RSK24

Sterownik do bram skrzydłowych RAIDER, SKIPPER

Instrukcja została sporządzona przez producenta i jest integralną częścią produktu.
Instrukcja zawiera informacje o:
• środkach ostrożności dla instalatora;
• instalacji urządzenia;
• szczegółach obsługi i działania urządzenia;
• bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
Ścisłe przestrzeganie instrukcji zapewni bezpieczne, optymalne i długotrwałe działanie produktu.
Instrukcje, rysunki, zdjęcia zawarte w instrukcji są wyłączną własnością APRIMATIC i nie mogą
być używane w żadnym innym celu. Logo “APRIMATIC“ jest zarejetrowanym znakiem firmowym
APRIMATIC.

Instrukcja instalacji, użytkowania
i konserwacji
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Wprowadzenie
Skróty i Symbole używane w instrukcji
• Rozdz. = Rozdział
• Str. = Strona
• min. = minimum
• Par. = Paragraf
• Tab. = Tabela
• max. = maximum

!

• Rys. = Rysunek

Ostrzeżenie

Ostrzeżenia poprzedzone tym symbolem zawierają informacje, normy lub procedury,
których niewłaściwe przestrzeganie może spowodować uraz, śmierć lub inne zagrożenie
dla zdrowia lub środowiska.

Uwaga

Ostrzeżenia poprzedzone tym symbolem zawierają procedury lub praktyczne wskazówki,
których niewłaściwe przestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia.

Informacja

Ostrzeżenia poprzedzone tym symbolem zawierają ważne informacje. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji może spowodować utratę gwarancji producenta.

Środki ostrożności / Opis produktu
Środki ostrożności
• Przestrzegaj instrukcji producenta.
• Instalator musi sprawdzić prawidłowość instalacji i funkcjonowania systemu.
• Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosuj urządzenia do celów innych, niż przewidzianych w instrukcji.
• Nie modyfikuj urządzenia.
• Używaj oryginalnych części zamiennych.
• Zabezpiecz miejsce instalacji przed dostępem osób nieupoważnionych.
• Upewnij się, że miejsce instalacji jest bezpieczne.
• Wszystkie narzędzia używane do montażu muszą być w dobrym stanie technicznym.
• Zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca instalacji.
• Zapewnij obecność w miejscu instalacji przynajmniej jednej osoby. Nie zostawiaj miejsca i sprzętu bez dozoru.
1.1

opis produtku

RSK24 - urządzenie mikroprocesorowe do sterowania jednym lub dwoma siłownikami (całkowityt pobór mocy 100 W)
Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach: do napędów Aprimatic SKIPPER lub napędów Aprimatic RAIDER.
Wersje urządzeń różnią się kilkoma domyślnie ustawianymi parametrami (patrz Rozdz. 4).
W napędzie SKIPPER jednostka sterująca RSK24 jest umieszczona wewnątrz obudowy napędu. W napędzie RAIDER
jednostka sterująca jest umieszczona we własnej obudowie (Rys.1).
Obie wersje mogą być wyposażone w odbiornik radiowy.
Działanie napędu może być dopasowywane do potrzeb użytkownika poprzez zmiany parametrów opisanych w
rozdziale
4.1 “Programowanie zaawansowane”
.
1.2
obszar zastosowań
RSK24 został zaprojektowany do automatycznej kontroli
napędów Aprimatic SKIPPER i RAIDER dla bram jedno i dwu
skrzydłowych.

RSK24

Rys. 1

Informacja
•

Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Nie
stosuj urządzenia do celów innych niż przewidziane
w instrukcji.
• Nie modyfikuj urządzenia.
• Produkt powinien być instalowany wyłącznie przy
użyciu materiałów APRIMATIC.
Aprimatic nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia
wynikające z nieprzestrzegania tych instrukcji.
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1.3	Dane
techniczne (Tab. 1)
Dane technicznie

SKIPPER

Tab. 1

Zasilanie

230 V AC (+6 % ; -10 %)

Częstotliwość

50/60 Hz

Pobór mocy (stan spoczynku)

3W

Pobór mocy (Max.)

100 W
(przy pracujących dwóch silnikach)

Temperatura pracy

-20°C +55°C

Temperatura przechowywania

-20°C +85°C

Wilgotność

<90% bez kondensacji

Klasa wodoszczelności

IP44 (tylko z obudową IP44)

F1 - bezpiecznik podstawowy

3.15 A

F2 - bezpiecznik dla urządzeń zewnętrznych
500 mA
(24 V DC)
F3- bezpiecznik obwodu elektronicznego

1

5A

Instalacja elektryczna
2.

instalacja elektryczna

Po zakończeniu instalacji elementów mechanicznych należy przejść do instalacji elektrycznej.
Instalacja składa się z następujących kroków:
 PRZYGOTOWANIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW (rozdz. 2.1).
 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE(rozdz. 2.2 i 2.4).
 WŁĄCZENIE GŁÓWNEGO ZASILANIA (rozdz. 2.3).
 URUCHOMIENIE SYSTEMU, PROCEDURA AUTO-PROGRAMOWANIA (rozdz. 3.1 i 3.2).
 PROGRAMOWANIE PILOTA (rozdz. 3.2A i 3.2B) (przed lub po auto-programowaniu).
 TESTOWANIE I REGULACJA (rozdz. 3.3).
 PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE, PROCEDURA RESET (jeśli potrzebna) (rozdz 4.1 / 4.2).
2.1 przygotowanie wszystkich elementów
Przed rozpoczęciem instalacji, powinny być przygotowane do podłączenia urządzenia bezpieczeństwa i kontroli. Postępuj
zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi i instalacji dostarczonej razem z napędem. Postepuj zgodnie ze
wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji oraz instrukcjach poszczególnych urządzeń.

!

Ostrzeżenie

Instalacja musi być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowany  personel zgodnie
z przepisami krajowymi (normy: CEI 64 - 8 i EN 60335-1).
2.2 połączenia elektryczne
Wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do wykonywania połączeń elektrycznych.
 Wykonuj połączenia zgodnie z Rys. 3, rozdz. 2.4. Upewnij się, że przewody są podłączone do odpowiednich zacisków.

!

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie lub poważne uszkodzenie
urządzeń. Uszkodzenia wynikłe z błędnej instalacji nie są objęte naprawą gwarancyjną. Nie używaj przewodów
domofonowych ani telefonicznych.
WAŻNE: Przed włączeniem głównego zasilania upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe i kompletne.
 Urządzenie musi być uziemione.

!

Ostrzeżenie

  napęd SKIPPER: Połącz uziemienie przewodu zasilającego do zacisku na obudowie napędu, tak
jak pokazano na Rys. 2.
2.3

Włączenie głównego zasilania

SKIPPER

Rys. 2
M5�

Zasilanie - 230 V AC częstotliwość 50/60 Hz.
 Używaj 3 żyłowego przewodu zasilającego, o przekroju
żył przynajmniej 1.5 mm2.
WAŻNE! Zawsze instaluj wyłącznik główny (połączony
z 6 A wyłącznikiem różnicowo-prądowym).
 Przy pierwszym włączeniu zasilania, wyświetlacz będzie
przez kilka sekund wskazywał “1” lub “0” w zależności od
typu napędu (SKIPPER ð“1”; RAIDER ð“0”).
Następnie na wyświetlaczu pojawi się migająca litera “S“
wskazująca na konieczność przeprowadzenia procedury
auto-programowania (patrz rozdz. 3.1).

!

Instalacja elektryczna
2.4

Rys. 3
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UWAGA! Niewykorzystywane zaciski NC należy zewrzeć z
m a s ą ( z a c i s k i 9 l u b 11 ) . J e s t t o w a r u n e k d z i a ł a n i a
systemu.
UWAGA: Domyślnym ustawieniem dla zacisku 6 jest NO
(normalnie otwarty). Aby zmienić na NC (normalnie
zamknięty) należy zmienić parametr H (rozdz. 7.1).

1-2 Elektrozaczep - Napięcie 12 V AC maksymalne obciążenie 15W, otwarcie zamka na czas około 1.5 sekundy.
3-4 lampa LED, 24 V DC- przewód dwu żyłowy o przekroju min. 1 mm2. Nie należy używać innych rodzajów oświetlenia.
5-4 Światło ostrzegawcze - 24 V DC maksymalne obciążenie 3W, podłączenie lampy ostrzegawczej.
6-9 Otwarcie awaryjne (NC) lub otwarcie dla pieszego (NO).
7-9 zasilanie 24 V dla akcesorii dodatkowych
8-9 Wejście sygnału fotokomórki (NC)
10-9 STOP (NC) w celu awaryjnego zatrzymania bramy.
12-11 START (NO). rozpoczęcie otwierania i zamykania

J3 złącza dla dwóch silników 24 V DC - przewód dwu żyłowy o przekroju min. 1.5 mm2.
J4 złącze zasilania 230 V AC
M5 przewód neutralny zasilania
FS1 24 V AC
CN1 3-pin złącze Aprimatic dla akcesorii dodatkowych ( odbiornik UNICO, dekoder kontroli dostępu)
CN2 10-pin złącze dla odbiornika PL-ECO
BATT złącze do podłączenia baterii 24 V DC
F1 bezpiecznik podstawowy
F2 bezpiecznik dla urządzeń zewnętrznych (24 V DC)
F3 bezpiecznik dla obwodu elektronicznego
DISPLAY wyświetlacz (7 segmentowy plus kropka)
S1 CZERWONY przycisk = Potwierdzenie (używany przed auto-programowaniem do załączenia silnika 1 w trybie
sterowania ręcznego)
S2 ŻÓŁTY przycisk = Wyjście (używany również do wyświetlenia ustawień na wyświetlaczu)
S3 NIEBIESKI przycisk = Zmiana dostępnych wartości (używany przed auto-programowaniem do załączenia silnika 2
w trybie sterowania ręcznego).
DL1 dioda wskazująca włączone zasilanie.

Uruchomienie systemu / Auto-programowanie
3.1	Uruchomienie systemu:
Auto-programowanie
Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych
należy uruchomić procedurę auto-programowania.
Jeśli prcedura auto-programania nie zostanie
zakończona w całości, automatyka urządzenia nie
będzie działać.
 Procedura auto-programowania zapewnia sterownikowi
informację o systemie, dzięki czemu może ona ustawić
następujące parametry:
- Zakres ruchu.
- Czas otwierania i zamykania.
- Kierunek otwierania i zamykani skrzydeł.
- Rodzaj bramy: brama dwu-skrzydłowa lub jednoskrzydłowa.

!

Ostrzeżenie

Podczas procedury autoprogramowania system ignoruje wszystkie zewnętrzne
sygnały, z wyłączeniem sygnałów pochodzących z
fotokomórki. Jeśli sterownik otrzyma impuls z fotokomórki
podczas auto-programowania, procedura zostanie
przerwana i konieczne będzie jej powtórzenie.

!

Auto-programowanie

Rys.
Fig. 46

żółty niebieski

Brama zamknięta

3"

1

Całkowite otwarcie pojedynczego skrzydła
lub pierwszego skrzydła

1

2

Całkowite otwarcie drugiego
skrzydła (brama 2 skrzydłowa)

2

Ostrzeżenie

auto-programowanie należy powtórzyć jeśli:
którykolwiek parametr dotyczący prędkości został
zmieniony; zmieniła się liczba napędzanych skrzydeł;
po przeprowadzeniu RESETU.
Uwaga: Miganie na wyświetlaczu litery S oznacza
konieczność przeprowadzenia auto-programowania.
3.1.1 Procedura auto-programowania
Przed rozpoczęciem procedury auto-programowania
należy upewnić się, czy brama jest zamknięta.
 Naciśniej razem i przytrzymaj przez kilka sekund ŻÓŁTY
i NIEBIESKI przycisk do czasu, aż na wyświetlaczu zaczną
migać 3 segmenty, wskazujące rozpoczęcie procedury autoprogramowania (Rys. 4). Procedura auto-programowania
składa się z 5 kroków (Rys. 4).
 Na końcu procedury brama jest zamknięta, wyświetlacz
wyłączony.  Sprawdź działanie bramy przyciskiem lub
pilotem (jeśli został już zaprogramowany).
Na końcu procedury auto-programowania system
będzie działał w trybie automatycznym z ustawieniami
domyślnymi (patrz rozdz. 5.1 i Tab. 2).
3.1.2 Obsługa ręczna
Przed przeprowadzniem procedury auto-programowania
możliwa jest ręczna obsługa bramy. Ręczna obsługa składa
się z:
 Aby poruszyć skrzydło 1, naciśniej i przytrzymaj
CZERWONY przycisk.
 Aby poruszyć skrzydło 2, naciśnij i przytrzymaj NIEBIESKI
przycisk.
Aby zmienić kierunek ruchu skrzydła, zwolnij CZERWONY
lub NIEBIESKI przycisk i wciśnij go ponownie.

3 Brama otwarta
pauza 1 sekunda

4

Całkowite zamknięcie drugiego
skrzydła (brama 2 skrzydłowa)

2

5

Całkowite zamknięcie pojedynczego
lub pierwszego skrzydła

1

Brama zamknięta

Programowanie pilota / Testowanie i regulacja
3.2 Programowanie pilota
Fig. 5
2 1
2
 Aby zaprogramować piloty (uczynienie ich rozpoznawalnymi przez system)
należy postępować zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdz. 3.2A lub 32B
1
3
4
w zależności od zainstalowanego odbiornika. Po zakończeniu programowania
przycisk 1 wyda polecenie START a przycisk 2 wyda polecenie PRZEJŚCIE
DLA PIESZYCH - uchylenie jednego skrzydła (Rys. 5).
3.2a	Odbiornik pl-eco (rys. 6)
Wejście w tryb auto-programowania
Fig. 6
1 Naciśnij jednocześnie wszystkie przyciski na
pilocie aby został zapamiętany przez odbiornik;
lub wciśnij wszystkie przyciski na wcześniej
zapamiętanym pilocie.
 Tryb auto-programowanie jest dostępny
przez 30 sekund.
Zapamiętanie pierwszego pilota
- Potwierdzenie: dioda LED zapali się na stałe,
2 Naciśnij dowolny przycisk na pilocie.
zgaśnie po zakończeniu programowania.
- Potwierdzenie: dioda LED zgaśnie na
moment.

czas programowania

30 s
W przeciągu czasu programowania można wprowadźić
do pamięci pierwszego pilota a następnie pozostałe.
Po 30 sekundach auto-programowanie zakończy
się.
Potwierdzenie: dioda LED zgaśnie.
W przypadku potrzeby zapamiętania kolejnych
pilotów należy ponownie wejść w tryb
auto-programowania. Należy użyć wcześniej
zapamiętanego pilota, a następnie powtórzyć
kroki 3-A i 3-B.

KONIEC

Zapamiętanie kolejnych pilotów
3-A Naciśnij wszystkie przyciski na pilocie,
który ma być zapamiętany.
- Potwierdzenie: dioda LED zgaśnie na
moment.
3-B Naciśnij dowolny przycisk na pilocie.
- Potwierdzenie: dioda LED zgaśnie na
moment.
Wprowadź w ten sposób do pamięci pozostałe
piloty (w trakcie czasu programowania),
powtarzając kroki 3-A i 3-B dla kolejnych
pilotów.

UWAGA:
 Przy włączaniu głównego zasilania, dioda LED odbiornika w przeciągu 7 sekund błyśnie 10 razy a następnie zgaśnie.
Programowanie pilota można zaczynać jeśli dioda LED jest zgaszona.
 Jeśli nie przeprowadzisz programowania w przeciągu 30 sekund, dioda LED zgaśnie wskazując wyjście z
programowania.
 Aby wyjść z trybu programowania należy wcisnąć RESET w odbiorniku. Wszystkie wprowadzone i potwierdzone
ustawienia zostaną zapamiętane. UWAGA. Jeśli w tym samym momencie naciśniesz RESET oraz przycisk na wcześniej
zaprogramowanym pilocie, spowoduje to wykasowanie z pamięci danego pilota.
 Aby całkowicie skasować pamięć w PL-ECO:
LED RESET
- Odłącz odbiornik od głównego zasilania na przynajmniej 30 sekund. odbiornik PL-ECO
Następnie włącz zasilanie jednocześnie trzymając przycisk RESET do
momentu, aż zgaśnie dioda LED (10 sekund). - Po kilku sekundach dioda
LED zacznie błyskać i zgaśnie. Wszystkie piloty zostały wykasowane z
pamięci odbiornika. Można przeprowadzić programowanie pilotów od
początku.
 Aby wykasować z pamięci PL-ECO pojedynczego pilota:
- Przy włączonym zasilaniu wcisnąć w tym samym momencie RESET i
dowolny przycisk na pilocie.
3.2b	Odbiornik UNICO
UWAGA! Aby używać odbiornik UNICO należy najpierw usunąć odbiornik PL-ECO.
 Podłącz odbiornik UNICO do zacisku CN1 (Rys. 3).
 Przeprowadź procedurę programowania zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z odbiornikiem UNICO.
GND

3.3 testowaniE i regulacja
Po wykonaniu wszystkich połączeń i przeprowadzeniu auto-programowania przetestuj działanie urządzenia. Następnie
możesz wyregulować następujące parametry: (patrz rozdz. 4.1): üszybkośc otwierania; üsiła; üczas otwarcia; üodwrócenie
kierunku przy końcu ruchu.

Programowanie zaawansowane
4.	programowanie zaawansowane
4.1 Programowane parametry
WAŻNE! Przed programowaniem zaawansowanym upewnij się, czy brama jest zamknięta oraz czy ukończona jest
procedura auto-programowania.
Aby zaprogramować parametry postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w Rys. 7 i Tab. 2.

!

Ostrzeżenie

W trakcie programowania wszystkie przychodzące sygnały będą ignorowane.
 Naciśnij i przytrzymaj CZERWONY przycisk do momentu pojawienia się P na wyświetlaczu. Puść przycisk  na
wyświetlaczu pojawi się litera odpowiadająca programowanemu parametrowi.
 Aby przejść do innego parametru naciśnij NIEBIESKI przycisk.
 Aby wyjść z programowania naciśnij ŻÓŁTY przycisk.
 Aby wyświetlić ustawioną wartość parametru, nacisnij CZERWONY przycisk (jasna kropka);  aby przeglądać dostępne
wartości dla parametru naciskaj NIEBIESKI przycisk.
 Aby zmienić wartość parametru na obecnie wyświetlaną naciśnij CZERWONY przycisk przez 3 sekundy  nowa
wartość parametru błyśnie 3 razy, system wyjdzie z trybu programowania i powróci do normalnej pracy.
 Jeśli nie zdecydujesz się na zmiany naciśnij ŻÓŁTY przycisk.  Wyświetlacz powróci do litery danego parametru.
Uwaga: Tryby działania oraz odpowiednie sygnały są opisane w rozdz. 5.1.
Rys. 7



 Puść

 Niebieski
wybór parametru


Tab. 2

:

przedbłysk zmiana
lampy sygn. kierunku
0 (*)		
nie		
nie
1		
nie		
tak
2		
tak		
nie
3		
tak		
tak
4		
nie		
nie
5		
nie		
tak
6		
tak		
nie
7		
tak		
tak

: czas spowolnienia (sec.)
0=2
1 = 4 (*R)
2=5
3 = 6 (*S)
4=7
5=8
6 = 10
7 = 12
8 = 14
9 = 16

:

 czerwony
potwierdzenie
parametru



dopchnięcie
końcowe
nie
nie
nie
nie
tak
tak
tak
tak

Czerwony
Potwierdzenie

Żółty
Wyjście



 N ie bie s k i  Czerwony
w y b ó r n o w e j potwierdzenie
nowej wartości
wartości

: Tryb działania
0 = AUTOMATYCZNY (*)
1 = 4 KROKI
2 = W PEŁNI AUTOMATYCZNY
3 = PÓŁAUTOMAT. z STOP
4 = KROK-PO-KROKU
: prędkość ruchu
0 = 50%
1 = 70%
2 = 85% (*S)
3 = 100% (*R)
uwaga: Po zmianie szybkości
zamykania należy ponownie
przeprowadzić procedurę autoprogramowania. Naciśniej i trzymaj
ŻÓŁTY i NIEBIESKI przycisk przez
kilka sekund (patrz rozdz. 3.1).

czas przerwy
funkcje
fotokomórki
zacisków 6-9
0 (*)
Nie
Otwarcie dla pieszych
1
Nie
Bepieczne otwieranie (próg)
2
Tak
Otwarcie dla pieszych
3
Tak
Bezpieczne otwieranie (próg)
4
Nie Bezpieczne otwieranie (fotokomórka)
5
Tak Bezpieczne otwieranie (fotokomórka)

UWAGA:
Niebieski
Wybór



: siła nacisku
U WA G A : Z w i ę k s z e n i e
0 = Niska
tego parametru powoduje
zmniejszenie czułości na
1 = Średnia
Przy ustawionych
2 = Wysoka (*) przeszkody.
wartości 3, 4, 5 należy
3 = B. Wysoka
stosować specjalne urządzenia
4 = Śr. skrzydło wykrywające.
5 = Ciężkie skrzydło

: opóźnienie zamykania 2-go
skrzydła
0 = 4 sekundy (*) W fazie otwierania
opóźnienie jest
1 = 8 sekund
stałe i wynosi 3
sek.
2 = 12 sekund
: zmiana kierunku(ms.)
0 (*R)
0
1
30
2 (*S)
50
3
80
4
100
5
120
6
150
7
200
8
300
9
400





 Czerwony
wejście w tryb
programowania











: czas przerwy do
autom. zamknięcia (sek.)
0=0
1 = 5 (*)
2 = 10
3 = 15
4 = 20
5 = 25
6 = 30
7 = 35
8 = 40

(*) = domyślne ustawienia dla RAIDER i SKIPPER
(*R) = domyślne tylko dla RAIDER
(*S) = domyślne tylko dla SKIPPER

Reset / Tryby działania
4.2	Reset
Aby powrócić do domyślnych ustawień należy przeprowadzić RESET:
 Wyłącz zasilanie.
 Naciśnij i trzymaj NIEBIESKI przycisk, w tym samym czasie włącz ponownie zasilanie.  Na wyświetlaczu zacznie
migać S. Oznacza to, że musisz powtórzyć auto-programowanie.
 Jednocześnie naciśnij na kilka sekund ŻÓŁTY i NIEBIESKI przycisk (szczegóły w rozdz. 3.1.1).
5.1	Tryby działania
Podczas działania system odbiera następujące sygnały:
ü impulsy STOP i START.
ü przerwanie linii fotokomórek.
ü Urządzenia bezpiecznego otwierania (fotokomórka,
listwa krawędziowa ...).
ü Wykrycie przeszkód w trakcie otwierania i zamykania.
Reakcja systemu na sygnały zależy od wybranego trybu
pracy.
System działający w trybu automatycznym wykorzystuje
ustawienia domyślne. Aby zmienić tryb pracy patrz rozdz.
7.1.
TRYB AUTOMATYCZNY (DOMYŚLNY) (0)
Cykl zaczyna się od zamkniętej bramy. Otwieranie odbywa
się w następujący sposób:
 polcenie START.  1 Skrzydło zaczyna się otwierać.
 Po 3 sekundach zaczyna otwierać się 2 skrzydło.
Skrzydła otworzą się całkowicie (do osiągnięcia
mechanicznych ograniczników), brama zostaje
otwarta przez zaprogramowany czas przerwy.
 Następnie 2 skrzydło zacznie się zamykać.
 Po ustawionym czasie opóźnienia, 1 skrzydło zacznie
się zamykać.
W czasie otwierania polecenie START oraz sygnał z
przecięcia fotokomórek są ignorowane.
W czasie zamykania polecenie START oraz sygnał z
przecięcia linii fotokomórek spowoduje ponowne otwarcie
bramy.
Podczas czasu przerwy sygnał z przecięcia linii fotokomórek
powoduje pozostanie bramy w stanie otwartym- zamykanie
może rozpocząć się po odblokowaniu fotokomórek.

Rys. 8

Tryb automatyczny:

1

2

3"

3

4

TRYB 4-KROKI (1)
 Sposób otwierania/zamykania bramy identyczny jak w
trybie automatycznym.
 Brak polecenia START w przeciągu pierwszych 3 sekund
czasu pauzy  brama zamknie się automatycznie.
 Polecenie START w ciągu pierwszych 3 sekund czasu
pauzy  brama zostanie otwarta, aby zamknąć bramę należy ponownie wydać polecenie START.
TRYB W PEŁNI AUTOMATYCZNY (2)
 Sposób otwierania/zamykania bramy identyczny jak w trybie automatycznym.
 Polecenie START w dowolnym momencie ruchu bramy  odwrócenie kierunku ruchu bramy.
TRYB PÓŁAUTOMATYCZNY Z FUNKCJĄ STOP (3)
 Polecenie START  brama otworzy się i pozostanie otwarta.  Kolejne polecenie START zamknie bramę.
 Polecenie START w trakcie otwierania bramy zatrzyma ruch skrzydeł.  Kolejne polecenie START zamknie bramę.
 Polecenie START w trakcie zamykania bramy  ponowne otworzenie bramy.
TRYB KROK-PO-KROKU (4)
brama otworzy się i pozostanie otwarta.  Kolejne polecenie START zamknie bramę.
 Polecenie START 
Polecenie
START
w
trakcie
otwierania bramy zatrzyma ruch skrzydeł.  Kolejne polecenie START zamknie bramę.

Polecenie
START
w
trakcie
zamykania bramy zatrzyma ruch skrzydeł.  Kolejne polecenie START spowoduje

ponowne otwarcie bramy.

Tryby działania
0 - TRYB AUTOMATYCZNY
START STOP bezp. zamyk.
zamknięte
otwarcie zablok.1
zablok.3
otwarte
zablok4
zamykanie
otwarcie2 zablok.2
otwarcie2
2
zablok.
otwierania
STOP podczas zamykania zamkn.
zamkn.
STOP podzas otwierania
1 - 4-KROKI
zamknięte
otwarcie zablok.1
otwarte
zablok5 zablok.3
zamykanie
otwarcie2 zablok.2
otwierania
zablok.2
STOP podczas zamykania zamkn.
STOP podczas otiwerania zamkn.
-

zablok.4
otwarcie2
-

2 - W PEŁNI AUTOMATYCZ.
zamknięte
otwarcie zablok.1
otwarte
zamkn.1 zablok.3
zamykanie
otwarcie zablok.2
otwieranie
zamkn. zablok.2
STOP podczas zamykania zamkn.
STOP podczas otwierania zamkn.
-

zablok.4
otwarcie2
-

3 - PÓŁAUTOMAT. Z STOPP
zamknięte
otwarcie zablok.1
otwarte
zamkn. zablok.1
zamykanie
otwarcie zablok.2
otwieranie
zablok.2 zablok.2
STOP podczas zamykania zamkn.
STOP podczas otwierania zamkn.
-

zablok.6
otwarcie2
-

polecenia/sygnały
listwa krawędziowa fotokomórka otw.
zablok4
zablok7
zmiana kier. i zablok.
zablok7
-

zmiana kier. i zablok.

zmiana kier. i zablok.

zmiana kier. i zablok.

-

zablok.4
zablok.7
zablok.7
zablok4
zablok7
zablok7
zablok.6
zablok.7
zablok.7
-

det. przeszkód
owarcie1
zmiana kier. i zablok.

-

otwarcie1
zmiana kier. i zablok.

otwarcie1
zmiana kier. i zablok.

otwarcie1
zmiana kier. i zablok.

-

4 - KROK-PO-KROKU
zamknięte
otwarcie zablok.1
otwarte
zamkn. zablok.1
zablok.6
zablok.6
8
2
2
7
zamykanie
zablok. zablok.
otwarcie
zablok.
otwarcie1
2
2
7
zmiana kier. i zablok.
zmiana kier. i zablok.
otwieranie
zablok. zablok.
zablok.
STOP podczas zamykania zamkn.
STOP podczas otwierania zamkn.
Legenda:
zablok.1: zatrzymanie i ignorowanie sygnałów do czasu polecenia START
zablok.2: zatrzymanie do czasu polecenia START zamykającego bramę.
zablok. 3: zatrzymanie do czasu polecenia START zamykającego bramę z zignorowaniem czasu otwarcia
zablok. 4: zatrzymanie na czas zakrycia fotokomórki, ignorownie czasu otwarcia
zablok. 5:polecenie START w przeciągu 3 sekund czasu otwarcia zatrzymuje bramę do czasu polecenia START zamykającego 		
bramę
zablok. 6: pomimo START brama jest zatrzymana tak długo, jak długo zakryta jest fotokomórka
zablok. 7: zatrzymanie na czas zakrycia fotokomórki; po odsłonięciu fotokomórki ruch bramy będzie kontynuowany
zablok. 8: zatrzymanie do czasu polecenia START ponownie otwierającego bramę
zamkn.1: zamknięcie z zignorowaniem czasu otwarcia - uwaga: wykrycie przeszkody w trakcie zamykania zatrzyma bramę do
czasu polecenia START; powolne zamknięcie bramy
otwarcie1: powolne otwarcie bramy
otwarcie2: otwarcie bramy - uwaga: wykrycie przeszkody w trakcie otwierania zatrzyma bramę do czasu polecenia START;
powolne zamknięcie bramy
zmiana kier. i zablok.: zmiana kierunku ruchu na 2 sekundy i zatrzymanie - START spowoduje powolne zamknięcie

Funkcje kontrolne
6.

funkcje kontrolne

6.1 zarządzanie napędem
 RSK24 posiada osobne wyjście do sterowania napędem.
Przy podłączonym 1 Silniku (wersja jedno-skrzydłowa)
system automatycznie będzie sterował tym napędem.
ma
 W trakcie otwierania 2 Silnik
ustwione 3 sekundowe opóźnienie.
 Kiedy napęd zbliża się do pozycji końcowych (otwarcie/
zamknięcie), szybkość ruchu jest redukowana do 45%
maksymalnej szybkości.
6.2 środki kontrOlne
 Przycisk START - steruje napędem; uruchamia i zatrzymuje
napęd w zależności od ustawionego trybu działania.
 Przycisk STOP - zatrzymuje ruch skrzydeł. Polecenie
STOP ma priorytet we wszystkich trybach działania.
Zatrzymuje napęd w bieżącej pozycji. Aby ponownie
uruchomić bramę należy użyć polecenia START.
 Fotokomórki zamykania- fotokomórki są dostępne
tylko w trakcie zamykania. Po wykryciu przeszkody
zatrzymują ruch bramy na 1 sekundę a następnie
powodują ponowne otwarcie. Zapobiegają zamknięciu
tak długo, jak długo przecięte są promienie fotokomórki.
 Listwa krawędziowa (otwieranie) - wejście bezpieczeństwa
dostępne w trakcie otwierania. Listwa krawędziowa załączy
się w momencie wykrycia przeszkody w trakcie otwierania
bramy. Skrzydła zmienią kierunek ruchu a po chwili
zatrzymają się. Aby wznowić ruch bramy należy wcisnąć
START. Ruch będzie kontynuowany w bezpiecznym
trybie ze zmniejszoną prędkością, z zapalonym światłem
ostrzegawczym.
UWAGA: Aby aktywować listwę krawędziową należy
zaprogramować parametr H.
 Fotokomórki otwierania - fotokomórki wykrywają
przeszkody w trakcie otwierania i zamykania; Po wykryciu
przeszkody zatrzymują ruch bramy. Ruch może być
wznowiony tylko w momencie braku przecięcia promieni
fotokomórki.
 Migające światło - wskazuje obecny stan pracy napędu.
(Rys. 9).
 Światło ostrzegające - wskazuje obecny stan pracy
napędu: wyłączone  brama zamknięta; zapalone 
brama otwarta lub w trakcie otwierania; migające  brama
w trakcie zamykania.
6.3 programowane funkcje (patrz rozdz. 4.1)
 Przedbłysk (F) - Lampa sygnalizacyjna zapali się 3
sekundy przed rozpoczęciem otwierania lub zamykania.
UWAGA: Jeśli nie używasz Lampy sygnalizacyjnej, wyłącz
tę funkcję.
 Przejście dla pieszych (H) - funkcja ta otwiera tylko jedno
skrzydło za pomocą przycisku lub pilota (przycisk 2).
Odwrócenie kierunku przy końcu ruchu (C) - w
końcowym etapie zamykania napęd chwilowo zmienia
kierunek ruchu. Powoduje to odciążenie skrzydeł oraz
ułatwia późniejsze otworzenie.


Czas przerwy sterowany fotokomórką (H) - Przy
ustawionym parametrze Tak, zdefniowany czas przerwy


Rys. 9

DZIAŁANIE ŚWIATŁA MIGAJĄCEGO

MIGANIE = przedbłysk (jeśli włączony) lub ruch bramy
(otwieranie lub zamykanie)

WOLNE MIGANIE = ruch bramy przy zasilaniu awaryjnym z
baterii.

STAŁE ŚWIATŁO = ruch bramy po wykryciu przeszkody

Programowane parametry

Tab. 3

	Tryb działania
	Czas otwarcia
	Opóźnienie zamykania skrzydeł
Szybkość ruchu skrzydeł
Czas hamowania
Przedbłysk / Zmiana kierunku / Dopchnięcie końcowe
	Odwrócenie kierunku przy końcu ruchu
	Czas otw. sterowany fotokomórką / Bezpieczne
otwieranie z fotokomórką / z progiem bezpieczeństwa
/ Przejście dla pieszych
Siła nacisku

Funkcje kontrolne
będzie ingorowany. Przecięcie a następnie odsłonięcie promieni fotokomórki spowoduje rozpoczęcie zamykania bramy,
nawet jeśli nie upłynął czas przerwy. Przy ustawionym parametrze Nie, zamykanie rozpocznie się po upływie czasu
przerwy.
 Czas przerwy(E) - jest to czas, po którym brama automatycznie się zamknie.
 Opóźnienie zamykania skrzydeł (A) - jest to czas opóźnienia między rozpoczęciem zamykania drugiego i pierwszego
skrzydła.
 Szybkość ruchu skrzydeł (S).
 Czas spowolnienia (d) - zapobiega uderzeniu skrzydła przy zatrzymywaniu.
 Krótkie odwrócenie przy otwieraniu (F)- otwieranie jest poprzedzone chwilowym ruchem w przeciwnym kierunku;
powoduje to odciążenie skrzydeł oraz ułatwia otwarcie.
UWAGA: Należy włączyć tę funkcję jeśli brama jest zamykana na elektrozaczep.
 Siła nacisku (E) - (próg detekcji przeszkody)

!

Ostrzeżenie

W przypadku potrzeby ustawienia maksymalnej siły ciągu, należy stosować dodatkowe
urządzenia wykrywające przeszkody np: system fotokomórek, progi bezpieczeństwa.
6.4 Funkcje bezpieczeństwa
Sygnał z urządzeń wykrywających przeszkody spowoduje zatrzymanie bramy. Tylko polecenie START spowoduje
kontynuowanie ruchu bramy. Migające światło w takim przypdaku będzię świeciło na stałe, brama będzie zamykać się
ze zmniejszoną prędkością.
6.5 Sprawdzenie USTawień na wyświetlaczu
Wyświetlacz wskazuje stan niektórych wejśc urządzeń oraz działających funkcji.
 Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby włączyć wyświetlacz: zapalą się odpowiednie segmenty wskazujące dostępne wejścia
oraz funkcje Rys. 10.



Rys.10



ŻÓŁTY

START:
zawsze WŁ; wyłączane tylko przy
poleceniu start.
Fotokomórka zamykania:
WŁ. = wejście zamknięte
Przedbłysk: WŁ. = dostępny

STOP
WŁ. = wejście niedostępne
Bezpieczne otwierania lub przejście dla
pieszych: WŁ. = dostępne

Czas przerwy ster. fotokomórką: WŁ. = dostępne
Odwrócenie kierunku: WŁ.= dostępne

Uwagi dla konserwatorów
7.1	Uwagi dla instalatorów i
konserwatorów

Tab. 4

należy wypełnić Deklarację Zgodności oraz Plan przeglądów
technicznych oraz przekazać kopię użytkownikowi.

Operacja
 Sprawdzenie działania fotokomórek.
Sprawdzenie, czy działają z wartościami
ustawionymi przez instalatora.

Okres
... co 6
miesięcy

7.2 PRZEglądy techniczne
Zalecane przez Aprimatic S.p.A. przeglądy urządzeń
elektrycznych są wymienionoe w Tab. 4.

 Zdjęcie obudowy, usunięcie kurzu,
owadów, wilgoci.

... co 6
miesięcy

 Sprawdzenie baterii zapasowej (jeśli jest
zainstalowana). Wymiana wyczerpanych
baterii.

... co 6
miesięcy

 Sprawdzenie baterii w pilocie. Wymiana
wyczerpanych baterii.

... co 6
miesięcy

 Usunięcie gałęzi, krzewów lub innych
przeszkód , które mogą blokować ruch
bramy i promienie fotokomórki.

... co 6
miesięcy

 Sprawdzenie działania wyłącznika
róźnicowo-prądowego.

... co 6
miesięcy

 Zgodne z dyrektywą 89/392/EC. Po skończonej instalacji

MIEJSCE NA NOTATKI
PROSZĘ PRZEKAZAĆ KOPIĘ TEJ STRONY UŻYTKOWNIKOWI.

Aprimatic S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 414
40060 Villafontana di Medicina – Bologna – Italy
tel. +39 051 6960711 - fax +39 051 6960722
info@aprimatic.com - www.aprimatic.com

NOTATKI

We:

noi :

APRIMATIC S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 414
40059 VILLAFONTANA- MEDICINA (BO)
ITALY
declare under our responsibility that the product with Aprimatic brand :
dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto con marchio Aprimatic :

Control unit - model RSK24;

Apparecchiatura di comando - modello RSK24;

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or
other directive document(s) :
al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti direttive :

x 89/336/EEC ( Electromagnetic compatibility ) and subsequent modifications
89/336/CEE ( Compatibilità elettromagnetica ) e successive modifiche

Conformity has been checked using the aid of the following reference standards:
La conformità è stata verificata con l’ausilio delle seguenti norme di riferimento:
EN 61000-6-3 ( 2001 )
EN 61000-6-2 ( 2001 )

x 73/23/EEC ( Low voltage ) and subsequent modifications
73/23/CEE ( Bassa tensione ) e successive modifiche

Conformity has been checked using the aid of the following reference standards:
La conformità è stata verificata con l’ausilio delle seguenti norme di riferimento:
EN 60335-1:2002;
EN 60335-1:2003;

Operating conformity has been checked only on installations of 24V Aprimatic model
RAIDER and model SKIPPER;

La conformità è stata verificata limitatamente all’installazione su operatori Aprimatic a 24V modello RAIDER e
modello SKIPPER;

Villafontana (BO), lì 14/03/2007
___________________________
( luogo e data emissione )

Dott. Alessandro Minelli
__________________________________________
( nome e firma o timbratura equivalente della persona autorizzata )
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