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MONTÁŽ

Pred montážou najprv pozorne prečítajte manuál. Pri  nedodržaní doporučení, neprimeranom zaobchádzaní
alebo nesprávnom pripojení bude ohrozená bezpečnosť a správny beh prístroja a následne celého zariadenia.
Spoločnosť  nepreberá  žiadnu  zodpovednosť  za  poruchy  a  škody,  ktoré  vzniknú  následkom  nedodržania
uvedených pokynov. Taktiež si spoločnosť vyhradzuje právo na zmeny z titulu vylepšenia produktov.

Inštalácia tohto zariadenia má byť  prevedená odborne a to kvalifikovaným personálom v súlade s platnými
zákonmi a normami EN 12456 a EN 12445 o bezpečnosti automatických systémov. Ochranné komponenty pre
systém musia byť nainštalované v jeho blízkosti. Pohon musí byť ukotvený na rovnej, pevnej a nepohyblivej
ploche, na ktorej bude chránený.

ELEKTROMONTÁŽ
Počas pripájania elektrických prípojok a pri zabudovávaní vysielača musí byť riadiaca elektronika úplne odpojená od zdroja energie, aby
sa zabezpečila bezpečnosť operátora a aby sa predišlo poškodeniu komponentov. Káble od zdroja energie by mali byť umiestnené
mimo káblov riadiacej elektroniky. Na káble zdroja energie, motora, majáka, elektrického zámku použite káble s min. priemerom 1,5
mm. Pre príslušenstvo, enkóder, riadenie a bezpečnostné káble použite káble s priemerom min 0,5mm. Káble k riadeniu nemôžu byť
dlhšie ako 30 m. V prípade, že by boli dlhšie, doporučujeme pridať na riadení motora relé na vypnutie.

Nainštalujte bezpečnostné zariadenia, koncový spínač, fotobunky, bezpečnostné lišty, tlačídlo “STOP“. Ak má byť nainštalované viac
ako jedno bezpečnostné zariadenie rovnakého typu, všetky N. C. kontakty, musia byť spojené s riadiacou svorkou a spoločníkom v sérií
a  všetky N. O. kontakty paralelne.

Pre napájanie riadiacej elektroniky by mal byť nainštalovaný vonkajší, nezávislý vypínač zodpovedajúci zaťaženiu. (Nie je súčasťou
dodávky)

VIZUÁLNA DIAGNOSTIKA 

Po pripojení pohonu na napájacie napätie

Po  správnom  zapojení  pohonu  a bezproblémovou  funkčnosť  príslušenstva  je  pohon  v pohotovostnom  režime
(zatvorená brána) a čaká na povel pre otvorenie brány. Ak tomu tak nie je, treba odstrániť príčinu chybového stavu. 

Poruchové stavy / detekcia prekážky 
Signalizácia aktívnej funkcie „STOP“ („blikajúce bodky“). Pre funkčnosť pohonu nesmie blikať ani svietiť žiadna bodka. Preto

je nutné odstrániť príčinu aktivácie tejto funkcie, skontrolovať zapojenie zariadení pripojených k svorkám, alebo
kontakty 23 a 24 prepojiť mostíkom, ak nemá byť žiadne zariadenie pripojené.

Signalizácia aktivácie zariadenia na vstupe CST (bezpečnostné rebro/hrana). Bodky nemôžu svietiť preto je potrebné
skontrolovať pripojené zariadenia k svorkám 22 a 24, alebo ich prepojiť pokiaľ sa tento vstup nevyužíva.

Signalizácia aktivácie fotobuniek F2. Prekontrolujte príčinu aktivácie fotobuniek pripojených k svorkám 21 a 24, alebo
ich funkčnosť. Pokiaľ sa tento vstup, alebo tento pár fotobuniek nevyužíva je nutné tieto svorky prepojiť.

Signalizácia aktivácie fotobuniek F1. Prekontrolujte príčinu aktivácie fotobuniek pripojených k svorkám 20 a 24, alebo ich
funkčnosť. Pokiaľ sa tento vstup, alebo tento pár fotobuniek nevyužíva je nutné tieto svorky prepojiť.

Chod pohonu

Počas otvárania brány sa zobrazí tento symbol, pokiaľ sa brána zatvára a svieti tento symbol pozri kap. Najčastejšie
problémy.

Ak je zvolená funkcia automatického zatvárania tak pri otvorenej bráne sa zobrazí tento symbol a poukazuje na to, že sa
odrátava čas pre automatické zatváranie.

Počas zatvárania brány sa zobrazí tento symbol, pokiaľ sa brána otvára a svieti tento symbol pozri kap. Najčastejšie
problémy.

Ak sa zobrazí zobrazí tento symbol, alebo Sc znamená to že nedošlo k dokončeniu cyklu tj. zatvorenia, alebo otvoreniu
brány. Stlačte tlačidlo pre otvorenie/zatvorenie brány, aby sa dokončil cyklus pokiaľ problém stále pretrvava skúste urobiť
RESET a novú inicializáciu brány.
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ZLADENIE PRIJÍMAČA RXI-22 A DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Prijíma č RXI-22 Diaľkový ovláda č

Frekvencia: 433,92MHz Plávajúci kód: TXB-42R, TXB-44R
Napájacie napätie: 24Vac/dc Pevný kód: TXB-42,TXB-44, FIX-FQ
Kľudový prúd: 16mA

ÚVODNÉ OPERÁCIE Pred vložením karty prijímača do riadiacej elektroniky, nastavte J2 do spojenej alebo rozpojenej polohy podľa
typu diaľkovo ovládania. Po napojení do siete vykoná prijímač vnútorný test a LED-ky LR1a LR2 zablikajú
dvakrát pomaly a dvakrát rýchlo. Následné zhasnú, čím signalizujú, že zariadenie je pripravené na prevádzku.

ULOŽENIE KÓDU Stlačením tlačidla „S“ zvolíte výstup, ktorý chcete programovať.  Pri  prvom stlačení je zvolený kanál 1,  pri
druhom stlačení kanál 2. V tom okamihu LED CH (zvolená) vydá sériu pomalých bliknutí na 5 sek., ktoré
indikujú načítavanie kódu. V tomto časovom intervale, ak stlačíte vysielač, aktivuje sa samoprogramovanie
kódu na kanále, na ktorom sa vysiela. Ak sa kód správne uloží, led CH1a CH2 zostanú svietiť ešte 2 sek. Po
prvom uložení do pamäte LED bliká ďalších 5 sekúnd, čím signalizuje pripravenosť na zadanie ďalšieho kódu.
Po zadaní kódu bliká ďalších 5 sekúnd., ak sa nezadá ďalší kód, opustí programovaciu fázu. Ak sa počas tejto
fázy zadá kód, ktorý už bol uložený, LED rýchlo zabliká. Odporúčame využívať k programovaniu iba 1. kanál.

ZMAZANIE KÓDU Stlačte a držte tlačidlo „S“ cca 5 sekúnd kým nezačnú LED diódy CH1 a CH2 trvale svietiť. Vtedy stlačte na
diaľkovom vysielači kanál, ktorý chcete vymazať. Keď LED diódy zhasnú kód je vymazaný. Pre vymazanie
ďalšieho kódu je potrebné túto procedúru zopakovať.

ÚPLNE ZMAZANIE Pred  zapnutím  zariadenia  na  230V  stlačte  a držte  tlačidlo  „S“.  Po  zapnutí  zariadenia  držte  toto  tlačidlo
stlačené ešte cca 5sekúnd, pokiaľ sa LED diódy CH1 a CH2 nerozsvietia a potom znovu nezhasnú. Po tomto
úkone je celá pamäť kódov vymazaná.

PROGRAMOVANIE FUNKCIÍ - INICIALIZÁCIA

1. Programovanie začnete tým, že otvoríte manuálne bránu do polovice.
2. Stlačte a držte tlačidlo S2 (ENTER) pokiaľ sa na displeji nezobrazí prvá funkcia „A“ (A2).
3. Stlačte tlačidlo  P/P. Krídlo č. 2 sa začne zatvárať a po 3 sekundách aj krídlo č. 1. Ak neprebieha zatváranie brány, ale otváranie

stlačte tlačidlo RESET a prehoďte výkonové vodiče na motor, tým zmeníte smer otvárania / zatvárania.
4. Po zatvorení brány sa brána začne sama otvárať. Najprv krídlo č. 1 a po 2 sekundách aj krídlo č. 2.
5. Po úplnom otvorení brány sa začne rátať čas pre automatické zatvorenie. Tento čas sa zobrazuje na display-i v sekundách. Stlačením

tlačidla P/P nastavíte čas pre automatické zatváranie, ktorý je práve zobrazený na display-i. Následné sa začne zatvárať krídlo č. 2.
Opätovným stlačením tlačidla P/P nastavíte oneskorenie medzi krídlami, kedy sa začne zatvárať aj krídlo č. 1. Pokiaľ chcete nastaviť
nulové oneskorenie medzi krídlami stlačte tlačidlo P/P 2x za sebou.

6. Inicializácia sa automatický ukončí po celkovom zatvorení brány. 

Pre zmenu parametrov funkcií. Stlačte a držte tlačidlo  S2 (ENTER) pokiaľ sa na displeji nezobrazí prvá funkcia „A“ (A2). Tlačidlom
„Šípky“  nastavte hodnotu požadovaného parametru podľa nasledujúcej tabuľky. Stlačením tlačidla S2 (ENTER) sa presuniete  Tým je
programovanie ukončené.

RESET – Elektronika sa vyresetuje krátkym stlačením tlačidla RESET kedykoľvek keď je elektronika pripojená na sieťové napätie.
Týmto úkonom sa vymažú časy práce získane programovaním.

Ak sa prepáli poistka na vstupe (1,6A), alebo motoru (8A) treba ju v čo najkratšom čase nahradiť novou rovnakou poistkou
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Tabuľka funkcií

Pre prístup do menu je potrebne stlačiť tlačidlo ENTER, kým sa neobjaví prvý parameter. Stačte opätovné tlačidlo ENTER (P2) a
pokračujte vo výbere funkcii (parametrov)v menu. Pre zmenu funkcii použite tlačidlo ↕UP/DOWN (P1). Všetky nastavované funkcie
sa musia vykonávať pri zatvorenom režime brány.

 

Funkcia / hodnota 0 1 2 3 4 5 - 9

A Citlivos ť elektrickej
spojky - Max. Veľká Malá Min. Maximum citlivosti = minimum sily

b Rýchlos ť motorov - Min. Max. Nastavenie rýchlosti motorov

c Automatické
zatváranie NIE ÁNO

Iba
čiastočne Nastavenie automatického zatvárania

d Krok po kroku
Otvor -
Stop -
Zatvor

Otvor -
Zatvor

Pri prvej možnosti je možné bránu zastaviť v akejkoľvek polohe, pri druhej
možnosti je možné bránu len reverzovať

E Kondomínium NIE ÁNO Po aktivovaní tejto funkcie sa nedá brána reverzovať počas otvárania.

F Elektrický zámok NIE
ÁNO

(iba pri
otváraní)

ÁNO
(pri otváraní
aj zatváraní)

Pri aktivovaní tejto funkcie má motor 1 pred otvorením malý
pohyb opačným smerom pre uvoľnenie elektromagnetického
zámku a zároveň je aktivovaný elektromagnetický zámok

G Výstup majáku Maják Lampa
Pomocou tejto funkcie prepínate výstup majáku medzi majákom a lampou
(trvale svieti 90 sekúnd)

H Spomalenie pohybu NIE 10% 20% 30% 40% % z celkovej dráhy pre spomalenie
motorov

i Rýchlos ť pri
spomalení - Nízka Stredne

nízka
Stredne
veľká

Veľká Nastavenie rýchlosti motorov pri
spomalenom pohybe.

L Koncové spína če NIE ÁNO
Aktivovať pokiaľ má motor koncové spínače ( SN50-24 ). Odporúčame

premostiť kontakty 13-17 a nastaviť hodnotu L = 1.

M Počet motorov - 1 2
Výber medzi jedno a dvojkrídlovou bránou. V prípade
jednokrídlovej brány je v činnosti len motor 1

n Predblikavanie NIE 1 2 3 8 Predblikavanie majáka v sekundách
pred pohybom brány

o Zatvorenie tesne po
prejazde NIE ÁNO Po aktivácií automatického zatvárania sa brána automatický zatvorí hneď po

prejazde bez čakania kým uplynie nastavený čas.

P Blokovanie
automatické zatvárania NIE ÁNO Pri aktivácií tejto funkcii je zamrazený čas automatického zatvárania pokiaľ je

zopnutý kontakt 19-24 po rozopnutí sa tento čas začne odrátavať.

r Jemný štart NIE ÁNO Po aktivovaní tejto funkcie budú mať motory pomalý rozbeh na pracovnú
rýchlosť

S Jemný dobeh NIE ÁNO Po aktivovaní tejto funkcie budú mať motory pomalý dobeh z pracovnej
rýchlosti

Y funkcia fotobuniek F2 Iba pri
otváraní

Pri otváraní
aj

zatváraní

Voľba akceptovania signálu fotobunky F2 iba pri otváraní alebo pri otváraní a aj
zatváraní. 

_I Typ motora PS-200 PS-300-
24/400-24 SN-20 SN50-24 INT-24

U Počítadlo NIE 4=40000
Zvolená hodnota od 1 do 9 dáva 10000 násobok počtu cyklov otvárania brány
po servisnú odstávku. Resetovanie počítadla sa prevádza súčasným stlačením
tlačidiel S2 a S1 na viac ako 5 sekúnd.
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