
 

       
 
 
 
Zaciski oznaczone jako NC  musz ą by ć mostkowane w przypadku ich nie 
wykorzystania. 
 
 
Zaciski J1: 
 
1-2  zamek elektromagnetyczny (1-) (2+). Maksymalne obc i ąŜenie przez cewk ę zamka 
15 W. W momencie podania sygnału start do otwierani a, pojawia si ę napi ęcie przez 
1.5 sek.  
3-4  lampa sygnalizacyjna LED 24 VDC (3-) (4+) nie podł ącza ć innego rodzaju lamp 
(z Ŝarówk ą). Miga w trakcie ruchu bramy. 
4-5  lampa ostrzegawcza (4+) (5-). Maksymalne obci ąŜenie 3 W. zapala si ę w 
momencie uruchomienia i ga śnie po całkowitym zamkni ęciu. 
6 przycisk otwórz dla pieszych. W przypadku wykorzys tania drugiego kanału w 
pilocie do drugiego nap ędu, nale Ŝy wył ączy ć t ę funkcj ę w programatorze i zało Ŝyć 
mostek do GND. 
7 zasilanie zewn ętrznych elementów bezpiecze ństwa (fotokomórki)  
+24 VDC, minus z GND 
8 wyj ście NC elementów bezpiecze ństwa na otwieraniu (mostek gdy nie jest 
wykorzystywany)  
9 wej ście NC sygnału odbiornika fotokomórek (mostek gdy nie jest wykorzystywany) 
10  i 12 wyj ście wspólne dla przycisków, elementów bezpiecze ństwa, minus 
zasilania 24 VDC urz ądze ń zewn ętrznych 
11 wyj ście NC przycisku stop (mostek gdy nie jest wykorzystywany) . 
13 wyj ście przycisku start 
 
Zaciski J3: 
 
M1 wyj ście na 1 siłownik lub siłownik gdy brama jednoskrzy dłowa 
M2 wyj ście na 2 siłownik 
 
 
 
 



Programowanie pracy siłowników:  
 
Po podł ączeniu zasilania na wy świetlaczu pojawi si ę „0” i po chwili b ędzie miga ć 
litera „S.” Aby rozpocz ąć programowanie, brama musi by ć zamkni ęta, siłowniki 
zablokowane, wszystkie wyj ścia NC zamkni ęte. 
Naciskamy jednocze śnie przyciski w sterowaniu Ŝółty i niebieski. Na wy świetlaczu 
zaczn ą miga ć 3 poziome kreski. Programowanie rozpocznie si ę w nast ępuj ącej 
sekwencji: 
Otworzy si ę powoli 1. skrzydło, otworzy si ę powoli 2. skrzydło, zamknie si ę 
powoli 2. skrzydło, zamknie si ę powoli 1. skrzydło, otworzy si ę z normaln ą 
pr ędko ści ą i spowolnieniem przy ko ńcu 1. skrzydło, analogicznie otworzy si ę 2. 
skrzydło, zamknie si ę z normaln ą pr ędko ści ą i spowolnieniem 2. skrzydło, 
analogicznie zamknie si ę 1. skrzydło. Programowanie zako ńczone z ustawionymi 
domyślnie funkcjami. Parametry działania siłowników mo Ŝemy dopasowa ć do własnych 
potrzeb wg poni Ŝszych opisów:  
 
 (*) ustawienia domy ślne 
A – opó źnienie zamykania  1 skrzydła w stosunku do drugiego. Na otwieraniu 
jest to warto ść stała i wynosi 3 sek. 
0=4 sek.(*) 
1=8 sek. 
2=12 sek. 
3=16 sek. 
E – siła nacisku  
0=niska 
1=średnia 
2=duŜa (*) 
3=bardzo du Ŝa 
4=skrzydło średnio ci ęŜkie 
5=skrzydło bardzo ci ęŜkie 
L – rodzaj pracy  
0=automatyczna (*) 
1=4-krokowa 
2=pełna automatyczna 
3=półautomatyczna ze stopem 
4=krok po kroku 
C – cofni ęcie siłowników  po doj ściu do pozycji zamkni ętej (milisekundy) 
0=0 
1=30 
2=50 
3=80 
4=100 
5=120 
6=150 
7=200 
8=300 
9=400 
F – najpierw lampa, potem ruch, odwrócenie po przes zkodzie 
0= (*) nie nie 
1= nie tak 
2= tak nie 
3= tak tak 
S – pr ędko ść    otwierania  (po zmianie parametrów nale Ŝy ponownie 
wykona ć procedur ę programowania. Ustawione wcze śniej parametry 
pozostan ą bez zmian) 
0=50% 
1=70% 
2=85% (*) 
3=100% 



D - czas pauzy po przej ściu przez linie fotokomórek  (sek.) 
0=2 
1=4 
2=5 
3=6 
4=7 (*) 
5=8 
6=10 
7=12 
8=14 
9=16 
H – funkcja furtki  
0=nie (*) 
1=tak 
działanie fotokomórek po przej ściu 
2=tak 
3=nie 

╘ - czas automatycznego zamkni ęcia  (sek.) 

0=0 
1=5 (*) 
2=10 
3=15 
4=20 
5=25 
6=30 
7=35 
8=40 
9=45 
 
Programowanie pilotów:  
 
Aby wczyta ć pierwszego pilota, nale Ŝy nacisn ąć obydwa przyciski jednocze śnie (w 
4-kanałowym wszystkie 4) na około 5 sek. dioda na o dbiorniku za świeci si ę 
światłem ci ągłym. Potwierdzamy programowanie ponownym naci śni ęciem wszystkich 
przycisków, dioda zga śnie na chwil ę, po czym naciskamy dowolny przycisk pilota, 
dioda ponownie na chwil ę zga śnie. Je Ŝeli ko ńczymy procedur ę to naciskamy 
przycisk na odbiorniku, dioda zga śnie lub czekamy około 30 sekund, dioda równie Ŝ 
zga śnie. Je Ŝeli chcemy wczyta ć nast ępne piloty to ka Ŝdy kolejny naciskamy 
wszystkie przyciski jednocze śnie i potem jeden z przycisków. 
Aby wczyta ć kolejne piloty pó źniej, musimy mie ć pilota ju Ŝ zaprogramowanego, aby 
pobudzi ć odbiornik do stanu gotowo ści naciskaj ąc wszystkie przyciski 
jednocze śnie i dalej post ępujemy jak przy wczytywaniu kolejnego pilota. 
UWAGA: odbiornik automatycznie przypisuje 1 przycisk na o twarcie całkowite 
bramy, 2 przycisk na otwarcie jednego skrzydła (fun kcja furtki). Aby wył ączy ć t ę 
funkcj ę w celu wykorzystania drugiego kanału do innego urz ądzenia, nale Ŝy 
zało Ŝyć mostek na zaciskach 6-10 i program „H” ustawi ć na 1.  


