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Sterowanie FLEXI224 

Instrukcja uruchomienia i obsługi. 

1. Informacje ogólne. 

Sterownik przeznaczony jest do współpracy z 1 lub 2 siłownikami o zasilaniu 24 VDC. Elektronika 
zabezpieczona jest obudową z tworzywa i umieszczona w jednym z siłowników (master).  

Montaż, połączenia elektryczne, uruchomienie powinien wykonywać wykwalifikowany personel 
zgodnie z niniejszą instrukcją i zaleceniami Producenta. 

1.1. Rozmieszczenie elementów sygnalizacji i programowania na sterowniku. 
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1.2. Rozmieszczenie elementów zasilania i odbiornika radiowego. 

 

 

 
1.3. Charakterystyka sterownika. 

- sterowanie 1 lub dwoma siłownikami 24 VDC (zaciski 24, 25, 26, 27); 
- niezależne wyjścia położeń krańcowych otwarcia i zamknięcia (zaciski 3, 4, 5, 6, 7); 
- wbudowany odbiornik 433,92 MHz z kodem zmiennym (FLEXI RX); 
- wymienna pamięć odbiornika (MEMO), możliwość przypisania 180 pilotów; 
- diody LED sygnalizujące działanie i programowanie (6 szt.); 
- wyjście na opcjonalną kartę zamka elektromagnetycznego (maks. 15 W); 
- wyjście na opcjonalną kartę ładowania akumulatorów (24 VDC, maks. 7 Ah); 
- wyjście na opcjonalną kartę oświetlenia zewnętrznego (230 VAC, maks. 500 W); 
- regulowane spowolnienie w fazie otwierania i zamykania; 
- funkcja zluzowania docisku bramy w położeniach krańcowych (po dojściu do stopki bramy, silnik  
  dostaje impuls zwrotny); 
- wyjście zasilania lampy sygnalizacyjnej (24 VDC, maks. 15 W); 
- regulowana funkcja furtki („przejście dla pieszych”); 
- regulowane opóźnienie zamykania skrzydeł bramy (0 – 15 sek.); 
- regulowany czas automatycznego zamknięcia (0 – 90 sek.); 
- regulowana czułość układu przeciążeniowego (0,1 – 3 sek.); 
- regulowana siła/prędkość (50% - 100%); 
- wyjścia przycisków stop, start, furtka; 
- wyjścia na 2 pary fotokomórek (PHO1 – tylko zamykanie, PHO2 – otwieranie i zamykanie); 
- wyjście lampy ostrzegawczej informującej o położeniu skrzydeł bramy. 
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1.4. Ustawienia fabryczne. 

Jeżeli została przeprowadzona standardowa procedura programowania, nie regulowano parametrów 
potencjometrami ani przełącznikami DIP-SWITCH, to brama będzie działała w następujący sposób: 

- fotokomórki podłączone pod PHO1 (zacisk 16) – reakcja na przerwanie wiązki  tylko podczas  
  zamykania, brama zatrzyma się i odwróci bieg w kierunku otwierania; 
- fotokomórki podłączone pod PHO2 (zacisk 17) – reakcja na przerwanie wiązki podczas otwierania i  
  zamykania, po zatrzymaniu kontynuacja pracy w tym samym kierunku zgodnie z ustawieniem DIP4; 
- elektroniczne położenia krańcowe (zaciski 3, 4, 5, 6, 7) będą aktywowane tylko wtedy, gdy zostaną  
  podłączone, w przeciwnym wypadku należy wyjścia pozostawić otwarte; 
- czas automatycznego zamknięcia ustawiony na 45 sek.; 
- tryb pracy ustawiony na „szybki”, zgodnie z ustawieniem na DIP1; 
- funkcja furtki kontrolowana z przycisku lub pilota (jeżeli został zaprogramowany), siłownik  
  podłączony pod wyjście MOT1 (zaciski 24, 25) wykona pełne otwarcie; 
- spowolnienia ustawione na 15% pełnego biegu bramy. 

2. Podłączenia elektryczne. 

Podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez uprawnione do tego osoby, posiadające 
odpowiednie kwalifikacje. Po uruchomieniu użytkownik powinien zostać zapoznany z działaniem i 
funkcjonowaniem bramy. 

2.1. Podłączenie zasilania. 

- zasilanie do sterownika musi być poprowadzone z oddzielnego bezpiecznika różnicowo-prądowego  
  przewodem 3-żyłowym o minimalnym przekroju 1,5 mm2; w przypadku gdy odległość od punktu  
  uziemienia wynosi więcej niż 30 m, to należy wykonać punkt uziemienia w pobliżu instalacji; 
- przewody niskiego napięcia zasilające urządzenia bezpieczeństwa i sygnalizacji muszą mieć przekrój  
  minimum ,05 mm2; 
- w przypadku większych odległości od źródeł zasilania, należy zwiększyć przekrój przewodów; 
- nie łączyć przewodów w ziemi, nie używać do tego celu żadnych puszek instalacyjnych; 
- do podłączenia anteny zewnętrznej używać przewodu RG58 lub przewodu dostarczonego przez  
  producenta razem z anteną. 

2.2. Schemat podłączenia urządzeń do sterownika. 
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- wszystkie wyjścia NO muszą pozostać wolne, jeżeli są nieużywane; 
- wejścia położeń krańcowych, jeżeli są nieużywane, muszą pozostać wolne; 
- wszystkie wejścia NC, jeżeli są nieużywane, muszą być zmostkowane (PHO1, PHO2, STOP); 
- jeżeli skrzydła zachodzą na siebie, pierwszy musi ruszyć siłownik podłączony do MOT1,  
  potencjometrem DEL regulujemy opóźnienie skrzydła drugiego przy zamykaniu; 
- jeżeli wykorzystujemy siłownik do bramy 1-skrzydłowej, podłączamy go do wyjścia MOT1; 
- jeżeli podłączamy wiele urządzeń do wejść NC (PHO1, PHO2, STOP), to łączymy je szeregowo; 
- jeżeli podłączamy wiele urządzeń do wyjść NO (START, PED) to łączymy je równolegle; 
- jeżeli podłączamy antenę zewnętrzną, to trzeba usunąć antenę wewnętrzną z ANT. 
 

3. Programowanie odbiornika radiowego. 

Sterownik posiada wbudowane radio 2-kanałowe z kodem zmiennym, o częstotliwości  433,92 MHz. 
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3.1. Programowanie kanału START. 

 

UWAGA: Odbiornik wyjdzie z trybu programowania samoczynnie po 10 sek. bezczynności. 

 

3.2. Programowanie kanału FURTKA. 

 

UWAGA: Odbiornik wyjdzie z trybu programowania samoczynnie po 10 sek. bezczynności. W trybie 
programowania pilota do funkcji FURTKA, naciśnięcie przycisku przypisanego na START spowoduje 
zmianę na FURTKA. 

 

3.3. Kasowanie wszystkich pilotów z pamięci odbiornika. 

 

4. Ustawienia sterowania. 
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UWAGA: zmiana położenia DIP1 (MODE) wymusza powtórzenie procedury programowania. 

4.1. Ustawienia funkcji poprzez położenie DIP-SWITCH. 
 

DIP OPIS STATUS OPIS FUNKCJI 

1 MODE 
ON Spowolnienie przy dojściu do położeń krańcowych 

OFF Brak spowolnienia 

2 STEP 
ON Tryb pracy "kro-po-kroku" (otwórz-stop-zamknij-stop) 

OFF Tryb pracy automatyczny, tylko otwieranie (otworz-pauza-zamknij) 

3 AUTO 
ON Automatyczne zamykanie, reakcja tylko na komendę start 

OFF Brak automatycznego zamknięcia 

4 PHO2 
ON Zatrzymanie i wznowienie otwierania po usunięciu przeszkody 

OFF Zatrzymanie i wznowienie otwierania po 2 sekundach 

5 LAMP 
ON Lampa sygnalizacyjna miga 

OFF Światło lampy ciągłe 

6 STRIKE 
ON Praca z zamkiem elektromagnetycznym (start z dociskiem) 

OFF Funkcja wyłączona 

7 FAST 
ON Automatyczne zamknięcie po przejściu przez fotokomórki 

OFF Funkcja wyłączona 

8 RADIO 
ON Programowanie kanału START 

OFF Programowanie kanału FURTKA 

4.2. Ustawienie parametrów potencjometrami. 

UWAGA: Zmiana wartości potencjometru POWER wymusza przeprowadzenie  procedury 
programowania bramy. Spowolnienie powraca do wartości 15% czasu otwarcia.
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5. Procedura programowania bramy. 

Aby brama funkcjonowała prawidłowo należy przeprowadzić procedurę programowania, zwykłą lub 
zaawansowaną, oraz jeżeli jest wymagane, procedurę funkcji furtki. Podczas tej operacji 
zapamiętywane są położenia krańcowe (zaleca się wykonanie stopki bramy na otwarciu i zamknięciu) 
oraz czas spowolnienia (jeżeli funkcja jest włączona). 

Podczas programowania żółta dioda LED oznaczona jako SET sygnalizuje światłem ciągłym, że proces 
uczenia się biegu bramy cały czas trwa, gaśnie po zakończeniu procesu. Procedurę uczenia się można 
w każdej chwili przerwać naciskając jednocześnie przyciski SET i RADIO. 

5. 1. Uwagi przed rozpoczęciem programowania. 

- jeżeli siłowniki nie mają wbudowanych wyłączników krańcowych, podczas procedury  
  programowania może być pomocne naciśnięcie na chwilę przycisku SET dla siłownika MOT1 oraz  
  RADIO dla MOT2 po osiągnięciu położenia krańcowego.  

- jeżeli mamy bramę jednoskrzydłową to siłownik podłączamy pod MOT1 a potencjometr DELAY  
  ustawiamy na minimum. 

5.2. Procedura programowania uproszczona (standardowa). 

 

5.3. Uwagi przed pierwszym uruchomieniem. 

Po zakończeniu programowania sprawdzić: 

- czy brama pozostaje zamknięta po zakończeniu programowania; 
- sterownik powinien reagować na przyciski start, stop, furtka, jak i na komendy z pilota; 
- czy przecięcie fotokomórek podłączonych do PHO1 powoduje zatrzymanie bramy podczas  
  zamykania; 
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- czy przecięcie fotokomórek podłączonych do PHO2 powoduje zatrzymanie bramy podczas 
otwierania i zamykania oraz czy sposób dalszej pracy jest zgodny z ustawieniem na DIP4. 

5.4. Procedura programowania zaawansowana. 

Podczas tej procedury programowania instalator może określić punkty rozpoczęcia spowolnienia w 
fazie otwierania i zamykania. 

 

Po zakończeniu programowania przeprowadź procedury analogicznie jak w punkcie 5.3. 
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6. Procedura programowania funkcji furtki (częściowego otwarcia 1 skrzydła). 

Funkcja furtki może być wykorzystywana po zaprogramowaniu pilota na funkcję furtki, realizowana 
będzie przez siłownik podłączony przez wyjście MOT1. 

6.1. Programowanie funkcji furtki. 

 

6.2. Kasowanie funkcji furtki. 

 

Po skasowaniu funkcji furtki dedykowany przycisk pilota nie będzie działał a naciśnięcie przycisku PED 
spowoduje pełne otwarcie skrzydła podłączonego do wyjścia MOT1. 

7. Uwagi końcowe. 

7.1. Informacja o stanie sterownika, sygnalizacja diodami LED. 

- prawidłowa praca sterownika: świecą się tylko czerwone diody LED PH i ST; 
- dioda SET: miga gdy może rozpocząć się procedura programowania, zapalona na stałe gdy  
  sterownik jest w trakcie programowania; 
- dioda RAD: świeci przez chwilę gdy zapamiętywany jest kod pilota, miga szybko gdy pamięć jest  
  uszkodzona, kasowane są piloty, miga powoli gdy pamięć jest pełna; 
- dioda PH: świeci się gdy jest zamknięty obwód PHO1; 
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- dioda START: świeci się gdy podawany jest sygnał START; 
- dioda ST: świeci się gdy zamknięty jest obwód STOP; 
- dioda ER: świeci się gdy test bezpieczeństwa wypadł negatywnie lub błąd pracy sterownika 
(przeprowadź ponownie procedurę programowania biegu bramy). 

7.2. Autotest bezpieczeństwa. 

Sterownik ma możliwość testowania urządzeń podłączonych do wyjść PHO1 i PHO2. Aby autotest 
mógł być wykonany, należy podłączyć „+” zasilania fotokomórek pod wejście +TX (zamiast +VA) i 
przeprowadzić poniższą procedurę. 

 

7.3. Akcesoria. 

- Lampa sygnalizacyjna (LAMP) 24 VDC 15 W  informuje o tym, że brama jest w ruchu. Ustawienie 
DIP5 w pozycję ON powoduje miganie lampy, w pozycji OFF świeci światłem ciągłym. 

- Pod wyjście +TX można podłączyć lampę ostrzegawczą 12 VDC 3 W. Informuje o stanie bramy: 
otwieranie lampa miga, otwarta lampa się świeci na stałe, zamykanie miga szybko. 

- Zamek elektromagnetyczny – konieczne jest użycie dodatkowej karty ELC FLEXI, DIP3 w pozycję ON. 

- Akumulator – konieczne jest użycie dodatkowej karty FLEXI, do której można podłączyć 2  
  akumulatory 12 VDC połączone szeregowo lub 1 akumulator 24 VDC o pojemności maks. 7 Ah. 

- Dodatkowe oświetlenie 230 VAC 500 W – konieczne jest użycie karty ELC FLEXI. 


