou asn  tla ítka S1 a S2. Heslo nastavené
 výrobcem je 00 00 00 00. V p ípad  ztráty hesla kontaktujte centrum zákaznické podpory.



S2 +

             UVOLN NÍ - S3
S1 - COM  - SPOL.

VSTUP AP - OTEV ENÍ
                   LIMITNÍ CH - ZAV ENÍ
                  SPÍNA  - PED   - OTEV. PRO CHOD.
                   VSTUP Radiop ijíma ORO - HODINY
                                                                                                                              ANT   - ANTÉNA
                ENKODÉR COM  - SPOL.
                   VSTUP Pojistka 0,5A RYCHLÁ PP - STEP BY STEP
                                                                                                                           ST- STOP

COS1 - SAFETY EDGE 1
COS2 - SAFETY EDGE 2
FT1  -  FOTOBU KA 1
FT2  -  FOTOBU KA 2

                                                                                                                 COM  -  SPOL.
                                                                                                                            SC  -  LED OTEV. 24VAC
                                                                                                                         24V  -  NAP. P ÍSLUŠ.

24VAC, MAX 300mA

Pojistka 6,3A RYCHLÁ

obrázek 4 TLA ÍTKO PRO VOLBU ROLOVACÍ TLA ÍTKA H70/103AC

MOTOR – OTEV. OSV. VCH./VJ.   L N NAP. 230VAC
MOTOR – SPOL. VÝSTRAŽ. LAMPA

MOTOR ZAV. KONDENZÁTOR

obrázek 5
DISPLEJ

Enkodér
NAPÁJENÍ Step by step Stop Uvoln ní

Safety edge1 Foto 1

Safety edge 2 Foto 2

Limit. spína 2 Limit. spína 1
Otev. Zav. Chodci Hodiny

11 12

PROHLÁŠENÍ O SHOD

Níže podepsaný zástupce spole nosti

Roger Technology
Via Botticelli 8
31020 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

PROHLAŠUJE, že za ízení
Název: ídicí jednotky ovládané rádiem
Model: H70/103AC
vyhovují právním požadavk m a následujícím p edpis m:
• Sm rnici 89/336/EEC (p edpis EMC) a p íslušným
dodatk m
• Sm rnici 73/23/EEC (p edpisy pro elektrická za ízení
navržená pro použití v ur itých mezích nap tí) a p íslušným
dodatk m.

Za ízení dále odpovídají následujícím technickým normám a
specifikacím:

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
EN 60335-1
EN 60335-2-103

Poslední dv íslice v ozna ení                ozna ují rok
id lení tohoto certifikátu.

Místo: Mogliano V.to
Datum: 02-07-2007

Podpis:


