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Ostro˝nie! Zagro˝enie dla zdrowia!
Tutaj podano istotne wskazówki bezpieczeƒstwa, które muszà
byç koniecznie przestrzegane w celu unikni´cia zagro˝enia dla
zdrowia.

Uwaga! 
Zagro˝enie wystàpieniem szkód materialnych!
Tutaj podano istotne wskazówki bezpieczeƒstwa, które muszà
byç koniecznie przestrzegane w celu unikni´cia wystàpienia
szkód materialnych.

2. ObjaÊnienia symboli

Kontrola funkcjonowania:
Po pod∏àczeniu i zaprogramowaniu wi´kszoÊci elementów
obs∏ugi sterowanie mo˝e byç skontrolowane pod wzgl´dem
funkcjonowania. Jest to konieczne do szybkiego rozpoznawania
b∏´dów i oszcz´dza czas przy ich wyszukiwaniu.

Wskazówka / porada
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2. ObjaÊnienia symboli

Praca, zasilanie sieciowe

Podawanie sygna∏u

Zak∏ócenie

Brama OTW

Brama ZAM

Ograniczenie si∏y

Stop

Zewn´trzne elementy obs∏ugi

Antena elektroniczna

Zewn´trzna fotokomórka

Nadajnik (czujnik optyczny,
zapora Êwietlna)

Odbiornik (czujnik optyczny,
zapora Êwietlna)

Zabezpieczenie kraw´dzi
zamykania

Czujnik pr´dkoÊci obrotowej

Do sterowania

Prze∏àcznik luênej liny

Przewód ∏àczàcy

Prze∏àcznik najazdowy drzwi

Automatyczne zamykanie

OÊwietlenie

Symbole sterowania, nap´du, itd.:
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3. Rysunki do sterowania C 14 / C 15

Schemat przeglàdowy otoczenia
bramy:
A Klawiatura foliowa

B Przy∏àcza sterowania w silniku

przek∏adniowym

C Prze∏àcznik odniesienia

D lokalne gniazdo wg normy 

CEE 16A

E Przy∏àcze do skrzyd∏a bramy

Prze∏àcznik kluczykowy:
0 czerwony WY¸

I niebieski ZA¸

Kontrolki:
1. Zapora Êwietlna

2. Po∏o˝enie kraƒcowe BRAMA OTW

3. Czasy zamykania

4. Po∏o˝enie kraƒcowe BRAMA ZAM

5. Punkt odniesienia

6. Zak∏ócenie

7. Podawanie sygna∏u

8. Napi´cie robocze

Elementy obs∏ugi:
10. Przycisk PROGRAMOWANIE

11. Przycisk BRAMA OTW

12. Przycisk BRAMA ZAM

13. Przycisk STOP

Przy∏àcza wtykowe:
25. X31 zabezpieczenie kraw´dzi zamykania

27. X10 zewn´trzne elementy obs∏ugi

28. X20 zewn´trzna zapora Êwietlna

29. X2c Zacisk przyrzàdy sterownicze 

IMPULS

Rys. 2: Klawiatura foliowa i prze∏àcznik kluczykowy

Rys. 1: Schemat przeglàdowy otoczenia bramy

0
I

Rys. 3: Pole obs∏ugi sterowania

P
21

3
456

7
8

1 2 3

O8 O1 O2 O3 O30 O11 O12 O10

O7 O29 O6 O5 O25 O31O4 O27 O28

2

8

4

!1

!3

!2

30. F1 Bezpiecznik maks. 4A MT (tylko w C 15)

31. S8 Prze∏àcznik programowanie testu 

bezpiecznika domykania kraw´dziowego

(ustawiç w po∏o˝eniu off)
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4. Istotne wskazówki bezpieczeƒstwa

Sterowanie mo˝e byç pod∏àczane i uruchamianie wy∏àcznie przez wykwalifikowany
i przeszkolony personel specjalistyczny! Wykwalifikowanym i przeszkolonym
personelem specjalistycznym w rozumieniu niniejszego opisu sà osoby, które sà
poinstruowane i nadzorowane przez elektryków i dzi´ki temu sà w stanie
rozpoznawaç zagro˝enia, które mogà byç spowodowane przez elektrycznoÊç.
Muszà oni poza tym posiadaç odpowiednie kwalifikacje, w szczególnoÊci:
• znajomoÊç aktualnych przepisów elektrotechnicznych
• wykszta∏cenie w obs∏udze i konserwacji odpowiedniego wyposa˝enia

bezpieczeƒstwa
• przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Ostro˝nie!
Przed okablowaniem nale˝y koniecznie wy∏àczyç sterowanie z
zasilania sieciowego.

• Przestrzegaç miejscowe przepisy bezpieczeƒstwa!
• Uk∏adaç przewody sieciowe i sterowania koniecznie oddzielnie!
• Napi´cie sterownicze 24 V DC.

Ostro˝nie!
Przed uruchomieniem sterowania nale˝y koniecznie upewniç
si´, ˝e w zasi´gu zagro˝enia dzia∏ania bramy nie znajdujà si´
osoby lub przedmioty, poniewa˝ przy ró˝nych regulacjach
nast´puje ruch bramy!

• Wszystkie istniejàce urzàdzenia awaryjne nale˝y skontrolowaç przed
uruchomieniem.

• Nap´d mo˝e byç zamontowany wy∏àcznie przy zamkni´tej bramie!
• U˝ytkownik bramy lub jego przedstawiciel muszà byç poinstruowani po

uruchomieniu urzàdzenia o jego obs∏udze!
• Nie mo˝na wprowadzaç kabli od strony górnej sterowania.
• Ze wzgl´dów technicznych brama porusza si´ pierwszy raz do ca∏kowitego

otwarcia po w∏àczeniu sterowania.
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4. Istotne wskazówki bezpieczeƒstwa

Ostro˝nie!
Uwaga przy instalowaniu wg klasy zabezpieczenia IP 65
Najpóêniej po uruchomieniu nale˝y zastàpiç wtykowe przy∏àcze
sieciowe przez kabel mocowany na sta∏e! Nale˝y przy tym 
zastosowaç wielobiegunowe urzàdzenie wy∏àczajàce!

Ostro˝nie!
W razie nieprzestrzegania wskazówek ostrzegajàcych mogà
wystàpiç obra˝enia cielesne lub szkody rzeczowe.
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Funkcjonowanie:
Za pomocà klawiatury foliowej Command 612 (art. nr 153 810) mo˝na
przesuwaç bram´ w kierunku otwierania i zamykania, oraz zatrzymywaç bram´.
Wbudowany prze∏àcznik kluczykowy umo˝liwia wy∏àczanie sterowania.

5.1 Pod∏àczenie klawiatury os∏oni´tej folià 'Command 612'

5. Uruchomienie sterowania C 14 / C 15

Rys. 4: Pod∏àczenie klawiatury foliowej

Pod∏àczenie:
• Odkr´ciç cztery Êruby w górnej

cz´Êci obudowy.

• Zamocowaç dolnà cz´Êç obudowy 
w dobrze dost´pnym miejscu, na
Êcianie w pobli˝u bramy.

• Doprowadziç za∏àczony kabel
systemowy mi´dzy dolnà cz´Êcià
obudowy i Êcianà.

• Usunàç wtyczk´ zwierajàcà z
gniazda X10 sterowania (A1)

• Po∏àczyç klawiatur´ foliowà ze
sterowaniem zgodnie z rys. 4.

• Zamknàç obudow´ klawiatury
foliowej.

• po∏o˝enie 'ZA¸' (niebieskie
oznaczenie).
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5. Uruchomienie sterowania C 14 / C 15

5.2 Po∏àczenie sterowanie - skrzyd∏o bramy

Pod∏àczenie:
• Przeprowadziç po∏àczenia elektryczne wed∏ug rysunku 5.

Uwaga!
Sterowanie C 14 / C 15 jest wyposa˝one w obwód pràdu
spoczynkowego. Po przerwaniu pràdu spoczynkowego brama
nie mo˝e byç ju˝ poruszana elektrycznie.

Elementami tego obwodu pràdu spoczynkowego sà np. prze∏àcznik luênej liny,
najazdowy drzwi i chwytacz. JeÊli elementy te sà niedost´pne, nale˝y wetknàç
w gniazdo X31 do∏àczonà wtyczk´ zwarciowà.

Wskazówka!
Równie˝ wtedy, gdy brama jest uruchamiana z zabezpieczenie
kraw´dzi zamykania, post´powaç najpierw wg rys. 5. Czujniki
optyczne (nadajnik i odbiornik) sà pod∏àczane póêniej.
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Legenda:

Prze∏àcznik (wtyczka systemowa):
S5 Prze∏àcznik najazdowy drzwi
S6 Prze∏àcznik luênej liny
S7 Blokada nocna

Prze∏àczniki (zaciski przykr´cane):
S5a * Prze∏àcznik najazdowy drzwi
S6a * Prze∏àcznik luênej liny
S6b ♦ Zabezpieczenie po∏o˝enia liny

Przy∏àcza wtykowe:
X31 Zabezpieczenie kraw´dzi

zamykania (w sterowaniu)
X71A Styk poÊlizgu drzwi
X71B Prze∏àcznik luênej liny
X71C Blokada nocna
X71D Prze∏àcznik luênej liny
X73 Przewód po∏àczeniowy
X74 ♦ Czujnik optyczny (nadajnik)

Zaciski przy∏àczeniowe:
X7C Przewód zwijakowy
X7H Obwód pràdu spoczynkowego
X7L Prze∏àcznik luênej liny
X7V ♦ Zacisk po∏àczeniowy

5. Uruchomienie sterowania C 14 / C 15

*  Przy pod∏àczeniu nale˝y usunàç mostek zwarciowy.
♦ O ile dost´pny.

5.3 Pierwsza kontrola funkcjonowania

• Po∏àczyç wtyczk´ sieciowà sterowania z miejscowym gniazdem wed∏ug normy
CEE 16A.

• Zwróciç uwag´ na to, aby do gniazda by∏o pod∏àczone napi´cie odpowiadajàce
okreÊleniu na tabliczce znamionowej sterowania i aby bezpiecznik odpowiada∏
lokalnym przepisom.

Rys. 5: Po∏àczenie sterowanie - skrzyd∏o bramy
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5. Uruchomienie sterowania C 14 / C 15

• Przy pod∏àczeniu sta∏ym sterowania wymagany jest wielobiegunowy wy∏àcznik
g∏ówny.

• W C 14: zwróciç uwag´ na obracajàce si´ prawo pole obrotu.

Kontrola funkcjonowania
Przy∏àcze sieciowe i okablowanie nap´du:

• Przesunàç bram´ r´cznie do po∏owy drogi przesuwu.
• W∏àczyç zasilanie sieciowe.

- musi zapaliç si´ kontrolka NAPI¢CEI ROBOCZE (8).
-> jeÊli nie, patrz instrukcja kontroli, punkt 'brak napi´cia'.

• Wcisnàç przycisk BRAMA OTW (11).
- brama musi poruszyç si´ w kierunku otwierania
-> brama nie przesuwa si´: patrz instrukcja kontroli, punkt 'brak reakcji po

podaniu sygna∏u'.
-> brama zamyka si´: wcisnàç przycisk STOP, obróciç pole obrotu.

Kontrola funkcjonowania
Obwód pràdu spoczynkowego:

• Uruchomiç oddzielnie ka˝dy element zabezpieczajàcy.
- brama nie powinna teraz poruszaç si´ z uruchomieniem elektrycznym.

-> jeÊli jednak jest to mo˝liwe, skontrolowaç przy∏àcze elektryczne elementu
bezpieczeƒstwa.

• Wy∏àczyç napi´cie zasilajàce.

Uwaga!
Przy opisanej poni˝ej regulacji zwróciç uwag´ na to, aby brama
NIGDY nie porusza∏a si´ ca∏kowicie do po∏o˝enia otwartego lub
zamkni´tego. Zatrzymaç bram´ co najmniej 50 cm przed 

osiàgni´ciem mechanicznego po∏o˝enia kraƒcowego wciskajàc przycisk STOP (13).
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5. Uruchomienie sterowania C 14 / C 15

5.4 Ustawienie punktu odniesienia

• Przesunàç bram´ r´cznie w mechaniczne po∏o˝enie kraƒcowe BRAMA ZAM.

• Otworzyç pokryw´ na nap´dzie bramy.

• Zwolniç wrzeciono ∏àczeniowe popr-
zez przesuni´cie do przodu czerwo-
nej dêwigni biegu ja∏owego (32) i
wciÊni´cie wewn´trznej tarczy
zabierajàcej (33) ko∏a czynnego w
kierunku wrzeciona (patrz rys. 6). 

• Obracaç ko∏o rade∏kowe (34) tak
d∏ugo w kierunku ruchu wskazówek
zegara, a˝ sanie ∏àczeniowe (35)
znajdà si´ ok. 5 mm przed lewà skoÊnà wiàzkà wrzecion (patrz rys. 6).

• Zablokowaç tarcz´ zabierajàcà i zabezpieczyç blokujàc jà na zapadk´ dêwigni
biegu ja∏owego.

• Brama musi zostaç teraz otworzona r´cznie.

• Teraz obróciç mniejszym ko∏em
rade∏kowym (37) wrzeciona 
regulacyjne, a˝ sanie ∏àczeniowe (38)
uruchomià prze∏àcznik punktu
odniesienia (36) (patrz rys. 7).
Obróciç mniejsze ko∏o rade∏kowe
(37) eszcze 1 - 2 obroty w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.

• Nast´pnie zamontowaç pokryw´.

• Przesunàç nap´d elektrycznie w ustawione wst´pnie po∏o˝enie BRAMA ZAM.

Rys. 6: Ustawienie punktu odniesienia (brama jest
zamkni´ta)

Rys. 7: Ustawienie punktu odniesienia (brama jest
otwarta)
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

6.1 Przeglàd funkcji wskaêników i mo˝liwoÊci
programowania

Funkcje wskaêników
Po w∏àczeniu zasilania napi´ciem sterowanie przeprowadza samoczynny test 
(na ok. 2 sekundy zapalà si´ wszystkie kontrolki).
• Patrz równie˝ rys. 3, strona 5.

Komunikaty o b∏´dach
JeÊli Êwieci si´ kontrolka ZAK¸ÓCENIE (6), po krótkim wciÊni´ciu przycisku j (10)
wskazany zostanie numer b∏´du (wskazania Êwiecà si´ nieregularnie). 
Numer b∏´du jest ustalany poprzez dodanie migajàcych cyfr.
• Patrz równie˝ rys. 9, Numery b∏´dów, strona 33.

Programowanie podstawowych funkcji nap´du
Wcisnàç przycisk j (10) przez okres d∏u˝szy ni˝ 2 sekundy. Nast´pnie sterowanie
zmienia swój stan do poziomu programowania funkcji podstawowych, wskazanie
1 miga. Wszystkie inne wskazania Êwiecà si´. Mo˝na puÊciç przycisk j.

Za pomocà przycisków h (11) lub g (12) w menu programowania mo˝na
dokonaç zmian i zapisaç je przyciskiem j. (JeÊli wciÊni´ty zostanie przycisk j,
bez dokonania zmian przyciskami h lub g, nastàpi pomini´cie menu programo-
wania, a ustawienia zostanà zachowane). Po ostatnim menu programowania
programowanie funkcji podstawowych nap´du jest zakoƒczone, co objawia si´
wygaÊni´ciem wszystkich wskazaƒ w kolejnoÊci 8-1.

Programowanie rozszerzonych funkcji nap´du
Wcisnàç przycisk j (10) ponad 10 sekund. Nast´pnie sterowanie zmienia swój
stan na poziom programowania rozszerzonych funkcji nap´du. Wskaênik 8 miga
szybko, wszystkie inne wskazania Êwiecà si´. Przy wciÊni´tym nadal przycisku
j, wybraç za pomocà przycisków h (11) lub g (12) ˝àdany poziom programo-
wania (wskazanie poziomu miga szybko, wszystkie inne wskazania Êwiecà si´).
Mo˝na puÊciç przycisk j. 
Wybrano pierwsze menu programowania wybranego poziomu 
(wskazanie 1 Êwieci si´, wszystkie inne wskazania Êwiecà si´). 
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

Za pomocà przycisków h lub g w menu programowania mo˝na dokonaç zmian 
i zapisaç je przyciskiem j. (JeÊli wciÊni´ty zostanie przycisk j, bez dokonania zmian
przyciskami h lub g, nastàpi pomini´cie menu programowania, a ustawienia
zostanà zachowane). Po ostatnim menu programowania programowanie funkcji
podstawowych nap´du jest zakoƒczone, co objawia si´ wygaÊni´ciem wszystkich
wskazaƒ w kolejnoÊci 8-1.

Wskazówki do programowania
Zaprogramowane dane nie mogà byç skasowane, lecz jedynie nadpisane. 
JeÊli sterowanie znajduje si´ w trybie programowania i nie wciÊni´to ˝adnego z
trzech przycisków programowania (h, g, j) w ciàgu 30 sekund, programowanie
zostanie przerwane. Sterowanie przeskakuje do stanu pracy. Kontrolka
ZAK¸ÓCENIE (6) miga, krótkim wciÊni´ciem przycisku j nastàpi wskazanie
numeru b∏´du 7 (=programowanie przerwane).
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

ObjaÊnienie rozszerzonych funkcji nap´du:

Poziom
programowania

Poziom 8
Tryby pracy

Tabela:
patrz strona 19.

Poziom 3
Automatyczne zamykanie

Tabela:
patrz strona 20 / 21.

Poziom 5
OÊwietlenie nap´du /
lampy sygnalizacyjne

Tabela:
patrz strona 22 / 23.

Poziom 6
Tryby zmiany kierunku

Tabela:
patrz strona 24.

Funkcje

- samozatrzymanie OTW

- samozatrzymanie ZAM

- Dyspozycje sygna∏ów

- Dyspozycje kierunkowe
(przycisk OTW lub ZAM)

- Funkcja impuls. OTW

- czas otwierania bramy

- czas ostrzegania

- ostrze˝enie rozruchu

- przedwczesne zamykanie po
przejechaniu przejazdowej
zapory Êwietlnej.

- czas oÊwietlenia

- lampy sygnalizacyjne

- oÊwietlenie

- zapora Êwietlna OTW

- zapora Êwietlna ZAM

- zabezp.kraw.zamykania OTW

- zabezp.kraw.zamykania ZAM

- ograniczenie si∏y OTW

- ograniczenie si∏y ZAM

ObjaÊnienia

Nap´d pracuje po starcie do po∏o˝enia
Brama OTW.

Nap´d pracuje po starcie do po∏o˝enia
Brama ZAM.

Pracujàcy nap´d mo˝e byç zatrzymany lub
nie.

Pracujàcy nap´d mo˝e byç zatrzymany lub
nie.

Zmiana kierunku lub priorytet dla otwierania.

Czas otwierania bramy przed automatycznym
zamykaniem.

Tak d∏ugo miga lampa sygnalizacyjna przed
automatycznym zamykaniem bramy.

Tak d∏ugo miga lampa sygnalizacyjna przed
poruszeniem bramy.

Brama zamyka si´ po ustawionym czasie
otwierania lub przedwczeÊnie po przejechaniu
zapory Êwietlnej.

(Pod∏àczenie oÊwietlenia nie jest mo˝liwe).

Lampy sygnalizacyjne migajà lub Êwiecà si´
przy elektrycznym poruszeniu bramy.

(Pod∏àczenie oÊwietlenia nie jest mo˝liwe).

Regulacja, czy nap´d ma sí  zatrzymaç, wracaç
szybko, czy wolno.

Regulacja, czy nap´d ma sí  zatrzymaç, wracaç
szybko, czy wolno.

Regulacja, czy nap´d ma sí  zatrzymaç, wracaç
szybko, czy wolno.

Regulacja, czy nap´d ma sí  zatrzymaç, wracaç
szybko, czy wolno.

Regulacja, czy nap´d ma sí  zatrzymaç, wracaç
szybko, czy wolno.

Regulacja, czy nap´d ma sí  zatrzymaç, wracaç
szybko, czy wolno.
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

6.2 Programowanie podstawowych funkcji nap´du
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P
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1. Programowanie zewn´trznej
zapory Êwietlnej
Wcisnàç przycisk j na ok. 2 sekundy,
a˝ zacznie migaç wskazanie 1 a
wszystkie inne zaÊwiecà si´.
Za pomocà przycisku h mo˝na
umo˝liwiç pod∏àczenie zewn´trznej
zapory Êwietlnej.
-> Wskazanie 1 Êwieci si´.
WciÊni´cie przycisku g powoduje
w∏àczenie nap´du bez zewn´trznej
zapory Êwietlnej.
-> Wskazanie 1 miga.
Pod∏àczenie zewn´trznej zapory
Êwietlnej, patrz w pkt. 8.3, strona 30.
Zapisaç przyciskiem j.

2. Programowanie po∏o˝enia
kraƒcowego OTW
Wskazanie 2 miga i wszystkie inne
Êwiecà si´. Za pomocà przycisków
h lub g przesunàç bram´ w kierunku
OTW (nap´d przesuwa bez samo-
zatrzymania) i zapisaç za pomocà
przycisku j.

3. Programowanie po∏o˝enia
kraƒcowego ZAM
Wskazanie 4 miga i wszystkie inne
Êwiecà si´. Za pomocà przycisków
h lub g przesunàç bram´ w kierunku
ZAM (nap´d przesuwa bez samo-
zatrzymania) i zapisaç za pomocà
przycisku j.
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

4. Programowanie ograniczenia
si∏y OTW
Wskazania 2 i 6 migajà, a wszystkie
inne Êwiecà sí . Za pomocà przycisków
h lub g mo˝na wyregulowaç ogra-
niczenie si∏y w stopniach* od 1
(wartoÊç najczulsza) do 16. Zapisaç
za pomocà przycisku j.

5. Programowanie ograniczenia
si∏y ZAM
Wskazania 4 i 6 migajà, a wszystkie
inne Êwiecà sí . Za pomocà przycisków
h lub g mo˝na wyregulowaç ogra-
niczenie si∏y w stopniach* od 1
(wartoÊç najczulsza) do 16. Zapisaç
za pomocà przycisku j.

6. Programowanie zdalnego
sterowania
Wskazanie 7 miga, a wszystkie inne
Êwiecà si´. Pod∏àczenie anteny
elektronicznej, patrz pkt. 8.1, strona
27. Wcisnàç odpowiedni przycisk
kodowanego nadajnika r´cznego,
a˝ wskazanie 7 zacznie szybko
migaç i zapisaç przyciskiem j. 
Programowanie funkcji podstawo-
wych zosta∏o zakoƒczone. Objawia
si´ to wygaszeniem wszystkich
wskazaƒ w kolejnoÊci 8-1.
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

* Wskazanie stopni
Wskazanie 1 miga = stopieƒ 1
Wskazanie 1 Êwieci si´ = stopieƒ 2
Wskazanie 1 Êwieci si´, wskazanie 2 miga = stopieƒ 3 
...
Wskazania 1 do 8 Êwiecà si´ = stopieƒ 16

Uwaga!
Ustawiç ograniczenie si∏y na mo˝liwie najczulszà wartoÊç!
Nale˝y regularnie sprawdzaç dzia∏anie ograniczenia si∏y.
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

6.3 Programowanie rozszerzonych funkcji nap´du

Poziom 8: tryby pracy

WY¸ ZA¸

WY¸ ZA¸

NIE TAK

NIE TAK

Zmiana Kierunek
kierunku OTW

NORM OTW

PR
ZY

C
IS

K
P
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7
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3
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7
8 21

3
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7
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3
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7
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3
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7
8 21

3
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7
8 21

3
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7
8

1 2 3 4 5 6 7

PRZYCISK g PRZYCISK h 

Menu 5 Funkcja impulsowania
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Menu 4 OTW/ZAM - nadajniki dyspozycyjne zatrzymujà pracujàcy nap´d

Menu 3 Impuls - nadajniki dyspozycyjne zatrzymujà pracujàcy nap´d

Menu 1 Samozatrzymanie dla kierunku OTW

Menu 2 Samozatrzymanie dla kierunku ZAM

Legenda:

Dioda miga

Dioda Êwieci si´

Dioda nie Êwieci si´

wyposa˝enie fabryczne

niemo˝liwe
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

6.3 Programowanie rozszerzonych funkcji nap´du

Poziom 3: Tryby pracy

Zamykanie 5 10 15 20 25 30
wy∏àczone sekund sekund sekund sekund sekund sekund

Zamykanie 2 5 10 15 20 25
wy∏àczone sekund sekund sekund sekund sekund sekund

0 1 2 3 4 5 6
sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund
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C
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K
 P
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Menu 1 Czas otwierania bramy

Menu 2 Czas ostrzegania

Menu 3 Ostrze˝enie rozruchu

Menu 4 Przedwczesne zamykanie po opuszczeniu zapory Êwietlnej

21

3
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7
8
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

35 40 50 80 100 120 150 180 255
sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund

30 35 40 45 50 55 60 65 70
sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund

7
sekund
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Legenda:

Dioda miga

Dioda Êwieci si´

Dioda nie Êwieci si´

wyposa˝enie fabryczne

niemo˝liwe
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

6.3 Programowanie rozszerzonych funkcji nap´du

Poziom 5: OÊwietlenie nap´du / lampy sygnalizacyjne

zewn´trzne zewn´trzne
lampy lampy 

sygn. Êwiecàce sygn. migajàce
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PRZYCISK g

Menu 1 Czas oÊwietlania (pod∏àczenie oÊwietlenia jest niemo˝liwe)

Menu 2 Lampy sygnalizacyjne

Menu 3 OÊwietlenie (pod∏àczenie oÊwietlenia jest niemo˝liwe
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

8 9 10 11 12 13 14 15 16

PRZYCISK h
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Legenda:

Dioda miga

Dioda Êwieci si´

Dioda nie Êwieci si´

wyposa˝enie fabryczne

niemo˝liwe
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6. Funkcje wskaêników i mo˝liwoÊci programowania

STOP KRÓTKA D¸UGA D¸UGA
zmiana zmiana dost´pne

STOP KRÓTKA D¸UGA D¸UGA
zmiana zmiana dost´pne

STOP KRÓTKA D¸UGA D¸UGA
zmiana zmiana dost´pne

STOP KRÓTKA D¸UGA D¸UGA
zmiana zmiana dost´pne

STOP KRÓTKA D¸UGA D¸UGA
zmiana zmiana dost´pne
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PRZYCISK g PRZYCISK h
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STOP KRÓTKA D¸UGA D¸UGA
zmiana zmiana dost´pne21

3
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7
8

Menu 1 Ograniczenie si∏y dla kierunku OTW

Menu 2 Ograniczenie si∏y dla kierunku ZAM

Menu 3 Zapora Êwietlna dla kierunku OTW

Menu 4 Zapora Êwietlna dla kierunku ZAM

Menu 5 Zabezpieczenie kraw´dzi zamykania dla kierunku OTW
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6.3 Programowanie rozszerzonych funkcji nap´du

Poziom 6: Rodzaje zmiany kierunku

Legenda:

Dioda miga

Dioda Êwieci si´

Dioda nie Êwieci si´

wyposa˝enie fabryczne

niemo˝liwe

Menu 6 Zabezpieczenie kraw´dzi zamykania dla kierunku ZAM
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Legenda:
Prze∏àczniki (wtyczka systemowa):
S5 Prze∏àcznik najazdowy drzwi
S6 Prze∏àcznik linowy
S7 Blokada nocna

Prze∏àczniki (zaciski Êrubowe):
S5a * Prze∏àcznik najazdowy drzwi
S6a * Prze∏àcznik linowy
S6b ♦ Bezpiecznik po∏o˝enia liny

Przy∏àcza wtykowe:
X31 Zabezpieczenie kraw´dzi

zamykania (w sterowaniu)
X71A Styk najazdowy drzwi 
X71B Prze∏àcznik linowy
X71C Blokada nocna
X71D Prze∏àcznik linowy
X72 Czujnik optyczny <-> nadajnik
X73 Przewód po∏àczeniowy
X74 Nadajnik z czujnikiem optycznym

Zaciski przy∏àczeniowe:
X7C Przewód zwijakowy
X7H Obwód pràdu spoczynkowego
X7L Prze∏àcznik linowy
X7V ♦ Zacisk po∏àczeniowy

Czujniki optyczne:
V5 Nadajnik
V6 Odbiornik

*  Przy pod∏àczeniu nale˝y usunàç mostek

zwarciowy.
♦ o ile dost´pny

7. Pod∏àczanie zabezpieczenia kraw´dzi zamykania

Funkcjonowanie:
Zabezpieczenie kraw´dzi zamykania nadzoruje dolny profil zamykajàcy bramy. JeÊli
brama napotka podczas zamykania na przeszkod´, zostanie ona zatrzymana przez
zabezpieczenie kraw´dzi zamykania i ponownie zwolniona przez nast´pne otwieranie.

Rys. 8: Schemat ideowy zabezpieczenia kraw´dzi
zamykania

Pod∏àczenie zabezpieczania
kraw´dzi zamykania:
Wetknàç czujnik optyczny w profil
zamykajàcy bramy i pod∏àczyç go do
uk∏adu elektrycznego wed∏ug rys. 8.
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Kontrola:
• Przerwaç wiàzk´ Êwietlnà w profilu zamykajàcym bramy; mo˝na to zrobiç

odkszta∏cajàc profil lub usuwajàc zatyczk´ nadajnika lub odbiornika.
• Nast´pujàcy teraz ruch w kierunku zamykania nie mo˝e nastàpiç 

w samozatrzymaniu.
• Ponownie zwolniç wiàzk´ Êwietlnà w profilu.
• Nast´pne przesuwy zamykajàce bramy powinny nastàpiç ponownie 

z samozatrzymaniem.

7. Pod∏àczanie zabezpieczenia kraw´dzi zamykania

Wskazania na p∏ytce czujnika optycznego:
Dioda Êwiecàca ZIELONA: napi´cie robocze
Dioda Êwiecàca ˚Ó¸TA: obwód pràdu spoczynkowego zamkni´ty

(musi wygasiç si´ przy zadzia∏aniu prze∏àcznika
luênej liny lub najazdowego drzwi) 

Dioda Êwiecàca CZERWONA: wskazanie funkcjonowania czujnika optycznego
(musi wygasiç sí  przy przerwaniu zapory Êwietlnej)

Kontrola funkcjonowania zabezpieczenia 
kraw´dzi zamykania:

• W∏àczyç zasilanie sieciowe.
• Przesunàç bram´ w po∏o˝enie kraƒcowe BRAMA OTW.
• Wcisnàç przycisk BRAMA ZAM (12).

- Brama musi przesuwaç si´ z samozatrzymaniem.
-> jeÊli nie, sprawdziç czujnik optyczny (patrz instrukcja kontroli)

• Wcisnàç podczas zamykania profil zamykajàcy bramy.
- Brama musi zatrzymaç si´ i ponownie krótko otworzyç si´.

-> jeÊli nie, sprawdziç czujnik optyczny (patrz instrukcja kontroli)
• Wy∏àczyç napi´cie sieciowe.

Instrukcja kontrolna czujników optycznych:

Uwaga!
Co najmniej raz w roku nale˝y sprawdziç funkcjonowanie
czujników optycznych, aby zapewniç bezpieczeƒstwo pracy
instalacji otwierania bramy.
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8. Pod∏àczanie i uruchomienie rozszerzeƒ

8.1 Zdalne sterowanie radiowe

Sterowanie anteny elektronicznej
• Pod∏àczyç anten´ elektronicznà do gniazda X20 w sterowaniu.

Dostosowanie sterowania do nadajnika r´cznego
Patrz równie˝ pkt. 6.2, krok 6. Programowanie zdalnego sterowania, strona 17.
Przy spadku napi´cia kodowanie pozostaje zachowane.

Kontrola funkcjonowania:

• Wcisnàç przycisk nadajnika r´cznego z odleg∏oÊci ok. 15 m.
- Brama musi teraz poruszyç si´

-> jeÊli nie, patrz 'Zdalne sterowanie radiowe'.

Wskazówka:
Przy monta˝u zwróciç uwag´ na to, aby antena by∏a skierowana
w odpowiednim kierunku, aby zapewniç optymalny odbiór.
(Zwróciç uwag´ na to, ˝e elementy metalowe majà dzia∏ania
os∏aniajàce!).
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8. Pod∏àczanie i uruchomienie rozszerzeƒ

8.2 Zewn´trzne elementy obs∏ugi

Dzia∏anie:

Obs∏uga bramy odbywa si´ za pomocà poleceƒ OTW, ZAM, STOP lub IMPULS. W tym celu

za pomocà wtyczki systemowej mo˝na pod∏àczyç odpowiednie elementy obs∏ugi serii

Command (przycisk, prze∏àcznik kluczykowy i klawiatura kodowa). Do przycisku impulsowego

z konwencjonalnym okablowaniem dost´pne jest przy∏àcze z zaciskami przykr´canymi.

Poszczególne polecenia majà nast´pujàce dzia∏anie:

OTW: Brama jest otwierana. JeÊli brama znajduje si´, przy w∏àczonym 

zamykaniu automatycznym, w po∏o˝eniu kraƒcowym OTW, czas 

otwarcia bramy rozpoczyna si´ od poczàtku.

ZAM: Brama jest zamykana. JeÊli brama znajduje si´, przy w∏àczonym 

zamykaniu automatycznym, w po∏o˝eniu kraƒcowym OTW, czas 

otwarcia bramy zostanie zakoƒczony.

STOP: Poruszajàca si´ brama jest zatrzymywana. Nie mo˝e byç ona ju˝ prze

suwana.

IMPULS: Brama jest otwierana (wyjàtek: jeÊli brama znajduje si´ w po∏o˝eniu 

kraƒcowym OTW, jest ona zamykana). JeÊli brama znajduje si´, przy 

w∏àczonym zamykaniu automatycznym, w po∏o˝eniu kraƒcowym OTW, 

czas otwarcia bramy rozpoczyna si´ od poczàtku.

Pod∏àczenie konwencjonalne:
• Zamocowaç przycisk impulsowy (A2)

w ∏atwo dost´pnym miejscu, na 
Êcianie w pobli˝u bramy.

• Pod∏àczyç do sterowania (A1) 
przycisk impulsowy poprzez zacisk
X2C, styk 1 i 2, jak przedstawiono
na rys. 9.

• Sprawdziç przycisk impulsowy pod
kàtem dzia∏ania. Rys. 9: Pod∏àczenie przycisku impulsowego
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Pod∏àczanie z systemem:

• Zamocowaç element obs∏ugi (A3, A4
lub A5) w ∏atwo dost´pnym miejscu,
na Êcianie w pobli˝u bramy

• Usunàç wtyczk´ zwierajàcà z
gniazda X10A klawiatury foliowej
Command 612 (A2).

• Po∏àczyç element obs∏ugi z gniazdem
systemowym X10A klawiatury 
foliowej, jak przedstawiono na
rysunku 10.

• Sprawdziç dzia∏anie elementu
obs∏ugi.

Rys. 10: Pod∏àczenie elementów obs∏ugie

Hinweis!
Poszczególne elementy obs∏ugi mo˝na pod∏àczaç równie˝ 
bezpoÊrednio do sterowania (A1) przez gniazdo X10.

JeÊli do klawiatury foliowej majà byç pod∏àczane dwa lub kilka 
elementów obs∏ugi, wymagany jest "rozga∏´ziacz do systemu 
wtykowego RSK”, art. nr 151 228 oraz przewód p∏aski, 
art. nr 562 759.
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8.3 Zewn´trzna zapora Êwietlna

Funkcjonowanie:
Zewn´trzna zapora Êwietlna nadzoruje obszar przejazdu przez bram´. JeÊli
podczas zamykania w obszarze jej dzia∏ania znajduje si´ przeszkoda, brama
zostanie ca∏kowicie otworzona.
Przy w∏àczonym automatycznym zamykaniu czas otwierania bramy zostanie
wyd∏u˝ony przez wyzwolenie zapory Êwietlnej.

Uwaga!
Przy zamkni´tej bramie zapory Êwietlne sà wy∏àczone. Do regulacji
zapory Êwietlnej otworzyç bram´ ca∏kowicie lub cz´Êciowo.

Pod∏àczenie zapory Êwietlnej: Special 613, art. nr 153 550
Special 614, art. nr 152 675
Special 615, art. nr 152 703

• Zaprogramowaç sterowanie do pracy z zewn´trznà zaporà Êwietlnà. 
(patrz strona 16, krok 1)

• Pod∏àczyç zapor´ Êwietlnà do gniazda X20 w sterowaniu. Okablowanie zapory
Êwietlnej odbywa si´ jak pokazano na rys. 10. Szczegó∏y mo˝na znaleêç na
instrukcji monta˝u zapory Êwietlnej.
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Rys. 10: Pod∏àczenie zapory Êwietlnej

Schemat przy∏àczeƒ zapory Êwietlnej:

8. Pod∏àczanie i uruchomienie rozszerzeƒ

JeÊli w gnieêdzie tym mieÊci si´ ju˝ jednostka anteny, pod∏àczyç nale˝y przystawk´
(rozga∏´ziacz do systemu wtykowego, art. nr 562 856) i przewód p∏aski 
(art. nr 562 759) wed∏ug powy˝szego schematu ideowego.

Kontrola funkcjonowania:

• Przesunàç bram´ w kierunku BRAMA ZAM
• Przerwaç wiàzk´ Êwiat∏a zapory Êwietlnej

- Brama powinna zatrzymaç si´ i nast´pnie ponownie poruszaç si´ do
ca∏kowitego otworzenia.
-> jeÊli nie, sprawdziç programowanie zapory Êwietlnej.
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8.4 Komunikaty osiàgni´cia po∏o˝eƒ kraƒcowych (przekaênik)

Funkcjonowanie:
Przy osiàgni´ciu po∏o˝eƒ kraƒcowych BRAMA OTW / BRAMA ZAM w∏àczy si´
odpowiedni przekaênik.

i pod∏àczenie lamp sygnalizacyjnych

Funkcjonowanie:
Lampy sygnalizacyjne migajà przy elektrycznym ruchu bramy. Przy w∏àczonym
automatycznym zamykaniu lampy sygnalizacyjne migajà dodatkowo w czasie
ostrzegania.

Pod∏àczenie wyposa˝enia dodatkowego OTW-ZAM-Êwiat∏o (art. nr 152 137)
• Po∏àczyç oba gniazda X10 sterowania i zestawu wyposa˝enia dodatkowego

kablem systemowym, jak pokazano na rys. 11.
• Pod∏àczyç elementy obs∏ugi, np. klawiatur´ foliowà Command 612 do gniazda

X10A zestawu wyposa˝enia dodatkowego.

Rys. 11: Komunikat osiàgni´cia po∏o˝eƒ
kraƒcowych i lampy sygnalizacyjne 

Legenda:

H1 Lampa sygnalizacyjna BRAMA ZAM

H2 Lampa sygnalizacyjna BRAMA OTW

H41 Lampa sygnalizacyjna WYJAZD

(pomaraƒczowa)

H43 Lampa sygnalizacyjna WJAZD

(pomaraƒczowa)

K1 Przekaênik BRAMA ZAM

K2 Przekaênik BRAMA OTW

K3 Przekaênik LAMPY SYGNALIZACYJNE

Przy∏àcza wtykowe:
X8A Przekaênik po∏o˝eƒ kraƒcowych

X8B Przekaênik lamp sygnalizacyjnych

X10 Sterowanie

X10A Zewn´trzne elementy obs∏ugi

- - - - - lokalne okablowanie
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• JeÊli miga kontrolka ZAK¸ÓCENIE (6), po krótkim wciÊni´ciu przycisku j (10)
pojawi si´ odpowiedni numer b∏´du (wskazania migajà nieregularnie).

• Numer b∏´du ustala si´ poprzez dodanie migajàcych cyfr.

Objaw zak∏ócenia

Uruchomiona zapora
Êwietlna

Programowanie przerwane

Uszkodzony czujnik liczby
obrotów. 

Ograniczenie si∏y

Ograniczenie czasu biegu

Test zabezpieczenia kraw´dzi
zamykania nie jest OK.

Test zapory Êwietlnej nie
jest OK.

Obwód pràdu spoczynko-
wego przerwany.

Numer b∏´du

6

7

9

10

11

13

15

36

Wskazanie miga nieregularnie

Wskazanie 6

Wskazanie 7

Wskazanie 8 + 1

Wskazanie 8 + 2

Wskazanie 8 + 3

Wskazanie 8 + 5

Wskazanie 8 + 7

Wskazanie 1 - 8

9. Numery b∏´dów
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10. Za∏àcznik

Rys. 13: Schemat ideowy: Przy∏àcze sieciowe / silnika sterowania C 14
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Uwaga!
Przestrzegaç lokalne przepisy bezpieczeƒstwa! Koniecznie uk∏adaç oddzielnie 
przewody sieciowe i sterownicze!
Obce napi´cie na zaciskach X4 prowadzi do zniszczenia ca∏ej elektroniki!

Legenda:

A1 Sterowanie

K1 Stycznik kierunek OTW
K2 Stycznik kierunek ZAM

M1 Silnik z ochronà termicznà

R1 Zabezpieczenie zwarciowe (PTC)

S0 G∏ówny prze∏àcznik*
S10 Prze∏àcznik r´czna obs∏uga awaryjna
S10a Prze∏àcznik odblokowanie 

konserwacyjne
S21 Czujnik pr´dkoÊci obrotowej
S22 Czujnik punktu odniesienia

T1 Transformator napi´cia sterowniczego

W1 Przewód przy∏àcza sieciowego

X2 Zacisk Przewód przy∏àcza sieciowego
X3 Zacisk Silnik
X4 Zacisk Czujniki silnika

* bauseitig
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10. Za∏àcznik

Rys. 14: Schemat ideowy: Przy∏àcze sieciowe / silnika sterowania C 15
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Uwaga!
Przestrzegaç lokalne przepisy bezpieczeƒstwa! Koniecznie uk∏adaç oddzielnie 
przewody sieciowe i sterownicze!
Obce napi´cie na zaciskach X4 prowadzi do zniszczenia ca∏ej elektroniki!

Legenda:

A1 Sterowanie

F1 Bezpiecznik (maks. 4A MT)

K1 Przekaênik kierunek OTW
K2 Przekaênik kierunek ZAM
K3 Przekaênik Êwiat∏o

M1 Silnik z ochronà termicznà

R1 Zabezpieczenie zwarciowe (PTC)

S0 G∏ówny prze∏àcznik*
S10 Prze∏àcznik r´czna obs∏uga awaryjna
S10a Prze∏àcznik odblokowanie 

konserwacyjne
S21 Czujnik pr´dkoÊci obrotowej
S22 Czujnik punktu odniesienia

T1 Transformator napi´cia sterowniczego

W1 Przewód przy∏àcza sieciowego

X2 Zacisk Przewód przy∏àcza sieciowego
X3 Zacisk Silnik
X4 Zacisk Czujniki silnika

* bauseitig
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10.3 Instrukcja kontroli 

10. Za∏àcznik

B∏àd

• Brak napi´cia.

• Brak reakcji po
podaniu sygna∏u.

• Zdalne sterowanie
radiowe.

Komunikat

• Kontrolka NAPI¢CIE
ROBOCZE nie Êwieci
si´.

• Kontrolka
ZAK¸ÓCENIE miga.
Numer b∏´du 36.

• Kontrolka PODA-
WANIE SYGNA¸U
miga tylko przy
podawaniu sygna∏u 
z nadajnika r´cznego.

Przyczyna

• Brak napi´cia.

• ¸aƒcuch awaryjny r´czny
nie w po∏o˝eniu
spoczynkowym.

• Nap´d odblokowany.

• Stycznik ochrony termicznej
silnika zadzia∏a∏.

• Sterowanie zakoƒczone
(czerwone oznaczenie).

• Obwód pràdu spoczynko-
wego (elementy obs∏ugi)
przerwany.

• Obwód pràdu spoczynko-
wego (skrzyd∏o bramy)
przerwany.

• Niepod∏àczona antena
elektroniczna.

• Zaprogramowany b∏´dny
kod nadajnika r´cznego.

• Wy∏adowana bateria.
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10. Za∏àcznik

Usuwanie

• Sprawdziç, czy jest napi´cie zasilajàce. 

• Sprawdziç g∏ówne bezpieczniki w rozdzielaczu elektrycznym i wtyczk´ sieciowà.

• Przestawiç ∏aƒcuszek w po∏o˝enie spoczynkowe (patrz instrukcja monta˝u
nap´du).

• Odblokowanie konserwacyjne musi zaskoczyç.

• Sch∏odziç silnik.

• Zamknàç sterowanie (niebieskie oznaczenie).

• Wetknàç wtyk zwarciowy lub wtyczk´ elementu obs∏ugi w gniazdo X10.

• Sprawdziç prze∏àcznik linowy, najazdowy drzwi lub chwytacz.

• Pod∏àczyç anten´ (patrz strona 27).

• Zaprogramowaç ponownie kod (patrz strona 17).

• W∏o˝yç nowà bateri´ (9V, IEC 6F22 lub 12V, A23).
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* o ile pod∏àczone jest zabezpieczenie kraw´dzi zamykania.

10. Za∏àcznik

B∏àd

• Ograniczanie si∏y

• Brama tylko otwiera
si´.

• Bram´ mo˝na
zamykaç wy∏àcznie
w pracy
automatyczne.*

• Nap´d pracuje tylko
krótko.

• Urzàdzenie nie
funkcjonuje.

Komunikat

• Kontrolka
ZAK¸ÓCENIE miga.
Numer b∏´du 10.

• Kontrolka
ZAK¸ÓCENIE miga.
Numer b∏´du 15.

• Kontrolka PUNKT
ODNIESIENIA nie
Êwieci si´ przy
osiàgni´ciu punktu
odniesienia.

• Miga kontrolka
ZAK¸ÓCENIE.
Numer b∏´du 13.

• Czerwona kontrolka
na p∏ytce czujnika
optycznego nie
Êwieci si´.

• Miga kontrolka
ZAK¸ÓCENIE.
Numer b∏´du 9.

• Kontrolki 1-7 migajà.

Przyczyna

• Ograniczenie si∏y za
wra˝liwe. 

• Zamykanie bramy odbywa
si´ za 'ci´˝ko'.

• Zapora Êwietlna 
zaprogramowana, jednak
nie jest pod∏àczona.

• Prze∏àcznik punktu
odniesienia b∏´dnie
nastawiony.

• Niepod∏àczony czujnik optyczny.

• Uszkodzony przewód
zwijakowy

• Czujniki optyczne nie sà w
profilu lub sà uszkodzone.

• Profil zakoƒczeniowy
bramy jest zdeformowany.

• Uszkodzony czujnik
pr´dkoÊci obrotowej.

• B∏àd w jednostce sterowania.



Polski / strona 39

10. Za∏àcznik

Usuwanie

• Ustawiç ograniczenie si∏y na wartoÊç mniej wra˝liwà (patrz strona 17).

• Poddaç urzàdzenie konserwacji (nasmarowaç itp.).

• Sprawdziç programowanie zapory Êwietlnej.

• Ustawiç punkt odniesienia (patrz strona 12).

• Pod∏àczyç czujnik optyczny (patrz strona 25).

• Sprawdziç przewód zwijakowy i przy∏àcza.

• Sprawdziç monta˝ czujnika optycznego lub naprawiç.

• Wyprostowaç profil lub wymieniç.

• Oddaç nap´d do sprawdzenia.

• Oddaç jednostk´ sterowania do sprawdzenia.
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