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Programovanie brány: 
Samoprogramovanie pre dorazy otvárania a zatvárania a dobu automatického zatvárania 

1. Stlacte tlacítko PROG., maják sa trvalo rozsvieti, aby signalizoval užívatelovi, že sa 
nachádza v režime programovania. 

2. Bránu otvorte podla potreby a stlacte tlacítko P/P, krídlo brány M2 sa zatvorí na doraz, po 
dvoch sekundách zacne zatváranie krídla M1 tiež na doraz. Ked sú obidve krídla 
zatvorené na doraz, otvorí sa najprv M1 a potom M2 až kým nenarazia na dorazy max. 
otvorenia (celý proces samoprogramovania dorazov prebieha spomalene).  
Prvý príkaz riadiacej elektroniky je zatvorenie, aby montér mohol preskúšat, ci sú dva 
pripájacie káble motora správne pripojené Ak nenastane zatvorenie, prevedte RESET, a 
to tak, že sa špickou skrutkovaca dotknete dvoch pin, oznacených ako RESET. Riadiaca 
elektronika okamžite preruší prevádzku a tak umožní výmenu polarity káblov, ak tie sú 
opacne pripojené. 

3. Akonáhle krídla brány dosiahnu maximálne otvorenie, zacne sa odratávanie casu pred 
automatickým  zatvorením. Po uplynutí želaného casu znovu stlacte tlacítko P/P, brána sa 
zacne zatvárat a tým automaticky koncí fáza samoprogramovania. 

 
POZOR! Na základe dorazových bodov maximálneho otvorenia, zastaví riadiaca elektronika v 
normálnom režime krídla brány automaticky skôr ako dosiahnu maximálne dorazy, aby sa tým 
predišlo mechanickému poškodeniu. Ale mechanické dorazy MUSIA byt nainštalované!  



 
 
 
     POZOR !!! 
 
 
 
Karta prijímaca:  
Odpojíme elektroniku od prívodu energie 230V a kartu prijímaca zasunieme do konektora na 
elektronike, po vložení prijímaca môžeme pripojit elektroniku k prívodu energie 230V. 
 
Programovanie dialkového vysielaca. 
Zatlacit tlacidlo P na príjimaci ( alebo na elektronike) kontrolná ledka bliká. Potom treba na dialkovom 
vysielaci zatlacit zvolený kanál ktorý chceme naprogramovat. Ak naprogramovanie prebehlo správne 
ledka ostane na 2 sek. rozsvietená. Programovanie sa ukoncí samocinne. 
 
Vymazanie dialkového vysielaca z pamäti. 
Zatlacte tlacitko P a S na príjimaci  za sebou, ledka zacne bliká 2 krát za sekundu. Potom treba na 
vysielaci zatlacit zvolený kanál, ktorý chcete s pamäti vymazat. Ak vymazanie prebehlo správne ledka 
ostane na 2 sek. rozsvietená.  
 
Funkcie DIP SWITCH: 
 
Císlo Dip funkcia On - zapnuté Off - vypnuté 
Dip 1 krokovanie Prvý impulz otvára  a akceptuje 

znovuotvorenie iba pocas 
zatvárania 

Jeden impulz otvorí 
jeden impulz zastaví 
jeden impulz zatvorí 
(bud použijete vstup P/P 
svorka c.15 alebo cez 
dialkové riadenie)  

Dip 2 Elektronická spojka Max. sila – minimálna citlivost na 
prekážky 

Min. sila – max. citlivost na 
prekážky 

Dip 3 Automatické 
zatváranie 

Automatické zatváranie 
aktivované, nastavená 
automatická prevádzka 
 

Automatické zat váranie nie 
je aktivované, nastavená 
poloautomatická 
prevádzka 

Dip 4 1 alebo 2 motory Prevádzka s jedným motorom Prevádzka s dvoma 
motormi 

Dip 5 Percento spomalenia Spomalenie rýchlosti pohybu o 
30% 

Spomalenie rýchlosti 
pohybu o 10% 

Dip 6 Tlakový náraz Pred otvorením aktivovat krátko 
zatvorenie krídla M1 

Neaktívne 

Dip 7 Opozdenie krídla 
brány 

Pri zatváraní sa aktivuje krídlo M1 
po 7 sek. 

Pri zatváraní sa aktivuje 
krídlo M1 po 3 sek. 

Dip 8 fototest Aktivovaný, pri každom otvorení 
sa prevedie kontrola pripojených 
zariadení 

Neaktívny 

 
 
 
 
 
 
Zariadenie splna normy pre použitie v SR. 
 

Odporúcame káble oznacením CMSM 2x1,5mm pre  napájanie 
motorov a CMSM 3x0,5mm pre napájanie encódera.  

Ak sa nezapája žiadne príslušenstvo treba vždy prepojit 
kontakty 16,17,18 a 19 podla schémy. V prípade ak sa 
zapája len jedna fotobunka FT1 (F CH), vždy treba mat 
prepojený kontakt 17-19(COM-F AP). Kontakty STOP–
COM (18-19) musia byt vždy prepojené. 


