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Sterownik RSB-2S przy pomocy pilotów zdalnego sterowania oraz w³¹cznika sterowania rêcznego s³u¿y do bezpoœredniego sterowania 
si³ownikami napêdu : bramy dwuskrzyd³owej / jednoskrzyd³owej / przesuwnej / drzwi gara¿owych / szlabanu wjazdowego.

Charakterystyka sterownika RSB-2S

u wspó³praca z wszelkiego rodzaju si³ownikami zasilanymi napiêciem sta³ym 12 - 36 V DC,
u wejœcia do pod³¹czenia zewnêtrznych wy³¹czników krañcowych okreœlaj¹cych skrajne po³o¿enie skrzyd³a bramy,
u wejœcia do pod³¹czenia 2 par fotokomórek zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo podczas u¿ytkowania bramy,
u wejœcie po pod³¹czenia w³¹cznika sterowania rêcznego,
u regulowany czas opóŸnienia startu pomiêdzy skrzyd³ami pozwalaj¹cy na obs³ugê skrzyde³ bramy z zak³adkami,
u ³agodny start i zatrzymanie daj¹cy komfort obs³ugi i w znacznym stopniu wyd³u¿aj¹cy ¿ywotnoœæ si³owników ,
u czujniki przeci¹¿enia si³owników zatrzymuj¹ce skrzyd³a bramy po napotkaniu zwiêkszonego oporu, zapewniaj¹ bezpieczeñstwo 

osób i mienia, które znajd¹ siê w obszarze ruchu skrzyde³ bramy,
u superheterodynowy odbiornik radiowy oraz kodowana transmisja radiowa KEELOQ zapewnia wysoki poziom bezpieczeñstwa,
u zabezpieczenie czasowe pracy si³owników,
u wyjœcie do pod³¹czenia lampy sygnalizacyjnej umo¿liwiaj¹ce dok³adne kontrolowanie stanu pracy sterownika,
u automatyczne programowanie pozwalaj¹ce w szybki sposób dostosowaæ parametry sterownika do zastosowanych si³owników,
u wyœwietlacz i diody LED u³atwiaj¹ce programowanie funkcji w sterowniku,

Dodatkowe funkcje sterownika zwiêkszaj¹ce wygodê obs³ugi:

u wyjœcie kana³u dodatkowego pozwalaj¹ce wysterowaæ inne urz¹dzenie elektryczne tym samym pilotem,
u funkcja konfiguracji przycisków w pilocie daj¹ca mo¿liwoœæ obs³ugi do 4 sterowników RSB-2S za pomoc¹ jednego pilota,
u funkcja osiedlowa blokuj¹ca zamkniêcie bramy za pomoc¹ pilota,
u funkcja automatycznego zamykania bramy bez u¿ycia pilota,
u funkcja furtki,
u automatyczna diagnostyka,
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OPIS PRODUKTU1

Sterownik zosta³ zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie
z wymaganiami norm Europejskich EN 12453 i EN 12445 
dotycz¹cymi bezpieczeñstwa u¿ytkowania bram 
automatycznych

Sterownik spe³nia g³ówne wymagania Dyrektyw:
89/336/EEC - Dyrektywa Zgodnoœci Elektromagnetycznej
73/23/EEC - Dyrektywa Niskiego Napiêcia
99/5/EC - Dyrektywa R&TTE
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napiêcie zasilania
pobór pr¹du przez sterownik w stanie spoczynku
obci¹¿alnoœæ wyjœæ na si³owniki M1 i M2
obci¹¿alnoœæ wyjœcia na lampê sygnalizacyjn¹
obci¹¿alnoœæ kana³u dodatkowego
obci¹¿alnoœæ wyjœæ do zasilania fotokomórek

maksymalna iloœæ pilotów

czêstotliwoœæ pilotów (rezonator kwarcowy)
system kodowania transmisji radiowej

typ odbiornika radiowego

zasiêg pilotów
zakres temperatur pracy

12 - 24 VAC
30 mA
2 x 300W ( 2 x 10A do 30VDC )
50W ( 12 - 24 VAC )
100W / 24VDC , 500VA / 230VAC

28 szt.

433,92 Mhz
Keeloq ( kod dynamicznie zmienny )

superheterodyna ( -106 dB )

100 - 150 m
-20C do +60C

200mA / 12VDC

- Przed zainstalowaniem sterownika, nale¿y upewniæ siê, czy napêdzane skrzyd³a bramy s¹ w dobrym stanie technicznym, to znaczy 
czy s¹ w³aœciwie wywa¿one, otwieraj¹ i zamykaj¹ siê bez ¿adnych dodatkowych oporów.

- Sprawdziæ, czy obszary zagro¿one, gdzie mo¿e siê zdarzyæ przypadkowe przyciœniêcie, zgniecenie miêdzy sta³ym otoczeniem
a czêœciami ruchomymi podczas przemieszczania siê skrzyde³ bramy s¹ nale¿ycie zabezpieczone.

- Zapewniæ co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni za skrzyd³ami bramy w po³o¿eniu ca³kowitego otwarcia.
- Ka¿dy prze³¹cznik typu (domofon, w³¹cznik przyciskowy, itp.) powinien byæ ulokowany poza zasiêgiem ruchu skrzyde³ bramy, 

aby uniemo¿liwiæ przypadkowe przyciœniêcie.

- Wszelkie prace zwi¹zane z pod³¹czeniem sterownika nale¿y wykonywaæ przy od³¹czonym napiêciu zasilaj¹cym.
- Monta¿ automatyki bramy musi byæ wykonany przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
- Zainstalowaæ wy³¹cznik bezpieczeñstwa umo¿liwiaj¹cy szybkie wy³¹czenie zasilania sterownika w przypadku zagro¿enia
- Po pod³¹czeniu sterownika nale¿y skontrolowaæ:

- czy mechanizm si³owników dzia³a prawid³owo,
- dzia³anie systemów zabezpieczaj¹cych ( wy³¹czniki krañcowe, czujniki bariery),
- dzia³anie czujników przeci¹¿eniowych. Zgodnie z wymaganiami normy EN 12453 i EN12445 si³y zamykaj¹ce na krawêdzi 
   bramy nie powinny przekraczaæ wartoœci 1400N (140kg), natomiast w odleg³oœci 500mm przed skrajn¹ pozycj¹ 
   zamkniêcia si³y te nie powinny przekraczaæ wartoœci 400N (40kg),

- Instalator po zakoñczeniu monta¿u sterownika ma obowi¹zek przeszkoliæ u¿ytkownika oraz przekazaæ instrukcjê obs³ugi,

- Piloty zdalnego sterowania nale¿y przechowywaæ w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przypadkowe uruchomienie bramy oraz w miejscu 
niedostêpnym dla dzieci i osób nie przeszkolonych w zakresie obs³ugi automatyki bramy,

- Obs³uga sterownika przy pomocy pilota radiowego b¹dŸ prze³¹cznika rêcznego sterowania powinna siê odbywaæ przez osobê 
obs³uguj¹c¹ bêd¹c¹ w kontakcie wzrokowym z bram¹,

- Nie dopuszczaæ do przebywania osób a w szczególnoœci dzieci w pobli¿u poruszaj¹cych siê skrzyde³ bramy,
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia si³ownika, mechanizmu bramy, czujników bariery, wy³¹czników krañcowych b¹dŸ lampy 

sygnalizacyjnej, nie nale¿y u¿ywaæ sterownika do momentu usuniêcia usterki,

Do zasilania sterownika RSB-2S zalecamy zastosowaæ transformator toroidalny. Napiêcie wyjœciowe transformatora nale¿y dobraæ 
uwzglêdniaj¹c napiêcie pracy si³ownika. Dobieraj¹c moc transformatora zasilaj¹cego nale¿y zwróciæ uwagê na moc i iloœæ zastosowanych 
si³owników oraz moc ¿arówki lampy sygnalizacyjnej. W zamieszczonej poni¿ej tabeli podane s¹ orientacyjne parametry transformatorów do 
wspó³pracy ze standartowymi si³ownikami o pr¹dzie pracy wynosz¹cym 3A i ¿arówce lampy sygnalizacyjnej o mocy 20W.
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12 V DC

24 V DC

36 V DC

12 - 14 V AC

14 - 18 V AC

18 - 24 V AC

napiêcie pracy
si³ownika

napiêcie wyjœciowe
transformatora

100 VA

120 VA

140 VA

moc transformatora
( brama jednoskrzyd³owa,

przesuwna, drzwi gara¿owe )

180 VA

220 VA

260 VA

moc transformatora
( brama dwuskrzyd³owa )

UWAGA:  Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeñstwa dotycz¹cych monta¿u i obs³ugi
          mo¿e doprowadziæ do obra¿eñ cia³a lub strat materialnych

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEÑSTWA2

DANE TECHNICZNE3

DOBÓR TRANSFORMATORA DO ZASILANIA STEROWNIKA4
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A - skrzyd³o bramy
B - skrzyd³o bramy
C - furtka
D - ogranicznik zamkniêcia skrzyde³ A i B
E - ogranicznik otwarcia skrzyd³a A
F - ogranicznik otwarcia skrzyd³a B

Opis elementów sk³adowych systemu bramy 2 - skrzyd³owej:
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odbiornik fotokomórki B2

nadajnik fotokomórki B2

w³¹cznik monostabilny sterowania rêcznego SR

antena zewnêtrzna

elektrozaczep furtki wejœciowej

zasilanie sterownika 12 - 24 V AC

centrala steruj¹ca RSB-2S

si³ownik skrzyd³a A

si³ownik skrzyd³a B

lampa ostrzegawcza

odbiornik fotokomórki B1

nadajnik fotokomórki B1

- Przed instalacj¹ sterownika nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹, schematami i rysunkami,
- Centrala steruj¹ca powinna byæ zainstalowana i pod³¹czona przez wykwalifikowanego instalatora,
- Pod³¹czenie do sieci niskiego napiêcia 230V AC powinno byæ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z 

obowi¹zuj¹cymi standardami oraz zabezpieczone odpowiednim bezpiecznikiem nadpr¹dowym,
- Przed rozpoczêciem instalacji lub czynnoœci serwisowych nale¿y od³¹czyæ zasilanie od urz¹dzenia,
- Centralê steruj¹c¹ nale¿y tak zamontowaæ aby chroniæ j¹ przed mo¿liwoœci¹ zalania, Ÿród³ami ciep³a i ognia,
- Nie nale¿y dokonywaæ modyfikacji sterownika, gdy¿ mo¿e to doprowadziæ do jego uszkodzenia lub nieprawid³owego dzia³ania,
- Podczas uruchamiania centrali nale¿y zwróciæ uwagê aby w obrêbie bramy nie znajdowa³y siê osoby b¹dŸ niepotrzebne przedmioty

Wprowadzenie do przeprowadzenia monta¿u

Przyk³ad typowej instalacji sterownika RSB-2S
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MONTA¯, POD£¥CZENIE I URUCHOMIENIE STEROWNIKA5

UWAGA: Ze wzglêdu na ró¿ne rozwi¹zania konstrukcyjne bram dotycz¹ce sposobu i miejsca monta¿u 
zak³adek, nale¿y zwróciæ uwagê aby si³ownik montowany przy skrzydle otwieranym jako pierwsze, by³ 
pod³¹czony do z³¹cza M1, a si³ownik przy skrzydle otwieranym jako drugie by³ pod³¹czony do z³¹cza M2
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Schemat pod³¹czenia oraz przekroje przewodów 
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monta¿ centrali sterownika RSB-2S

Centralê sterownika nale¿y zamocowaæ pionowo w sposób stabilny, do sta³ego elementu konstrukcyjnego w hermetycznej obudowie 
zapewniaj¹cej wodoszczelnoœæ. Przewody zasilaj¹ce i steruj¹ce nale¿y wprowadziæ od do³u obudowy i zabezpieczyæ.

pod³¹czenie si³owników

Centrala wspó³pracuje z si³ownikami zasilanymi napiêciem sta³ym: 12- 36V DC.
       - do zacisku M1 w centralce sterownika, pod³¹czyæ si³ownik napêdzaj¹cy skrzyd³o bramy, otwierane jako pierwsze.
       - do zacisku M2 w centralce sterownika, pod³¹czyæ si³ownik, napêdzaj¹cy skrzyd³o bramy, otwierane jako drugie.

Je¿eli si³owniki lub brama wyposa¿one s¹ w niezale¿ne wy³¹czniki krañcowe typu NO lub NC to pod³¹czamy je do z³¹cza WK w centralce 
sterownika. Wy³¹czniki te bêd¹ przekazywa³y do sterownika informacjê o skrajnych po³o¿eniach skrzyde³ po zamkniêciu lub otwarciu bramy. 
Wy³¹czniki krañcowe zastosowane w si³ownikach musz¹ byæ tego samego typu. Opis z³¹cza WK:

KLO - wy³¹cznik krañcowy otwarcia skrzyd³a bramy napêdzanego si³ownikiem M1 ( skrzyd³o, które otwiera siê jako pierwsze ),
KLZ - wy³¹cznik krañcowy zamkniêcia skrzyd³a bramy napêdzanego si³ownikiem M1,
KPO - wy³¹cznik krañcowy otwarcia skrzyd³a bramy napêdzanego si³ownikiem M2 ( skrzyd³o, które otwiera siê jako drugie ),
KPZ - wy³¹cznik krañcowy zamkniêcia skrzyd³a bramy napêdzanego si³ownikiem M2.

pod³¹czenie wy³¹czników krañcowych daj¹cych sygna³ o skrajnych po³o¿eniach skrzyde³ bramy

przygotowanie zasilania sterownika

Centralê sterownika nale¿y zasiliæ z transformatora o napiêciu wyjœciowym 12 - 24V AC i wydajnoœci pr¹dowej zapewniaj¹cej prawid³ow¹ 
pracê si³owników. Przewody zasilaj¹ce sterownik pod³¹czane s¹ pod zaciski w z³¹czu oznaczonym symbolem 24V AC. Zasilanie 
transformatora nale¿y zabezpieczyæ przed zwarciem i up³ywem do ziemi. Dodatkowo nale¿y zamontowaæ w ³atwo dostêpnym miejscu 
wy³¹cznik bezpieczeñstwa od³¹czaj¹cy zasilanie z sieci elektrycznej.

ETAP 2
Procedura ta uruchamiana jest automatycznie po pod³¹czeniu zasilania do niezaprogramowanego sterownika lub po wykonaniu 
powrotu do ustawieñ fabrycznych za pomoc¹ funkcji nr [99]. 

1 - pod³¹czyæ zasilanie do sterownika na chwilê zostan¹ zapalone kontrolnie wszystkie segmenty wyœwietlacza oraz diody 
LED1 i LED2, nastêpnie zostanie wyœwietlony symbol trybu pracy sterownika

2 - wybraæ tryb pracy sterownika wyboru dokonaæ przyciskami P-A i P-B na p³ytce sterownika oraz potwierdziæ wybrany 
tryb pracy naciskaj¹c przycisk P-C (3 sek.). Wyœwietlacz zostanie zgaszony.

3 - wykonaæ test elektryczny si³owników Naciskaj¹c przycisk P-C (1 sek.) prze³¹czamy sterowanie pomiêdzy si³ownikami
M1 i M2  co sygnalizowane jest naprzemiennym zapalaniem diod LED1 lub LED2 .

PROCEDURA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA STEROWNIKA

przycisk P-A otwiera skrzyd³o napêdzane si³ownikiem M1
przycisk P-B zamyka skrzyd³o napêdzane si³ownikiem M1

zapalona dioda LED2 :
przycisk P-A otwiera skrzyd³o napêdzane si³ownikiem M2
przycisk P-B zamyka skrzyd³o napêdzane si³ownikiem M2

ETAP 1 MONTA¯ I POD£¥CZENIE CENTRALI STEROWNIKA

UWAGA: Przy zapalonej diodzie LED1 pracuje si³ownik pod³¹czony do z³¹cza M1 napêdzaj¹cy skrzyd³o 
bramy, które ma siê otwieraæ jako pierwsze. Je¿eli jest inaczej to nale¿y zamieniæ pod³¹czenie si³owników 
na z³¹czu M1 i M2. W przypadku gdy, któryœ z si³owników zamiast otwieraæ, zamyka skrzyd³o bramy 
nale¿y dokonaæ zmiany polaryzacji przewodów zasilaj¹cych dany si³ownik na z³¹czu M1 lub M2.

P-B

P-A

P-B

P-A

P-B

P-A

P-B

P-A
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si³ownik M1 na lewym skrzydle si³ownik M1 na prawym skrzydle

zapalona dioda LED1 :

si³ownik M2 na prawym skrzydle si³ownik M2 na lewym skrzydle

jednoskrzyd³owa dwuskrzyd³owa

z wy³¹cznikami krañcowymi daj¹cymi
sygna³ w skrajnych po³o¿eniach
skrzyd³a bramy

jednoskrzyd³owa dwuskrzyd³owa

z si³ownikami posiadaj¹cymi wy³¹czniki
od³¹czaj¹ce zasilanie silnika w skrajnym
po³o¿eniu skrzyd³a bramy

z mechanicznymi ogranicznikami
okreœlaj¹cymi skrajne po³o¿enie
skrzyd³a bramy

brama :

jednoskrzyd³owa dwuskrzyd³owa

brama : brama :



W przypadku wyboru trybu pracy 1A lub 2A, 
nale¿y dokonaæ regulacji ograniczników
mechanicznych okreœlaj¹cych skrajne po³o¿enia 
skrzyd³a bramy.

W przypadku wyboru trybu pracy 1C lub 2C, 
dokonaæ regulacji wy³¹czników w si³ownikach, 
od³¹czaj¹cych zasilanie silników w skrajnych 
po³o¿eniach skrzyd³a bramy.

Po dokonaniu regulacji skrzyd³a bramy nale¿y 
doprowadziæ do pozycji zamkniêtej.

Nacisn¹æ przycisk P-C (3 sek.) w celu
zakoñczenia ETAPU 2, co zostanie zasygna-
lizowane pojawieniem siê na wyœwietlaczu 
symbolu
Nastêpnie nale¿y przejœæ do ETAPU 3

W przypadku wyboru trybu pracy 1b lub 2b,

skrzyd³a bramy nale¿y ustawiæ w pozycji œrodkowej oraz nacisn¹æ przycisk P-C
(3 sek.) w celu dokonania automatycznej identyfikacji wy³¹czników krañcowych. 
Na wyœwietlaczu pojawi siê jeden z symboli:

   - wykryto wy³¹czniki krañcowe typu NO
   - wykryto wy³¹czniki krañcowe typu NC

nastêpnie nale¿y przejœæ do punktu 4 - regulacja wy³¹czników krañcowych.

W przypadku gdy na wyœwietlaczu pojawi siê b³¹d :

E1 - Ÿle pod³¹czone lub uszkodzone wy³¹czniki krañcowe skrzyd³a M1,
E2 - Ÿle pod³¹czone lub uszkodzone wy³¹czniki krañcowe skrzyd³a M2,
E3 - niezgodnoœæ wy³¹czników krañcowych pomiêdzy skrzyd³ami M1 i M2,

nale¿y skontrolowaæ pod³¹czenie i dzia³anie wy³¹czników krañcowych, a 
nastêpnie nacisn¹æ przycisk P-C (3 sek.), co spowoduje przejœcie urz¹dzenia 
ponownie do wyboru trybu pracy punkt 2.

4 - regulacja wy³¹czników krañcowych w trybie 1b lub 2b

Przyciskami P-A i P-B dokonaæ ruchu skrzyd³ami bramy do obu skrajnych po³o¿eñ w celu odpowiedniego wyregulowania wy³¹czników 
krañcowych. Przy pomocy krótkiego naciœniêcia przycisku P-C prze³¹czamy siê pomiêdzy sterowaniem skrzyd³a M1 i M2 co jest sygnalizo-
wane diodami LED1 lub LED2.
Zadzia³anie wy³¹czników krañcowych powoduje zatrzymanie odpowiedniego skrzyd³a bramy co jest sygnalizowane na wyœwietlaczu :

Po zakoñczeniu czynnoœci regulacyjnych nale¿y pozostawiæ skrzyd³a bramy w pozycji zamkniêtej i nacisn¹æ przycisk P-C (3 sek.) w celu  
zakoñczenia ETAPU 2 co zostanie zasygnalizowane na wyœwietlaczu symbolem         . Nastêpnie przechodzimy do ETAPU 3. Je¿eli na 
wyœwietlaczu pojawi siê b³¹d E4 oznacza to, ¿e dokonaliœmy zakoñczenia ETAPU 2 gdy skrzyd³a bramy nie by³y zostawione w pozycji 
zamkniêtej. W tej sytuacji musimy nacisn¹æ przycisk P-C (3 sek.) aby cofn¹æ siê do punktu 3.

aktywny wy³¹cznik
krañcowy otwarcia
skrzyd³a napêdzanego
si³ownikiem M1

aktywny wy³¹cznik
krañcowy zamkniêcia
skrzyd³a napêdzanego
si³ownikiem M1

LED1

LED1

LED1

LED1

LED2

LED2

LED2

LED2

aktywny wy³¹cznik
krañcowy otwarcia
skrzyd³a napêdzanego
si³ownikiem M2

aktywny wy³¹cznik
krañcowy zamkniêcia
skrzyd³a napêdzanego
si³ownikiem M2

ETAP 3 PROGRAMOWANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY STEROWNIKA

Programowanie tych parametrów realizujemy w sposób automatyczny po wybraniu funkcji [88] w menu sterownika. Ten sposób zalecany 
jest ze wzglêdu na ³atwoœæ nauki wszystkich parametrów do obs³ugi si³owników. Opis procedury automatycznej nauki parametrów 
zamieszczony jest na . Parametry te mo¿na równie¿ zaprogramowaæ rêcznie, wpisuj¹c odpowiednie wartoœci w funkcjach :
[11], [12], [13], [14] dla si³ownika M1 oraz w funkcjach [21], [22], [23], [24] dla si³ownika M2.

Na tym etapie, gdy nie zostan¹ prawid³owo zaprogramowane podstawowe parametry pracy sterownika, próba uruchomienia otwierania 
bramy przy pomocy pilota lub w³¹cznika SR zostanie zablokowana i na wyœwietlaczu chwilowo pojawi siê b³¹d E8.

stronie 12

Uwaga: W przypadku gdy nie skorzystamy z funkcji [88] automatycznej nauki parametrów sterownika i wprowa-
dzimy rêcznie wartoœci dla funkcji [11],[12],[13] i [14] dla si³ownika M1 oraz [21],[22],[23] i [24] dla si³ownika M2, 
nale¿y pamiêtaæ, i¿ ustawienie zbyt d³ugich czasów i zbyt du¿ych progów przeci¹¿eñ mo¿e spowodowaæ, ¿e si³owniki 
podczas pracy mog¹ nie zostaæ wy³¹czone w odpowiednim momencie co mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia 
si³owników, konstrukcji bramy oraz stanowiæ zagro¿enie dla osób znajduj¹cych siê w strefie ruchu skrzyde³.
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ETAP 4 MONTA¯ AKCESORII DODATKOWYCH

3 - pod³¹czenie w³¹cznika sterowania rêcznego

W centrali do z³¹cza SR pod³¹czamy monostabilny w³¹cznik sterowania rêcznego ( typu NO ), który bêdzie realizowa³ zamkniêcie, otwarcie 
oraz STOP bramy. 

4 - pod³¹czenie anteny

W celu zapewnienia optymalnego zasiêgu do zacisku ANT na p³ycie sterownika pod³¹czony jest przewód miedziany typu LGY o d³ugoœci 
17cm. W przypadku potrzeby uzyskania wiêkszego zasiêgu, nale¿y zastosowaæ ekranowany przewód antenowy wraz z anten¹ zewnêtrzn¹ 
i pod³¹czyæ do zacisku ANT przewód sygna³owy, a do zacisku GND ekran.

5 - pod³¹czenie kana³u dodatkowego

Sterownik wyposa¿ony jest w osobny przekaŸnik ze stykami typu NO doprowadzonymi do z³¹cza KD. Tryb pracy tego przekaŸnika okreœla 
funkcja [33]

2 - pod³¹czenie fotokomórek

Centrala mo¿e wspó³pracowaæ z 1 lub 2 fotokomórkami ze stykami typu NC. Fotokomórki zasilane s¹ napiêciem 12V DC i pod³¹czane s¹ do 
z³¹cza CB. Zastosowanie fotokomórek zwiêksza bezpieczeñstwo u¿ytkowania bramy podczas zamykania i otwierania, w przypadku gdy w 
ich polu dzia³ania zostanie napotkana przeszkoda. Pod zacisk B1 pod³¹czany jest sygna³ z fotokomórki umiejscowionej w œwietle bramy, 
która powoduje reakcjê podczas zamykania bramy zgodnie z zaprogramowan¹ funkcj¹ [41]. Pod zacisk B2 pod³¹czany jest sygna³ z 
fotokomórki umiejscowionej przed bram¹, która powoduje reakcjê podczas otwierania bramy zgodnie z zaprogramowan¹ funkcj¹ [42]. 
Fotokomórka pod³¹czona do zacisku B1 wspó³pracuje z automatycznym zamykaniem funkcja [53].

co
m

co
m

N
C

N
C

N
O

N
O

odbiornik

odbiornik

nadajnik

nadajnik

5

7

6

8

co
m

N
C

N
O

odbiornik nadajnik

5 6

BA

C

schemat pod³¹czenia 2 fotokomórek

schemat pod³¹czenia 1 fotokomórki

schemat pod³¹czenia bez fotokomórek

UWAGA :
- W przypadku pod³¹czenia jednej fotokomórki wejœcie B2 nale¿y pod³¹czyæ do GND ( schemat B ).
- W przypadku nie pod³¹czenia obu fotokomórek wejœcia B1 i B2 nale¿y pod³aczyæ do GND ( schemat C )
Wejœcia nie pod³¹czonych fotokomórek nale¿y pod³¹czyæ do GND, w przeciwnym wypadku wejœcia 
te bêd¹ traktowane jako aktywne, a sterownik nie bêdzie realizowa³ zamykania i otwierania bramy.

1 - pod³¹czenie lampy sygnalizacyjnej 

Centrala sterownika przystosowana jest do wspó³pracy z lamp¹ sygnalizacyjn¹ wyposa¿on¹ w ¿arówkê 24V. Lampê pod³¹czamy pod 
zaciski oznaczone symbolem       .

ETAP 5 PRZEPROWADZENIE TESTU STEROWNIKA

U¿ywaj¹c pilota wykonaæ test otwierania i zamykania bramy. Sprawdziæ prawid³owe dzia³anie wszystkich obwodów bezpieczeñstwa: 
fotokomórek, czujników przeci¹¿enia si³owników M1 i M2, w³¹cznika  sterowania rêcznego SR. Na tym etapie mo¿emy równie¿ dokonaæ 
programowania pozosta³ych funkcji, w celu dopasowania pracy sterownika do indywidualnych wymagañ.
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Programowania funkcji mo¿na dokonaæ tylko w pozycjach skrajnych po³o¿enia bramy, co jest sygnalizowane na wyœwietlaczu symbolem  
      ( brama zamkniêta ) lub       ( brama otwarta ). Programowanie sterownika odbywa siê przy pomocy przycisków P-A, P-B i P-C 
umieszczonych na p³ytce sterownika, wyœwietlacza 2-segmentowego oraz diod LED1 i LED2. 
Aby dokonaæ programowania funkcji nale¿y:

1 - nacisn¹æ przycisk P-C ( 3sek.) – na wyœwietlaczu pojawi siê          ,
2 - przyciskami P-A i P-B wybraæ numer funkcji do programowania zgodnie z tabel¹,
3 - nacisn¹æ przycisk P-C (3 sek.) w celu potwierdzenia wybranej funkcji,
4 - dokonaæ zmian ustawieñ parametrów danej funkcji przyciskami P-A i P-B,
5 - nacisn¹æ przycisk P-C (3 sek.) aby wyjœæ z programowania zapamiêtuj¹c wykonan¹ zmianê parametru funkcji.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI STEROWNIKA

Zabezpieczenie czasowe pracy si³ownika M1

OPIS FUNKCJI

Programowanie ³agodnego domykania skrzyd³a  M1

Próg przeci¹¿enia dla si³ownika M1 na szybkim biegu

Próg przeci¹¿enia dla si³ownika M1 na wolnym biegu

Zabezpieczenie czasowe pracy si³ownika M2

Programowanie ³agodnego domykania skrzyd³a M2

Próg przeci¹¿enia dla si³ownika M2 na szybkim biegu

Próg przeci¹¿enia dla si³ownika M2 na wolnym biegu

Prêdkoœæ si³owników M1i M2 na wolnym biegu

Czas opóŸnienia skrzyd³a M2 

Kana³ dodatkowy

Reakcja skrzyde³ bramy na fotokomórkê B1

Reakcja skrzyde³ bramy fotokomórkê  B2

Funkcja osiedlowa

Automatyczne zamykanie po otwarciu bramy

Automatyczne zamykanie bramy po zadzia³aniu 
fotokomórki B1

Programowanie pilotów

Wybór przycisku pilota do obs³ugi otwierania bramy

Wybór przycisku pilota do obs³ugi zamykania bramy

Wybór przycisku pilota do obs³ugi kana³u dodatkowego

Wybór przycisku pilota do obs³ugi funkcji furtki bramy

Rodzaj wy³¹czników krañcowych

Wybór trybu pracy sterownika

Serwisowe sterowanie skrzyd³ami  bramy 

Automatyczna nauka

Ustawienia fabryczne

11

FUNKCJA

12

13

14

21

22

23

24

31

32

33

41

42

51

52

53

61

81

82

83

88

99

71

72

73

74

01 - 99 sek.

ZAKRES

01 - 99 sek.

05 - 99

05 - 99

01 - 99 sek.

01 - 99 sek.

05 - 99

05 - 99

00 - 09

00 - 10 sek.

A

00 - 99 sek.

A

A

( stop / otwiera )

( stop / otwiera )

A

00 - 99 sek.

00 - 99 sek.

 max. 28 pilotów
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-A -b
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procedura

procedura

A

A

A
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b

b

b

b

C

C
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d
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b
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-
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-
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1 sek.

05
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2 sek.

05
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A

A

A

A

00

00

A

A

b
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Opis funkcji

Funkcja ta okreœla maksymalny czas pracy si³ownika M1, który powinien byæ orientacyjnie o 30% wiêkszy od rzeczywistego czasu 
potrzebnego do ca³kowitego otwarcia lub zamkniêcia skrzyd³a ( A ).

11 zabezpieczenie czasowe pracy si³ownika M1 zakres : 1 - 99 sek.

W funkcji tej ustalamy czas, po którym nastêpuje w³¹czenie wolnego biegu si³ownika M1. Jest on liczony od rozpoczêcia ruchu do momentu 
w³¹czenia wolnego biegu skrzyd³a ( A ). W ten sposób realizujemy ³agodne domykanie skrzyd³a ( A ) bramy podczas zamykania lub 
otwierania. W przypadku, gdy podczas zamykania lub otwierania zauwa¿ymy, ¿e si³ownik M1 na szybkim biegu: ( pracuje zbyt d³ugo - czas 
ten musimy zmniejszyæ ), ( pracuje zbyt krótko - czas ten musimy zwiêkszyæ).
Czas ten nale¿y tak dobraæ, aby dojazd skrzyd³a ( A ) do ogranicznika otwarcia ( E ) lub zamkniêcia ( D ) nastêpowa³ na wolnym biegu.

12 programowanie ³agodnego domykania skrzyd³a M1 zakres : 1 - 99 sek.

13 próg przeci¹¿enia dla si³ownika M1 na szybkim biegu zakres : 5 - 99

Funkcja ta s³u¿y do regulacji progu zadzia³ania zabezpieczenia przeci¹¿eniowego dla si³ownika M1 pracuj¹cego na szybkim biegu. 
Zabezpieczenie to wy³¹cza zasilanie si³ownika M1 po napotkaniu przeszkody podczas pracy skrzyd³a ( A ).

14 próg przeci¹¿enia dla si³ownika M1 na wolnym biegu zakres : 5 - 99

Funkcja ta s³u¿y do regulacji progu zadzia³ania zabezpieczenia przeci¹¿eniowego dla si³ownika M1 pracuj¹cego na wolnym biegu.
Zabezpieczenie to wy³¹cza zasilanie si³ownika M1 po dojechaniu skrzyd³a ( A ) do ogranicznika otwarcia ( E ) lub zamkniêcia ( D )

Funkcja ta okreœla maksymalny czas pracy si³ownika M2, który powinien byæ orientacyjnie o 30% wiêkszy od rzeczywistego czasu 
potrzebnego do ca³kowitego otwarcia lub zamkniêcia skrzyd³a ( B ).

21 zabezpieczenie czasowe pracy si³ownika M2 zakres : 1 - 99 sek.

W funkcji tej ustalamy czas, po którym nastêpuje w³¹czenie wolnego biegu si³ownika M2. Jest on liczony od rozpoczêcia ruchu do momentu 
w³¹czenia wolnego biegu skrzyd³a ( B ). W ten sposób realizujemy ³agodne domykanie skrzyd³a ( B ) bramy podczas zamykania lub 
otwierania. W przypadku, gdy podczas zamykania lub otwierania zauwa¿ymy, ¿e si³ownik M2 na szybkim biegu: ( pracuje zbyt d³ugo - czas 
ten musimy zmniejszyæ ), ( pracuje zbyt krótko - czas ten musimy zwiêkszyæ)
Czas ten nale¿y tak dobraæ, aby dojazd skrzyd³a ( B ) do ogranicznika otwarcia ( F ) lub zamkniêcia ( D ) nastêpowa³ na wolnym biegu.

22 programowanie ³agodnego domykania si³ownika M2 zakres : 1 - 99 sek.

23 próg przeci¹¿enia dla si³ownika M2 na szybkim biegu zakres : 5 - 99

Funkcja ta s³u¿y do regulacji progu zadzia³ania zabezpieczenia przeci¹¿eniowego dla si³ownika M2 pracuj¹cego na szybkim biegu. 
Zabezpieczenie to wy³¹cza zasilanie si³ownika M2 po napotkaniu przeszkody podczas pracy skrzyd³a ( B ).

24 próg przeci¹¿enia dla si³ownika M2 na wolnym biegu zakres : 5 - 99

Funkcja ta s³u¿y do regulacji progu zadzia³ania zabezpieczenia przeci¹¿eniowego dla si³ownika M2 pracuj¹cego na wolnym biegu.
Zabezpieczenie to wy³¹cza zasilanie si³ownika M2 po dojechaniu skrzyd³a ( B ) do ogranicznika otwarcia ( F ) lub zamkniêcia ( D )

31 prêdkoœæ si³owników M1 i  M2 na wolnym biegu zakres : 0 - 9

Funkcja ta, daje mo¿liwoœæ zmiany ustawienia prêdkoœci pracy si³owników na wolnym biegu ( standardowo : 5 ). Po dokonaniu zmiany 
prêdkoœci si³owników na wolnym biegu, nale¿y dokonaæ korekty ustawieñ sterownika poprzez uruchomienie funkcji [88].

32 czas opóŸnienia skrzyd³a M2 zakres : 0 - 10 sek.

Funkcja ta s³u¿y do okreœlenia zw³oki po jakim czasie od ruszenia si³ownika M1 ma ruszyæ si³ownik M2. 
W przypadku gdy posiadamy skrzyd³a bramy: bez zak³adek - czas opóŸnienia ustawiamy na 00,

z zak³adk¹ - czas opóŸnienia ustawiamy wed³ug potrzeb w zakresie (1-10 sek.)

opcja: A
przekaŸnik kana³u dodatkowego uruchamiany jest przyciskiem  pilota.
Mo¿e on pracowaæ w 2 trybach:
- tryb bistabilny: gdy na wyœwietlaczu ustawimy wartoœæ = 00. Przycisk pilota do obs³ugi  
kana³u dodatkowego na przemian bêdzie w³¹cza³ i wy³¹cza³ przekaŸnik.

- tryb czasowy: gdy na wyœwietlaczu ustawimy wartoœæ w zakresie (01-99) sek. Przycisk 
pilota do obs³ugi kana³u dodatkowego bêdzie w³¹cza³ przekaŸnik na zaprogramowany 
czas. W opcji A sterowanie kana³em dodatkowym mo¿liwe jest przy ca³kowicie 
zamkniêtej lub otwartej bramie.

33 kana³ dodatkowy

opcja: b
przekaŸnik kana³u dodatkowego 
uruchamiany jest automatycznie 1 sek. 
przed rozpoczêciem cyklu otwierania 
bramy, na zaprogramowany czas w 
zakresie ( 1 - 9 sek.) Dziêki tej opcji 
mo¿emy sterowaæ bram¹ wyposa¿on¹
w elektrozaczep blokady.

Programuj¹c t¹ funkcjê, nale¿y wybraæ opcjê ( A lub b ) w jakiej ma pracowaæ wyjœcie kana³u dodatkowego. Dokonaæ potwierdzenia 
wybranej opcji za pomoc¹ przycisku P-C (3 sek.). Ustawiæ odpowiedni¹ wartoœæ i wyjœæ z programowania przyciskiem P-C (3sek.)

opcja : A, b

10



41 reakcja skrzyde³ bramy na fotokomórkê B1

opcja: A

Naruszenie fotokomórki podczas zamykania spowoduje 
zatrzymanie bramy i jej automatyczne otwarcie.

opcja: b

Naruszenie fotokomórki podczas zamykania spowoduje 
zatrzymanie bramy. Kontynuacja ruchu bramy nast¹pi po u¿yciu 
pilota lub w³¹cznika sterowania rêcznego ( SR )

Reakcjê bramy podczas zamykania na sygna³ z fotokomórki B1 mo¿na zaprogramowaæ na dwa sposoby:

42 reakcja skrzyde³ bramy na fotokomórkê B2

opcja: A

Naruszenie fotokomórki podczas otwierania spowoduje 
zatrzymanie bramy, natomiast opuszczenie pola fotokomórki 
spowoduje automatyczne wznowienie otwierania.

opcja: b

Naruszenie fotokomórki podczas otwierania spowoduje 
zatrzymanie bramy. Kontynuacja ruchu bramy nast¹pi po u¿yciu 
pilota lub w³¹cznika sterowania rêcznego ( SR )

Reakcjê bramy podczas otwierania na sygna³ z fotokomórki B2 mo¿na zaprogramowaæ na dwa sposoby:

Bez wzglêdu na zaprogramowan¹ opcjê, naruszenie fotokomórki B2 podczas zamykania bêdzie powodowaæ zatrzymanie bramy .

51 funkcja osiedlowa

W³¹czenie tej funkcji powoduje zablokowanie mo¿liwoœci obs³ugi zamykania bramy przy pomocy pilota. W³¹czenie tej funkcji wymaga 
zaprogramowania automatycznego zamykania bramy - funkcja [52] lub [53]. Ustawienie funkcji: A - wy³¹czona., b - wy³¹czona

52 automatyczne zamykanie po otwarciu bramy

W funkcji tej mo¿emy zaprogramowaæ czas (  w zakresie od 1 do 99 sek. ) po up³ywie którego nast¹pi automatyczne zamkniêcie bramy. 
Czas ten, jest liczony od momentu otwarcia bramy. Ustawienie na wyœwietlaczu          oznacza wy³¹czenie tej funkcji.

53 automatyczne zamykanie bramy po zadzia³aniu fotokomórki B1

W funkcji tej mo¿emy zaprogramowaæ czas ( w zakresie od 1 do 99 sek. ) po up³ywie którego nast¹pi automatyczne zamkniêcie bramy 
po zadzia³aniu fotokomórki B1. Czas ten, jest liczony od momentu zadzia³ania fotokomórki B1. Ustawienie na wyœwietlaczu      
oznacza wy³¹czenie tej funkcji.

W przypadku jednoczesnego u¿ywania funkcji j [52] i [53], zadzia³anie fotokomórki B1 spowoduje
anulowanie funkcji [52], a automatyczne zamkniêcie bramy nast¹pi po up³ywie czasu z funkcji [53].

61 programowanie pilotów

Procedura ta, s³u¿y do wykonywania operacji wpisywania i usuwania pilotów z pamiêci sterownika.

Dopisanie nowego pilota
Po wybraniu tej funkcji, naciœniêcie przycisku A nowego pilota spowoduje pojawienie siê na wyœwietlaczu symbolu          . Nastêpnie 
nale¿y dokonaæ potwierdzenia dopisania pilota do pamiêci przyciskiem P-C (1 sek.). Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualna iloœæ pilotów 
obs³uguj¹cych sterownik.

Usuniêcie wszystkich pilotów z pamiêci sterownika
Po wybraniu tej funkcji, naciœniêcie przycisku B pilota spowoduje pojawienie siê na wyœwietlaczu symbolu          . Nastêpnie nale¿y 
dokonaæ potwierdzenia usuniêcia wszystkich pilotów przyciskiem P-C (1sek.). Na wyœwietlaczu pojawi siê          jako aktualna iloœæ 
pilotów obs³uguj¹cych sterownik.

71 wybór przycisku pilota do obs³ugi otwierania bramy

W funkcji tej mamy mo¿liwoœæ zmiany przycisku pilota do obs³ugi otwarcia bramy. Standardowo przypisany jest przycisk A

podczas programowania funkcji [71],[72],[73] i [74], wybranie na wyœwietlaczu symbolu    
            spowoduje wy³¹czenie danego przycisku pilota z obs³ugi sterownika

72 wybór przycisku pilota do obs³ugi zamykania bramy

W funkcji tej mamy mo¿liwoœæ zmiany przycisku pilota do obs³ugi zamkniêcia bramy. Standardowo przypisany jest przycisk A

73 wybór przycisku pilota do obs³ugi kana³u dodatkowego

W funkcji tej mamy mo¿liwoœæ zmiany przycisku pilota do obs³ugi kana³u dodatkowego. Standardowo przypisany jest przycisk B

74 wybór przycisku pilota do obs³ugi furtki bramy

W funkcji tej mamy mo¿liwoœæ przypisania przycisku pilota do obs³ugi funkcji furtki bramy. Standardowo nie jest przypisany ¿aden 
przycisk pilota. Funkcja furtki sterownika polega na 50% otwarciu skrzyd³a napêdzanego si³ownikiem M1. 

11
ii

ii

opcja : A, b

opcja : A, b

opcja : A, b

zakres : 0 - 99 sek.

zakres : 0 - 99 sek.

zakres : A,b,C,d,-

zakres : A,b,C,d,-

zakres : A,b,C,d,-

zakres : A,b,C,d,-



tryb: b

Wspó³praca sterownika z wy³¹cznikami 
krañcowymi, które po zadzia³aniu przeka-
zuj¹ do sterownika sygna³y okreœlaj¹ce 
skrajne po³o¿enie skrzyde³ bramy. Zadzia- 
³anie wy³¹cznika krañcowego powoduje 
zatrzymanie danego skrzyd³a bramy.

81 rodzaj wy³¹czników krañcowych

Sterownik mo¿e wspó³pracowaæ z w³¹cznikami krañcowymi typu NO lub NC. Dziêki tej funkcji mamy mo¿liwoœæ zmiany rodzaju zasto-
sowanych wy³¹czników, które s¹ automatycznie identyfikowane podczas procedury pierwszego uruchomienia sterownika. 

82 wybór trybu pracy sterownika

tryb: A

Wspó³praca sterownika z bram¹ lub si³owni-
kami wyposa¿onymi w mechaniczne ograni-
czniki skrajnych po³o¿eñ skrzyde³. W tym try-
bie wy³¹czenie zasilania si³owników odbywa 
siê po dojœciu skrzyd³a bramy do ograniczni-
ka i zadzia³aniu czujnika przeci¹¿enia.

W funkcji tej mamy mo¿liwoœæ zmiany trybu pracy sterownika

83 serwisowe sterowanie skrzyd³ami bramy

W funkcji tej mamy mo¿liwoœæ przy pomocy przycisków P-A , P-B i P-C sterowaæ rêcznie skrzyd³ami bramy. Naciskaj¹c przycisk P-C (1 sek.) 
prze³¹czamy sterowanie pomiêdzy si³ownikami M1 i M2, co sygnalizowane jest naprzemiennym zapalaniem diod LED1 lub LED2. 
Trzymanie wciœniêtego przycisku P-A lub P-B bêdzie powodowa³o ruch wybranego skrzyd³a bramy.

zapalona dioda LED1 :

przycisk P-A otwiera skrzyd³o napêdzane si³ownikiem M1,
przycisk P-B zamyka skrzyd³o napêdzane si³ownikiem M1.

Uwaga: Po dokonaniu czynnoœci serwisowych skrzyd³a bramy, nale¿y bezwzglêdnie doprowadziæ do 
pozycji zamkniêtej. Nastêpnie d³u¿sze naciœniêcie przycisku P-C (3 sek.) spowoduje wyjœcie z tej funkcji.

zapalona dioda LED2 :

przycisk P-A otwiera skrzyd³o napêdzane si³ownikiem M2,
przycisk P-B zamyka skrzyd³o napêdzane si³ownikiem M2.

88 automatyczna nauka

Procedura ta wykonuje automatyczn¹ naukê parametrów, której zadaniem jest dopasowanie ustawieñ sterownika do u¿ytych si³owników. 
Po dokonaniu nauki nastêpuje dopasowanie czasów pracy i progów przeci¹¿eñ w funkcjach : [11],[12],[13],[14] dla si³ownika M1 oraz w 
funkcjach : [21],[22],[23],[24] dla si³ownika M2. Aby nast¹pi³o prawid³owe automatyczne dopasowanie wszystkich parametrów, czas 
pe³nego otwarcia skrzyd³a bramy nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 8 sek. i d³u¿szy ni¿ 60 sek.

uruchomienie i przebieg procedury :

1 - nacisn¹æ przycisk P-C ( 3sek.) aby wejœæ w menu funkcji sterownika ( na wyœwietlaczu pojawi¹ siê cyfry            )
2 - przyciskami P-A i P-B  ustawiæ wartoœæ na wyœwietlaczu :
3 - nacisn¹æ przycisk P-C (3 sek.) w celu potwierdzenia wybranej funkcji ( na wyœwietlaczu pojawi siê symbol           )
4 - nacisn¹æ przycisk P-C (1sek.) w celu uruchomienia procedury automatycznej nauki parametrów, która spowoduje :

- otwarcie skrzyd³a napêdzanego si³ownikiem M1,
- otwarcie skrzyd³a napêdzanego si³ownikiem M2,
- zamkniêcie skrzyd³a napêdzanego si³ownikiem M2,
- zamkniêcie skrzyd³a napêdzanego si³ownikiem M1.

W trakcie automatycznej nauki praca si³ownika M1 sygnalizowana jest diod¹ LED1, a si³ownika M2 diod¹ LED2. Dodatkowo 
wyœwietlacz pokazuje na bie¿¹co aktualny wspó³czynnik obci¹¿enia si³owników M1 lub M2.

Zakoñczenie tej procedury nastêpuje samoczynnie i zostaje zasygnalizowane na wyœwietlaczu symbolem         , co oznacza zamkniêt¹ i 
gotow¹ do pracy bramê. W przypadku wykrycia nieprawid³owoœci, procedura automatycznej nauki mo¿e zostaæ przerwana przez sterownik 
co sygnalizowane jest na wyœwietlaczu b³êdem: E5, E6 lub E7 ( opis kodów b³êdów zamieszczony jest na str. 15 ). Nale¿y wtedy nacisn¹æ 
przycisk P-C na 3 sek. co spowoduje wyjœcie z procedury, usun¹æ przyczynê wyst¹pienia b³êdu oraz ponownie uruchomiæ procedurê 
automatycznej nauki parametrów.

Uwaga: Przed uruchomieniem procedury automatycznej nauki, skrzyd³a 
bramy bezwzglêdnie musz¹ znajdowaæ siê w pozycji zamkniêtej.

99 ustawienia fabryczne

Po uruchomieniu tej procedury na wyœwietlaczu pojawi siê symbol UF. Nale¿y wtedy nacisn¹æ przycisk P-C (3sek.) aby przywróciæ 
ustawienia fabryczne sterownika. Nastêpnie musimy ponownie zaprogramowaæ sterownik. Procedurê t¹ mo¿na równie¿ uruchomiæ 
pod³¹czaj¹c zasilanie do sterownika przy wciœniêtym przycisku P-B.

12

zakres : no, nc

zakres : A, b

procedura

procedura

procedura

Uwaga: W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci podczas 
trwania automatycznej nauki, procedurê t¹ nale¿y
przerwaæ poprzez naciœniêcie przycisku P-C.

tryb: C

Wspó³praca sterownika z si³ownikami 
posiadaj¹cymi wewnêtrzne wy³¹czniki, 
od³¹czaj¹ce zasilanie silnika w skrajnym 
po³o¿eniu skrzyd³a bramy.



OBS£UGA STEROWNIKA BRAMY7

Obs³uga bramy za pomoc¹ pilotów radiowych

B
C

D

A
A B

C D

B

A

P-201 P-401 P-403

UWAGA:  w funkcjach od [71] do [74] mo¿na dowolnie skonfigurowaæ dzia³anie przycisków pilota 

Chwilowe u¿ycie w³¹cznika SR w skrajnym po³o¿eniu skrzyde³ bramy bêdzie powodowa³o otwarcie lub zamkniêcie bramy. Chwilowe u¿ycie 
w³¹cznika SR podczas ruchu bramy bêdzie powodowa³o STOP bramy. Nastêpne u¿ycie w³¹cznika SR po wczeœniejszym zatrzymaniu 
bramy bêdzie powodowa³o ruch w kierunku przeciwnym do poprzedniego ruchu jaki wykonywa³a brama przed zatrzymaniem.

A

B

C

D

Fabrycznie do obs³ugi sterownika 
przyporz¹dkowane s¹ dwa przyciski pilota 

realizuj¹ce nastêpuj¹ce zadania :

pilot P-201

otwieranie, zamykanie, STOP

obs³uga kana³u dodatkowego

ustawienia w³asne

A

B

otwieranie, zamykanie, STOP

obs³uga kana³u dodatkowego

zaznaczone segmenty wyœwietlacza :
œwiec¹ na sta³e - skrzyd³a bramy w pozycji zamkniêtej,
migaj¹ szybko - skrzyd³a bramy w trakcie zamykania,
migaj¹ wolno - skrzyd³a bramy zatrzymane w trakcie zamykania.

zaznaczone segmenty wyœwietlacza :
œwiec¹ na sta³e - skrzyd³a bramy w pozycji otwartej,
migaj¹ szybko - skrzyd³a bramy w trakcie otwierania,
migaj¹ wolno - skrzyd³a bramy zatrzymane w trakcie otwierania.

zaznaczone segmenty wyœwietlacza sygnalizuj¹ zadzia³anie
czujników przeci¹¿enia :
z lewej strony - dla skrzyd³a napêdzanego si³ownikiem M1,
z prawej strony - dla skrzyd³a napêdzanego si³ownikiem M2.

LED1

LED1

LED1

LED2

LED2

LED2

Opis wyœwietlacza i diod LED podczas pracy bramy

zaznaczone diody sygnalizuj¹ zadzia³anie fotokomórek :
LED1 - zadzia³anie fotokomórki B1,
LED2 - zadzia³anie fotokomórki B2.

LED1 LED2

13

przyk³adowe sterowanie P-401, P403

otwieranie, STOP

zamykanie, STOP

obs³uga kana³u dodatkowego

obs³uga trybu furtka

Obs³uga bramy za pomoc¹ w³¹cznika do sterowania rêcznego



Lampa sygnalizacyjna

cykle œwiecenia lampy opis

miga wolno

miga szybko

migniêcie ( 1sek.)

brama w trakcie otwierania

brama w trakcie zamykania

w³¹czenie / wy³¹czenie kana³u dodatkowego

miga 2 razy i przerwa awaria fotokomórki B1

miga 3 razy i przerwa awaria fotokomórki B2

œwieci 5 sek. uruchomienie procedury automatycznego zamykania bramy

awaria zasilania podczas zamykania lub otwierania bramy

miga 4 razy i przerwa

awaria wy³¹czników krañcowych

Po w³¹czeniu zasilania sterownik sygnalizuje miganiem lampy w cyklu 6 razy i przerwa, o niedokoñczonym cyklu otwierania lub zamykania 
bramy. W tym momencie naciœniêcie przycisku pilota ( od zamykania ) uruchamia procedurê awaryjnego zamkniêcia skrzyde³ bramy. 
Procedura ta polega na osobnym zamkniêciu skrzyd³a ( A ), a nastêpnie skrzyd³a ( B ), w celu doprowadzenia bramy do skrajnej pozycji 
zamkniêcia i przejœcia sterownika do normalnej pracy.

miga 5 razy i przerwa

awaria zasilania podczas zamykania lub otwierania bramymiga 6 razy i przerwa
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Po 4 kolejnych zadzia³aniach czujników przeci¹¿enia sterownik przechodzi do trybu awaryjnego co bêdzie sygnalizowane miganiem 
lampy w cyklu 4 razy i przerwa. Mo¿e to œwiadczyæ o zwiêkszeniu oporów mechanicznych podczas zamykania lub otwierania skrzyde³ 
bramy lub o z³ym wyregulowaniu progów przeci¹¿enia si³ownika M1 funkcja [13] lub M2 funkcja [23].

awaria czujników przeci¹¿enia

cykl œwiecenia :   6 x 

awaria czujników przeci¹¿enia

W trybie awaryjnym lampa sygnalizacyjna cyklem œwiecenia informuje o zaistnia³ej awarii. W tym trybie mo¿emy awaryjnie otworzyæ lub 
zamkn¹æ bramê. Naciskanie przycisku A pilota lub P-A na p³ycie sterownika powoduje uruchomienie  2 sek. sekwencji otwierania bramy, 
natomiast naciskanie przycisku B pilota lub P-B na p³ycie sterownika powoduje uruchomienie 2 sek. sekwencji zamykania bramy. Po 5 
minutach bezczynnoœci w trybie awaryjnym sterownik wy³¹cza lampê sygnalizacyjn¹.

Po zakoñczeniu awaryjnego sterowania bram¹, skrzyd³a nale¿y bezwzglêdnie pozostawiæ w pozycji zamkniêtej. Nastêpnie nale¿y 
jednoczeœnie nacisn¹æ przyciski A i B pilota lub P-C na p³ycie sterownika, aby wyjœæ z trybu awaryjnego.

cykl œwiecenia :   4 x 

Sterownik sygnalizuje 3 migniêciami lampy o próbie otwarcia b¹dŸ zamkniêcia bramy przy aktywnej fotokomórce B2. Po 4 kolejnych 
próbach wystartowania bramy przy aktywnej fotokomórce B2, sterownik przechodzi do trybu awaryjnego co bêdzie sygnalizowane 
miganiem lampy w cyklu 3 razy i przerwa.

awaria fotokomórki B2 cykl œwiecenia :   3 x 

Sterownik sygnalizuje 2 migniêciami lampy próbê otwarcia b¹dŸ zamkniêcia bramy, przy aktywnej fotokomórce B1. Po 4 kolejnych próbach 
wystartowania bramy przy aktywnej fotokomórce B1, sterownik przechodzi do trybu awaryjnego, co bêdzie sygnalizowane miganiem 
lampy w cyklu 2 razy i przerwa.

awaria fotokomórki B1 cykl œwiecenia :   2 x 

Po 4 kolejnych próbach wystartowania bramy przy uszkodzonych wy³¹cznikach krañcowych  sterownik przechodzi do trybu 
awaryjnego, co bêdzie sygnalizowane miganiem lampy w cyklu 5 razy i przerwa.

awaria wy³¹czników krañcowych cykl œwiecenia :   5 x 

UWAGA:    W trybie awaryjnym podczas sterowania bram¹, nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. 
Sterownik w tym trybie nie analizuje sygna³ów dochodz¹cych z fotokomórki B1 i B2,  czujników przeci¹¿enia 
oraz wy³¹czników krañcowych. Po wyjœciu sterownika z trybu awaryjnego, nale¿y sprawdziæ i usun¹æ 
przyczynê, która spowodowa³a w³¹czenie trybu awaryjnego.

Tryb awaryjny

Diagnostyka awarii
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Konserwacja

Zaleca siê systematycznie, 2 razy w roku skontrolowaæ skutecznoœæ dzia³ania zabezpieczenia przeci¹¿eniowego si³owników skrzyde³ 
bramy oraz dzia³anie czujników fotokomórek. Co 12m-cy lub w przypadku pogorszenia zasiêgu sterowania radiowego, nale¿y wymieniæ 
baterie w pilotach. Nale¿y zadbaæ równie¿ o prawid³ow¹ pracê elementów ciernych bramy ( zawiasy, rolki prowadz¹ce ) i utrzymywaæ je w 
nale¿ytej sprawnoœci. 

Tabela kodów b³êdów zwi¹zanych z uruchomieniem i programowaniem sterownika

kod b³êdu przyczyna wyst¹pienia b³êdu

E1

E2

Ÿle pod³¹czone lub uszkodzone wy³¹czniki krañcowe skrzyd³a M1

Ÿle pod³¹czone lub uszkodzone wy³¹czniki krañcowe skrzyd³a M2

E3 niezgodnoœæ typu wy³¹czników krañcowych pomiêdzy skrzyd³ami M1 i M2

E4 zakoñczenie ETAPU 2 uruchomienia sterownika przy nie pozostawionych skrzyd³ach bramy w pozycji zamkniêtej

podczas automatycznego programowania w trybie pracy z wy³¹cznikami krañcówkami, nast¹pi³o wy³¹czenie si³ownika 
napêdzaj¹cego skrzyd³o bramy przez czujnik przeci¹¿enia, zanim sterownik dosta³ sygna³ z wy³¹cznika krañcowego lub 
nast¹pi³o zbyt wczesne zadzia³anie wy³¹cznika krañcowego.

E5

E6 przekroczenie maksymalnego czasu pracy si³ownika podczas procedury automatycznej nauki

E7
przerwanie za pomoc¹ przycisku P-C procedury automatycznej nauki parametrów lub uruchomienie procedury 
automatycznej nauki przy nie pod³¹czonym si³owniku

próba uruchomienia zamykania lub otwierania bramy przy nie zaprogramowanych lub b³êdnie zaprogramowanych 
parametrach pracy si³ownika M1 lub M2E8

Nie wyrzucaæ zu¿ytego urz¹dzenia ani zu¿ytych baterii razem z odpadami z gospodarstwa 
domowego. U¿ytkownik jest zobowi¹zany przekazaæ wszystkie zu¿yte urz¹dzenia elektroniczne 
i elektryczne do specjalnego punktu zbiórki odpadów w celu ich wtórnego przetworzenia
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