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OSTRZEzENIE:
- Przed rozpoczeciem jakiejkolwiek pracy ze sterowanieniem (laczenie, konseMacja), zawsze

odlecz je od zasilania.
- Pzeczytaj instrukcje uwa2nie pzed rozpoczeciem instalowania. Nieprawidlowa instalacja lub

niewlasciwe uzywanie produktu moze stanowi6 zagrozenie dla zdrowia.
- Ten produkt zostal zaprojektowany i wyprodukowany wylEcznie do uiywania zgodnie ze

wskazaniami opisanymi w tej instrukcji. Kazde inne uzytkowanie moze spowodowa6 zniszczenie
produktu lub by6 zagrozeniem dla zdrowia. Tzymaj instrukcje w bezpiecznym miejscu, tak zeby
m6c po niqsiegn46jak bedzie taka potzeba.

- Sprawdzaj czesto poprawnos6 dzialania sterowania. Nie uzywa.j silownika, je6li wymagana jest
naprawa lub regulacja, poniewaz usterka instalacji lub ile wywa2ona brama mogespowodowad
zagrc2enie dla zd rcv'ria.

- To uz4dzenie nie jest pzewidziane do uzywania pzez osoby takie jak dzieci ze zmniejszona silE
fizyczn4 czuciem

- Jesli dostarczony pzew6d elektrycznyjest uszkodzony, musi by6 on wymieniony pzez
producenta, jego przedstawiciela lub inna wykwalifikowana osobe, wszystko po to 2eby zapobiec
zagrczentu.

- Pzed rozpoczeciem instalowania silnika, upewnij siQ, czy brama jest dobze wywazona, oraz czy
otwiera i zamyka sie wlasciwie.

- Silnik nie mo2e by6 u2ywany do bram z furtka
- Upewnij sie, ze odleglos6 pomiedzy bramaa innych stalymi elementamijest wlasciwa, tak 2eby

zapewni6 jej wlaSciwe funkcjonowanie.
- Nie pozwalaj dzieciom bawi6 sie sterowaniem. Tzymaj piloty z dala od dzieci. Po zainstalowaniu

upewnij siQ, 2e mechanizm zostal prawidlowo wyregulowany, a system ochrony dziala prawidlowo.
- Wyczka kabla zasilajacego musi by6 wl4czona do gniazdka znajdujecego sie w pomieszczeniu

zamkniety, lub w innym miejscy ochronionym pzed dostepem wody.

1. SPECYFIKAGJA TEGHNIGZNA:

2. GLOWNE FUNKGJE:

2.1. Funkcja automatycznego zamykania - opcjonalnie. Czasowe op6rnienie moze by6 ustawione od
0 do 99 s. Ta funkcja wyl4czona jest w poczqtkowych ustawieniach.

2.2. Funkcja zalzymania, kiedy brama napotka na op6r
2.3. Mo2!iwo56 wyboru sterowania jednym lub dwoma skzydlami bramy.
2.4. Mozliwo56 polqczenie z24V baletiazapasow4 fotokom6rk4 lampE ostzegawcza

elektrozaczepem, pzyciskami.
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Zasilanie -220V (t t0%)t50Hz
Transformator -220V /24V t20W
Max obciAzenie 24VDC 500mA
Temperaturolvy zakres pracy -20r - '+40c

Ochrona przed zwarciem l 0 A

Ochrona fotokom6rek przed zwarciem 2A
Czasowe op62nienie automat. zamykania programowalne (0-99s)

Nieustanny czas pracy 5min
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3. DIAGRAM

LAI,IPA SILNIKl SILNIK2

(1) "LAN4PA" - lampa ostrzegawcza 24VAC
(2) "SlLNlK 1", "SlLNlK 2" - 2 silniki 24 VDC
(3) "LlMlT 1", "LlMlT 2" - magnetyczne krahc6wki dla silnika 1 i 2
(4) "FOTOKOMORKA" - urzqdzenie ochronne na podczeMiei
(5) "BUTTON" - dla wlqcznika Sciennego. "PUSHl" kontrola obu ramion bramy, krok po kroku
"PUSH2" kontrola pojedynczego ramiona bramy, kt6re jest priorytetem przy otwie€niu bramy,
krok po kroku.
(6) "E-LOCK" - elektroniczny zamek o 24VAC lub 24VDC

4. PLAN STANDARDOWEJ INSTALACJI

1: si lniki Pk05
2. Skzynka sterowania
3. Pilot
4- Fotokom6rki (opcjonalnie)
5. Lampa ostzegawcza

(opcjonalnie)
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4.O PODLACZENIE DO ZASILANIA

4,O PODLAGZENTE STLNTK6W

4.1.1. Podlaczenie silnika dla pojedynczego skrzydla:
JeSli b€ma jest wyl4cznie jednoskrzydlowa, silnik musi by6 podl4czony do
"SlLNlK1" iprzelqcznik "2" na "SS" musi by6 OFF

4.1.2. Podlqczenie silnik6w dla dwuskrzydlowej bramy:
JeSli brama jest dwuskrzydlowa, na wstepie nalezy ustali6, kt6re skrzydlo ma
pieMszefstwo otwierania. Nastepnie skrzydto to nalezy podl4czy6 do
'SlLNlKl", drugie do "SlLNlK2". Pzelqcznik"2" na "S5" musi by6 ON.

4.2 P ODLACzEN I E MAGNETYGZNYCH KRAf C6WEK

JeSli bez krafic6wek
)"1 +c'!l"t-lel

LrMrr l  (N ,  c ,  )  L rM| r2 lN.  c .  )

Kraic6wka tylko przy zamykaniu
a a a o a a

Krafl c6wka przy otwieraniu
izamvkaniu

Krafc6wka otwierania OLl, Ol2: 26fty ptzew'd
Koncentracja V+: czeMony przew6d
Kraic6wka zamykania CL1, Cl2: czarny przew6d

FUSE
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REGULACJA KRANCOWEK MAGNETYGZNYCH

CZUJNIKI KRANCOWEK

REGULACJA KRANCOWKI ZAMYKANIA

REGULACJA KRANCOWKI OTWIERANIA

Sp6jz na rysunek po prawo. Na
z e w n q l t z  z n a j d u j q  s i e
2 czujniki, jeden do ustawienia
krafic6wki przy otwieraniu,
drugi przy zamykaniu. Czujniki
mogqby6 przesuwane

Krafc6wka otwierania

Kraic6wka zamykania

Silnik

Sp6jrz na rysunek po prawo.
Jeze l i  k ra6c6wka  p t zy
zamykaniu ma zalqcza6 sie
wczesniej niz to wymagane,
nalezy przesune6 jq troche w
prawo. Jezeli p6zniej tow lewo

Kiedy p6zniej

Sp6jrz na rysunek po prawo.
J e z e l i  k r a f c 6 w k a  p t z y
otwieraniu ma zalEcza' sie
wcze6niej niz to wymagane,
nalezy przesun4e jq troche w
lewo. Jezelip6zniejto w prawo.

p6Zniej

PROGRAMOWANIE PILOTA
- Po pieMSze, nacisnij "pzycisk do programowania" raz, dioda zaswieci. Nastepnie nacisnij

przycisk, kt6ry wybierasz na pilocie a2 do za6wiecenia diody ijej zga6niecia. Ten przycisk
' bedzie sterowal dwoma skrzydlami.
- Po drugie, nacisnij "przycisk do programowania" dwa razy, dioda zaswieci dwukrotnie.

Nastepnie naciSnjj pozostaly pzycisk, kt6ry wybierasz na pilocie az do zaswiecenia diody i
jej zgasniecia. Ten pzycisk bedzie sterowat pojedynczym skrzydlem.

- Teraz pilot jest juz zaprogramowany, inne piloty mogq by6 kodowane w ten sam spos6b.

ROZKODOWYWANIE PILOTA
- Naci6nij "przycisk do programowania" i Wzetzymaj, dioda bgdzie Swiecita az do zga6niecia.
Teraz wszystkie kody w pilocie zostaly wyczyszczone
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4.3 PODLACZENIE FOTOKOM6REK

4.4 ELEKTRONICZNY ZAMEK. WYB6R MOCY
KI

FfI
al-  (2,1V\""-" 1{ I

E_LOCK(DC 24V)

5 USTAWIANIE
5.1 USTAWEN|A PRZEIACZN|KoW 55

Pojedyncze skzydlo, bez funkcji automatycznego zamykania.
"PUSHI'steruje pojedynczym skzydlem bramy, krok po
kroku,otwieEnie - slop - zamykanie - stop'PUSH2',esi niedostepny do owierania i zamykania

Pojedyncze skrzydlo, z tunkcj4 automatycznego zamykania.
"PUSH1' tylko otwiera brame
"P|JSH2' j€sl niedoslepny do otlvierania i zamykania

OFF

@
oFF

Dwa skrzydla, bez funkcji automatycznego zamykania.'PUSH1" steruje dwoma skrzydlami bramy, krok po kroku'PUSH2'steruje pojedynczym skrzydlem bramy, krok po kroku

Dwa skrzydla, z funkcjq aulomatycznego zamykania,'PUSH1'lylko olwiera bram€, otwiem - olwiera - otwiera
"PL,SH2' sleruje pojedynczym skrzydlem bramy, krok po kroku

QFF

OFF

E-LOCK- eleKroniczny zamek (zaczep) - funkcja jest dostepna

E-LOCK - elehroniczny zamek (zaczep) - tunkcjajesl niedostqpna

DC (24V) AC (24\')

E-LOCK (AC 24V)

5.1 USTAWIENIA PARAMETROW
"PUSH l" (nacisnij pzycisk): wy6wietlana warto66 liczbowa bedzie wzrasta6, o 1 za

ka2de nacisniecie,
"PUSH2" (nacisnij pzycisk): wyswietlana wartosc liczbowa bedzie malala, o I za

kazde nacisniecie
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ustawiony na 20 sek.. z.n eniarny? _--l

Nacisni przycisk "PUSH1" lub "PUSH2":eby ustawic
czas pzemiesTczania sie bramy. Po pieMsze zmietz
czas otwierania izamykania bramy. Zapamietaj
wartosd liczbowq i zaprogramuj parametry.

NIE
PO MODYFIKACJI

TAK Nacisnt przycisk "PUSH1" lub "PUSH2" 2eby ustawiC

N I E
PO I\4ODYFIKACJI

- - l . . \

--l nrystuiuu""t 
------.-

,,'/ pokazuje"P3", paianett 3
""/- sih olwierania i zsmykania b€nry. Fsbrycznie---\ usliwiona n6 1 0. Zmieniamy?

TAK NaciSnij p.zycisk'PUSH1" lub PIJSH2" zeby ustawie
sile otwierania i zamykania- Pamietaj: wieksza lub
mniejsza sila moze spowodowa6 niepmwidlowe
dzialanie syslemu bezpieczgi$rye_

NIE PO MODYFIKACJI

pa6nelr4, 
----\ 

TAK Nacisnij ptzycisk"PUSH1' lub'PUSH2'zeby uslawi6

NIE ] PO MODYFIKACJI

_---ar''-6-6wierr";----"\
pokazuje "P5', parariet 5,

r p0 kl6rym naslqpi aLrlomalyc2r
<anie bramy. Fabrycznie usbwi(

na 10sek.. zmien amy?

I't f-
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TAK lPzelacznik 1 na 55 musibyiON. Nacisnij przycisk
,*l"PUSH1" lub 'PUSH2" zeby ustawia paranetry.

Di Di"

PO MODYFIKACJI
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