ZDALNE STEROWANIE NAPÊDEM
BRAMY PRZESUWNEJ / JEDNOSKRZYD£OWEJ
UCHYLNYCH DRZWI GARA¯OWYCH
z pilotami kodu zmiennego KEELOQ

WOSTER RSB

PWR - zasilanie urz¹dzenia 15 – 24V AC/DC
P1

- przekaŸnik odpowiedzialny za otwieranie bramy

P2

- przekaŸnik odpowiedzialny za zamykanie bramy

P3

- przekaŸnik kana³u dodatkowego do pod³¹czenia
innych urz¹dzeñ elektrycznych

P4

- przekaŸnik do pod³¹czenia lampy sygnalizacyjnej

GND
W-1
W-2
W-3

- wspólna masa (-) dla wejœæ W-1, W-2, W-3, W-4
- wejœcie masy (-) wy³¹cznika krañcowego otwarcia
- wejœcie masy (-) wy³¹cznika krañcowego zamkniêcia
- wejœcie masy (-) do sterowania manualnego

+12V - zasilanie czujnika bariery podczerwieni
GND - zasilanie czujnika bariery podczerwieni
W-4 - wejœcie sygna³u masy czujnika bariery podczerwieni
ANT - wejœcie anteny
GND - masa anteny
COM - wejœcie przekaŸnika prze³¹czane pomiêdzy NO i NC
NO - wyjœcie. przekaŸnika normalnie rozwarte z COM
NC - wyjœcie przekaŸnika normalnie zwarte z COM
SW - przycisk serwisowy
P1

P2

P3

P4

C

C

A

B
D

A

B
D

Opis przycisków pilota
Przycisk A pilota - naprzemienne sterowanie przekaŸnikami P1 i P2
(realizacja otwierania, zamykania i zatrzymania bramy)
Przycisk B pilota - sterowanie przekaŸnikiem P3 kana³u dodatkowego
(realizacja sterowania np. elektrozaczepem lub dodatkowym oœwietleniem)
Przycisk C pilota - wolny lub do obs³ugi przekaŸnika P1 i P2 w drugim sterowniku RSB
Przycisk D pilota - wolny lub do obs³ugi przekaŸnika P3 kana³u dodatkowego w drugim sterowniku
UWAGA:
sterownik posiada wewnêtrzn¹ pamiêæ, która gwarantuje w przypadku zaniku zasilania
zapamiêtanie wszystkich zaprogramowanych funkcji oraz pilotów.

Stan neutralny
Jest to stan sterownika, w którym wszystkie kana³y s¹ wy³¹czone.
Procedura programowania
Wejœcie w procedurê programowania jest mo¿liwe w stanie neutralnym po wybraniu przyciskiem serwisowym
umieszczonym pomiêdzy listwami po³¹czeniowymi, kodu serwisowego 23
Wybranie kodu polega na:
- naciœniêciu i puszczeniu przycisku serwisowego gdy na wyœwietlaczu z lewej strony ujrzymy cyfrê 2
ponownym naciœniêciu i puszczeniu przycisku gdy na wyœwietlaczu z prawej strony ujrzymy cyfrê 3
- poprawne wybranie kodu spowoduje przejœcie urz¹dzenia do procedury programowania i wyœwietlenie
pozycji [ ] w menu g³ównym
- wybranie kodu niepe³nego b¹dŸ b³êdnego zasygnalizowane jest 3 migniêciami symbolu - Schemat poruszania siê po menu sterownika:
W menu g³ównym procedury programowania poruszamy siê przyciskiem SW. Po ustawieniu siê na ¿¹danej
pozycji z menu, przyciskiem A pilota akceptujemy wybran¹ funkcjê i przechodzimy do programowania. Po
zakoñczeniu programowania nast¹pi automatyczny powrót do menu g³ównego.

menu g³ówne

Automatyczny powrót do menu g³ównego
po 5 sekundach
od zakoñczenia programowania

T
STAN NEUTRALNY
STEROWNIKA

przycisk serwisowy - SW

C D

KOD
SERWISOWY

Funkcja programowania czasu zamykania bramy:
automatycznie - za pomoc¹ przycisku serwisowego i
wy³¹czników krañcowych

T

manualnie

automatycznie - za pomoc¹ przycisku serwisowego i
wy³¹czników krañcowych
manualnie

tryb bistabilny [ 00 ]
tryb czasowy w zakresie : [ 01 ] [ 02 ] ... [ 99 ] sek.
programowanie realizujemy przyciskami A i B pilota
Funkcja programowania czasu automatycznego zamykania:
automatyczne zamykanie wy³¹czone - [ 00 ]

T

T

T

programowanie czasu w zakresie [ 10 ] [ 20 ] ... [ 90 ] sek.
programowanie realizujemy przyciskiem A pilota
Funkcja programowania czasu luzowania naprê¿eñ
luzowanie naprê¿eñ wy³¹czone [ 00 ]
programowanie czasu w zakresie [ 10 ][ 20 ] ... [ 90 ] x 10ms
programowanie realizujemy przyciskiem A pilota
Programowanie opcji pracy:
A - blokada otwarcia bramy pilotem przy aktywnej barierze
B - reakcja bramy na zadzia³anie bariery podczas zamykania
C - automatyczne zamykanie bramy po naruszeniu bariery
D - zamiana przycisków pilota obs³uguj¹cych sterownik
programowanie realizujemy przyciskami A,B,C,D pilota
dopisanie

pilotów

akceptacja

Kana³ dodatkowy mo¿e pracowaæ w trybie
bistabilnym lub czasowym w zakresie
od 1 do 99 sekund

W tej funkcji programujemy czas po jakim ma
nast¹piæ automatyczne zamkniêcie bramy po
wczeœniejszym jej otwarciu

W tej funkcji programujemy czas na jaki ma
zostaæ w³¹czone chwilowe otwarcie bramy po jej
zamkniêciu, w celu poluzowania naprê¿eñ

poz. 2- opcja A w³¹czona
poz. 1 -opcja A wy³¹czona

A

poz. 2- zatrzymanie bramy a po
zwolnieniu bariery kontynuacja
poz.1 - zatrzymanie bramy i
automatyczne otwarcie

B

akceptacja

pilota
usuniêcie

W trybie automatycznym lub manualnym mo¿na
zaprogramowaæ czas otwierania bramy w
zakresie od 1 do 99 sekund

- za pomoc¹ przycisków A i B pilota

Funkcja programowania trybu pracy kana³u dodatkowego:

T

W trybie automatycznym lub manualnym mo¿na
zaprogramowaæ czas zamykania bramy w
zakresie od 1 do 99 sekund

- za pomoc¹ przycisków A i B pilota

Funkcja programowania czasu otwierania bramy:

T

przyciski pilota

wyœwietlenie iloœci
wpisanych pilotów
do pamiêci RSB
oraz powrót do
menu g³ównego

C
D

poz. 2- opcja C w³¹czona
poz. 1 -opcja C wy³¹czona
poz.2- obs³uga przyciskami C i D pilota
poz.1- obs³uga przyciskami A i B pilota

F1 – FUKCJA PROGRAMOWANIA CZASU ZAMYKANIA BRAMY
Tryb automatyczny - programowanie w tej opcji polega na automatycznym zaprogramowaniu czasu zamykania
bramy. Aby tego dokonaæ musimy mieæ otwart¹ bramê oraz zainstalowany i pod³¹czony do wejœcia W-1 wy³¹cznik
krañcowy okreœlaj¹cy skrajne po³o¿enie zamkniêcia. W tej sytuacji naciœniêcie przycisku SW spowoduje
zamykanie bramy do momentu zadzia³ania wy³¹cznika krañcowego zamkniêcia oraz automatyczn¹ naukê
zarejestrowanego na wyœwietlaczu czasu zamykania bramy.
Tryb manualny - programowanie w tej opcji jest rêcznym zaprogramowaniem czasu zamykania, które polega na
wybraniu ¿¹danego czasu przyciskami A i B pilota. W trybie manualnym mo¿emy równie¿ dokonaæ korekty czasu
zamykania zaprogramowanego w trybie automatycznym.
F2 – FUKCJA PROGRAMOWANIA CZASU OTWIERANIA BRAMY
Tryb automatyczny - programowanie w tej opcji polega na automatycznym zaprogramowaniu czasu otwierania
bramy. Aby tego dokonaæ musimy mieæ zamkniêt¹ bramê oraz zainstalowany i pod³¹czony do wejœcia W-2
wy³¹cznik krañcowy okreœlaj¹cy skrajne po³o¿enie otwarcia. W tej sytuacji naciœniêcie przycisku SW spowoduje
otwieranie bramy do momentu zadzia³ania wy³¹cznika krañcowego otwarcia oraz automatyczn¹ naukê
zarejestrowanego na wyœwietlaczu czasu otwierania bramy.
Tryb manualny - programowanie w tej opcji jest rêcznym zaprogramowaniem czasu otwierania, które polega na
wybraniu ¿¹danego czasu przyciskami A i B pilota. W trybie manualnym mo¿emy równie¿ dokonaæ korekty czasu
otwierania zaprogramowanego w trybie automatycznym.
Uwaga: Jeœli w trakcie normalnej pracy tj. otwierania lub zamykania, brama zostanie zatrzymana przyciskiem A
pilota lub czujnikiem bariery to ponowne jej zamkniêcie lub otwarcie spowoduje proporcjonalnie skrócenie
zaprogramowanego czasu potrzebnego do ca³kowitego zamkniêcia lub otwarcia bramy.
F3 – FUKCJA TRYBU PRACY KANA£U DODATKOWEGO
Kana³ dodatkowy s³u¿y do wysterowania przy pomocy przycisku B pilota dodatkowych urz¹dzeñ elektrycznych
np. elektrozaczepu, dodatkowego oœwietlenia itp. Kana³ ten w zale¿noœci od potrzeb mo¿e pracowaæ w jednym z
dwóch trybów:
bistabilny - zaprogramowanie tego trybu polega na wybraniu przyciskami A i B pilota na wyœwietlaczu [00]
W tym trybie chwilowe naciœniêcie przycisku B pilota spowoduje za³¹czenie, natomiast ponowne jego naciœniêcie
spowoduje wy³¹czenie kana³u dodatkowego.
czasowy - zaprogramowanie tego trybu polega na wybraniu przyciskami A i B pilota na wyœwietlaczu
potrzebnego czasu w zakresie od 1 do 99 sek. W tym trybie chwilowe naciœniêcie przycisku B pilota spowoduje
za³¹czenie kana³u na zaprogramowany czas.
F4 – FUKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA BRAMY
Funkcja ta s³u¿y do zaprogramowania czasu po jakim ma nast¹piæ automatyczne zamkniêcie bramy.
Przyciskiem A pilota mo¿emy wybraæ ¿¹dany czas [10] [20] [30] [40] [50] [60] [70] [80] [90] sek. Ustawienie
na wyœwietlaczu wartoœci [00] spowoduje wy³¹czenie funkcji automatycznego zamykania.
W przypadku gdy brama jest w cyklu automatycznego zamykania odliczanie czasu pozosta³ego do jej
zamkniêcia mo¿emy przerwaæ naciœniêciem przycisku A pilota.
F5 – FUKCJA LUZOWANIA NAPRÊ¯EÑ SI£OWNIKA PO ZAMYKNIÊCIU BRAMY
Funkcja ta s³u¿y do zaprogramowania czasu luzowania naprê¿eñ si³ownika powsta³ych po zamkniêciu bramy.
Luzowanie to polega na krótkotrwa³ym otwarciu bramy w zakresie od 100 do 900 msek.
Przyciskiem A pilota mo¿emy wybraæ ¿¹dany poziom luzowania [10] [20] [30] [40] [50] [60] [70] [80] [90]
(gdzie [10] =100 msek.), który zapewni optymalne poluzowanie si³ownika po zamkniêciu bramy.
Ustawienie na wyœwietlaczu wartoœci [00] spowoduje wy³¹czenie funkcji luzowania naprê¿eñ po zamkniêciu.
OP – OPCJE PRACY STEROWNIKA
Mamy tutaj mo¿liwoœæ dokonania zmiany ustawieñ 4 opcji pracy sterownika. Zmian tych dokonujemy
przyciskami A B C D pilota zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.
Przycisk A pilota s³u¿y do w³¹czenia opcji (pozycja 2 na wyœwietlaczu), w której nie ma mo¿liwoœci otwarcia
bramy przy aktywnym czujniku bariery (opcja przydatna w przypadku zastosowania 2 kpl. czujników bariery)
W tym przypadku próba otwarcia pilotem bramy spowoduje tylko krótkie migniêcie lampy sygnalizacyjnej.
Przycisk B pilota s³u¿y do wybrania opcji w której mo¿emy zmieniaæ reakcjê bramy podczas zamykania w
przypadku zadzia³ania czujnika bariery.
Pozycja 1- zatrzymanie i automatyczne otwarcie bramy po zadzia³aniu czujnika bariery (zamyka,stop,otwiera)
Pozycja 2- zatrzymanie bramy na czas zadzia³ania czujnika bariery (zamyka,stop,zamyka)
Przycisk C pilota s³u¿y do w³¹czenia opcji (pozycja 2 na wyœwietlaczu) realizuj¹cej automatyczne zamkniêcie
bramy po 5 sek. od momentu opuszczenia strefy czujnika bariery. Czas 5 sek. po którym ma nast¹piæ
automatyczne zamkniêcie bramy zasygnalizowany jest zapaleniem siê lampy sygnalizacyjnej.
Przycisk D pilota s³u¿y do zamiany przycisków pilota obs³uguj¹cych sterownik z A i B na przyciski C i D z
za³o¿eniem ¿e przycisk A zamieniony jest na przycisk C a przycisk B zamieniony jest na przycisk D. Opcja ta
stwarza mo¿liwoœæ obs³ugi 1 pilotem 2 sterowników RSB.

PP – PROGRAMOWANIE PILOTÓW
dopisanie pilota
- nacisn¹æ przycisk A nowego pilota
(na wyœwietlaczu pojawi siê na czas 5 sek. symbol -d )
- podczas wyœwietlenia symbolu -d dokonaæ potwierdzenia wpisanego pilota przyciskiem SW
(na wyœwietlaczu pojawi siê iloœæ aktualnie wpisanych pilotów po czym urz¹dzenie samoczynnie przejdzie w
pozycjê PP w menu g³ównym )
kasowanie pilotów
- nacisn¹æ przycisk B pilota
(na wyœwietlaczu pojawi siê na czas 5 sek. symbol -u )
- podczas wyœwietlenia symbolu -u dokonaæ potwierdzenia kasowania przyciskiem SW
(na wyœwietlaczu pojawi siê cyfra 0 informuj¹ca o wykasowaniu pilotów z pamiêci, po czym urz¹dzenie
samoczynnie przejdzie do menu g³ównego w pozycjê PP )
[ ] - WYJŒCIE Z MENU G£ÓWNEGO
ustawienie siê w menu g³ównym na pozycji [ ] spowoduje po 5 sek. samoczynne wyjœcie z procedury
programowania do stanu neutralnego, czyli gotowoœci urz¹dzenia do pracy.
WEJŒCIA STEROWNIKA
Sterownik posiada nastêpuj¹ce wejœcia s³u¿¹ce do:
W-1 pod³¹czenia wy³¹cznika krañcowego podaj¹cego masê (-) po otwarciu bramy.
Podanie masy (-) na to wejœcie podczas otwierania spowoduje zatrzymanie bramy.
W-2 pod³¹czenia wy³¹cznika krañcowego podaj¹cego masê (-) po zamkniêciu bramy.
Podanie masy (-) na to wejœcie podczas zamykania spowoduje zatrzymanie bramy.
W-3 manualnego sterowania bram¹, podanie masy (-) na to wejœcie w zale¿noœci od okolicznoœci
bêdzie powodowaæ otwarcie, zamkniêcie lub zatrzymanie bramy.
W-4 pod³¹czenia sygna³u masy (-) z fotokomórki czujnika bariery.
Podanie masy przez ten czujnik w trakcie zamykania spowoduje zatrzymanie bramy a w nastêpnej
kolejnoœci w zale¿noœci od zaprogramowanej funkcji B w opcjach pracy OP w:
- pozycji 1 sterownik zacznie automatycznie otwieraæ bramê
- pozycji 2 sterownik po zaniku masy z czujnika bariery zacznie kontynuowaæ zamykanie
Uwaga: W sytuacji gdy wy³¹czniki krañcowe W-1 i W-2 s¹ jednoczeœnie za³¹czone, nie ma mo¿liwoœci
przyciskiem A pilota za³¹czenia przekaŸnika P1 lub P2.. Taka usterka po naciœniêciu przycisku A pilota
sygnalizowana jest 1 migniêciem lampy sygnalizacyjnej.
CYKLE ŒWIECENIA LAMPY SYGNALIZACYJNEJ
miga wolno

- sygnalizacja otwierania bramy

miga szybko

- sygnalizacja zamykania bramy

krótkie migniêcie - próba otwarcia bramy przy aktywnym czujniku bariery (przy w³¹czonej opcji A w OP )
(1sek.)
lub
sygnalizacja usterki jednoczesnego za³¹czenia wy³¹czników krañcowych W-1 i W-2
œwieci (5 sek.)

- sygnalizacja 5 sek. stanu przed automatycznym zamkniêciem ( przy w³¹czonej
funkcji F4 i opcji C w OP)

œwieci (2 sek.)

- sygnalizacja otwierania w trybie awaryjnym lub pracy w trybie startowym

krótkie cykliczne
migniêcia

- odliczanie zaprogramowanego czasu do automatycznego zamkniêcia bramy
( przy zaprogramowanej funkcji F4 )

TRYB AWARYJNY
W przypadku gdy podczas zamykania lub otwierania bramy nast¹pi³ zanik zasilania sterownika to po ponownym
pod³¹czeniu zasilania sterownik w zwi¹zku z utraceniem czasu potrzebnego do dokoñczenia zamkniêcia lub
otwarcia zaczyna pracowaæ w trybie awaryjnym, w którym przyciskiem A pilota mo¿emy realizowaæ krótkotrwa³e
(2 sek.) cykle otwierania w celu doprowadzenia bramy do skrajnego po³o¿enia otwarcia tzn. do zadzia³ania
w³¹cznika W-1 lub naciœniêcia przycisku B pilota. Tryb ten sygnalizowany jest (2 sek.) zapaleniem lampy
sygnalizacyjnej podczas pracy bramy.
TRYB STARTOWY
Jest to tryb pracy sterownika gdy nie mamy zaprogramowanych jeszcze czasów zamkniêcia F1 i otwarcia F2.
Przyciskiem A pilota mo¿emy powodowaæ krótkotrwa³e (2 sek.) otwieranie a przyciskiem B pilota krótkotrwa³e (2
sek.) zamykanie bramy w celu doprowadzenia bramy do skrajnego po³o¿enia otwarcia, aby móc przeprowadziæ
procedurê automatycznego programowania funkcji F1 i F2.
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