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Newton max Content of the package

See picture 1

See picture 1

See picture 1

Motor

24 Vdc

24 Vdc

24 Vdc

Control unit Radio Receiver LedCode Encoder

AVAILABLE VERSION - MOTOREDUCTOR

Grb 3 - Glb 3

Grb 23

Grb 4

1 x 3 m

2 x 1,5 m

3 m + 1 m

3 m

3 m

4 m

2,45 m

2,45 m

3,45 m

Kind of slideKind of transmission

Belt

Slide lenghtCode Door max height

AVAILABLE VERSION - RAILS

Content of the package

See pictures 2 and 3

See pictures 2 and 3

See pictures 2 and 3

CONTROL UNIT TECHNICAL DATA

Maximum torque

No load speed of the shaft 

Nominal speed of the shaft 

No load speed of the carriage

Nominal speed of the carriage

Maximum frequency working cycles

Control unit supply

Motor output

Motor power

Courtesy light

Flashing lamp output

Accessories output

Stop input

Antenna input

Radio receiver on board

Working temperature

Level of protection

Dimensions and weight

Max dimensions overhead door

9 Nm

50 Rpm

55 Rpm

13 cm/s

12 cm/s

70 cycles/day

230 ± 10% (50-60 Hz)

24 V

40 W

Light on board (24V,10W)

24V (max 15W)

24V (400 mA)

NC

52 ohm (RG58)

433.92 MHz (max 50 radiotransmitters)

da -20 a +55 °C

IP40

380x246x96 mm / 5 kg

8 mq

19 Nm

54 Rpm

42 Rpm

11 cm/s

9 cm/s

80 cycles/day

230 ± 10% (50-60 Hz)

24 V

80 W

A LED (24V)

24V (max 15W)

24V (400 mA)

NC

52 ohm (RG58)

433.92 MHz (max 50 radiotransmitters)

da -20 a +55 °C

IP40

380x246x96 mm / 5 kg

12 mq

Book 550 Book 1000 Led

1A - WARNINGS

1B - AVAILABLE VERSION

1 - PRODUCT DESCRIPTION

Before installing the product ascertain that safety conditions are observed according to the law, rules and regulation.
Use personal safety devices and locate warning signs on the motorized gate. Unfulfilment of the below listed direction will release 
the Antoniolli Mario & C. sas, holder of the KING gates mark, from any responsibility for damage caused to people or things.
-Ascertain the integrity of the packing when opening it.
-In case of anomalies in the functioning, turn immediatly off the gear motor, disconnect electrical power and operate the gate 
manually the problem has been found and salved.
-Do not modify the product in any part.
-Only authorized and qualified staff is alloned to disassemble the product. 
-Prevent any part of the automation from being next to any source of heat or in contact with liquid substances.
-Use only adeguate power supply cables.
-To optimize the functioning of the automation, King gates accessories only.
-Disposal of waste material has to observe local regulations. 
-Installing, testing and first functioning have to observe the laws in force.
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 N max             Zawartość opakowania

 rys. 1

 rys. 1

 rys. 1

Silnik

24 Vps

24 Vps

24 Vps

Centrala               odbiornik radiowy Led Kod                                                                                                                                         Enkoder 

DOSTĘPNE WERSJE - SIŁOWNIK

Grb 3 - Glb 3

Grb 23

Grb 4

1 x 3 m

2 x 1,5 m

3 m + 1 m

3 m

3 m

4 m

2,45 m

2,45 m

3,45 m

Rodzaj szyny Rodzaj transmisji

Pasek

Długość szyny Kod Max. wys. bramy

DOSTĘPNE WERSJE - SZYNA

Zawartość opakowania

rys. 2 i 3

rys. 2 i 3

rys. 2 i 3

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA

Max. moment obrotowy 

Prędkość obr. koła napędowego bez obc. 

Nominala prędkość koła napędowego 

Prędkość liniowa wózka bez obc.

Prędkość liniowa wózka nominalna

Intensywność pracy

Zasilanie centrali

Zasilanie silnika

Moc silnika

Oświetlenie pomocnicze

Wyjście lampy ostrzegawczej

Zasilanie akcsoriów

Wejście Stop 

Wejście antenowe

Zintegrowany odbiornik radiowy

Zakres temp. pracy

Stopień ochrony

Wymiary i ciężar

Max. powierzchnia bramy segmentowej

9 Nm

50 obr/min

55 obr/min

13 cm/s

12 cm/s

70 cykli/dzień

230Vpp ± 10% (50-60 Hz)

24 Vps

40 W

Żarówka w centrali (24V, 10W)

24V (max 15W)

24V (400 mA)

NC

52 ohm (RG58)

433.92 MHz (max. 50 nadajników)

od -20 do +55 °C

IP40

380x246x96 mm / 5 kg

8 m2

19 Nm

54 obr/min

42 obr/min

11 cm/s

9 cm/s

80 cykli/dzień

230Vpp ± 10% (50-60 Hz)

24 Vps

80 W

  ŧar·wka (24V, 10W)

24V (max 15W)

24V (400 mA)

NC

52 ohm (RG58)

433.92 MHz (max. 50 nadajników)

od -20 do +55 °C

IP40

380x246x96 mm / 5 kg

12 m2

Book 550 Book 1000  

 

1A - OSTRZEŻENIA

1B - DOSTĘPNE WERSJE

1 - OPIS PRODUKTU

Przed instalacją produktu upewnij się, że warunki bezpieczeństwa są przestrzegane zgodnie z prawem, i odpowiednimi przepisami.
Używaj osobistych środków ochrony i umieść ostrzeżenia na automatyzowanej bramie. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek 
zwolni Antoniolli Mario & C. sas, właściciela marki KING, z wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia ludzi lub uszkodzenia przedmiotów.
-Sprawdź stan opakowania, podczas otwierania go.
-W przypadku anomalii w działaniu natychmiast wyłącz siłownik, odłącz zasilanie i obsługuj bramę ręcznie dopóki problem nie 
zostanie rozpoznany i rozwiązany.
-Nie modyfikuj żadnej części produktu.
-Demontować produkt może tylko autoryzowany, przeszkolony personel. 
-Chroń elementy automatyki przed kontaktem ze źródłami ciepła i przed kontaktem z płynami.
-Używaj tylko odpowiednich przewodów zasilających.
-Dla zoptymalizowania działania automatyki używaj tylko akcesoriów King gates.
-Utylizacja zużytych produktów wymaga przestrzegania lokalnych przepisów. 
-Instalowanie, testowanie i pierwsze uruchomienie wymaga zgodności z obowiązującymi przepisami.
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Siłownik 

Szyna

Fotokomkórki

Lampa ostrzegawcza

Przełącznik kluczykowy
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D
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C3C1 C4C2

ena

A

skok użyteczny

2A - TYPOWY SYSTEM

2C - APPLICATION SET

2B - WYMIARY

2 - OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

H (cm)

0

2

4

6

8
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14

16
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20

22

24

26

28

30

32

34

The values on the table refer to the effective run depending both on distance “H” and 
the used hole “F”

F1

244

244

244

245

245

F2

240

240

240

241

241

242

243

245

F3

236

236

236

237

237

238

239

240

241

243

245

F4

232

232

232

233

233

234

234

235

237

238

239

241

244

F5

228

228

228

229

229

230

230

231

232

233

235

236

238

240

243

F6

224

224

224

225

225

225

226

227

228

229

230

231

233

234

236

239

241

245
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2A - TYPICAL SYSTEM

2C - WARUNKI INSTALACJI

2B - DIMENSIONS

2 - OPERATING LIMITS

H (cm)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Wartości w tabeli pokazują użyteczny skok wózka w zależności od wartości “H” oraz
użytego otworu “F”
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1 - Unscrew the M6 screws and the M6 nuts 
2 - Insert the arm and the bracket and fix them (fig.9)

3C - FIXING THE BRACKET TO THE CARRIAGE ON “GRB3”, “GRB23” AND “GRB4”3 - INSTALACJA

3B - MONTAŻ SZYNY “GRB23” (1.5m X 2) LUB “GRB4” (3m+1m)

1 - Przygotuj oba profile oraz łącznik, i połącz je za pomocą czterech śrub  (detal 2)
2 - Przykręć śruby do późniejszego zamocowania uchwytów sufitowych  (detal 3 i 4)

Aby zmontować szynę, postępuj według kolejnych punktów instrukcji.
Jeżeli szyna to GRB3” (3X1m) pomiń punkt 3B ponieważ szyna jest już wstępnie zmontowana.

3 - Rozciągnij pasek i sprawdź, czy cały zespół jest w jednej linii, z zębami skierowanymi do wewnątrz. Zamontuj wózek 
 pociągowy (rys.6).
4 - Wprowadź “zespół paska” do szyny, zaczynając od końca ze śrubą napinającą (rys.5, 7).
5 - Wprowadź śrubę M8x70 do napinacza. Następnie sprężynę, podkładkę i nakrętkę samohamowną M8 (rys.8).

3A - WPROWADZENIE
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3C - MOCOWANIE RAMIENIA DO WÓZKA W „GRB3”, „GRB23” i „GRB4”  

1 – odkręć śruby M6 

2 – zmontuj ze sobą i zamocuj do wózka ramię i uchwyt (rys. 9) 
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1 - Napnij pasek wkręcając nakrętkę śruby M8 prawie do zblokowania zwojów sprężyny (rys. 12 i 13).

1- Ustaw wózek pociągowy na środku szyny (patrz rys. 10 i 11)
2 - Wybierz położenie siłownika (podłużne, poprzeczne) i przymocuj go do wspornika (rys.14). 
3 - Jeśli wybrałeś pozycję 1 przykręć 6 śrub 6.3mm x 50   
     Jeżeli wybrałeś pozycję 2, nie dokręcaj śrub z rys. 15 

3D - NAPINANIE PASKA 

3E - MOCOWANIE SIŁOWNIKA NA SZYNIE

1 - Considering the installation limits (paragraph 2) and the chart in picture 18 fix it above the door, centrally to the door 
     and with the bracket “O” perfectly level (fig.16).
     Where the installation site allows, the possibility exists to fix the guide directly onto the ceiling, 
     turning the bracket (fig.17).
2 - Unscrew the M6 nut (P) and anchor the fastening brackets to the ceiling above the guide verifying they are perpendicular 
     to the profile (fig.20). For the choice of the holes, see the chart in picture 18

3F - FIXING THE RAIL

0 cm
4 cm
8 cm
12 cm
16 cm
20 cm
24 cm
28 cm
32 cm
36 cm
40 cm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11Pozycja 1

Pozycja 2

    Jeżeli pasek jest napinany po zainstalowaniu siłownika na bramie, 
automatyka musi być wysprzęglona.
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1 - Tension the belt screwing the M8 nut until the complete compression of the spring (fig.12 and 13).

1- Put the carriage in the middle of the rail (see picture 10 and 11)
2 - Choose the side of the motor and fix it to the support (fig.14). 
3 - If the motor is fixed in position 1 screw the 6 screws 6.3mm x 50   
     If the motor is fixed in position 2 don’t screw the screw in picture 15 

3D - BELT TENSIONING 

3E - FIXING THE GEAR MOTOR TO THE GUIDE

1 - Uwzględniając ograniczenia (par. 2) oraz wartości z rys. 18, zamocuj szynę nad bramą, w jej płaszczyźnie symetrii,
     dokładnie poziomując uchwyt z rys. 16.
     Jeżeli pozwalają na to warunki instalacji, można przymocować szynę bezpośrednio do sufitu, obracając uchwyt (rys. 17). 
  
2 - Odkręć nakrętki M6 i przymocuj wsporniki sufitowe do szyny i sufitu, zachowując ich prostopadłość do szyny (rys. 20).
    Aby wybrać włąściwy otwór, posłuż się zestawieniem na rys. 18.

3F - MOCOWANIE SZYNY

0 cm
4 cm
8 cm
12 cm
16 cm
20 cm
24 cm
28 cm
32 cm
36 cm
40 cm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11Position 1

Position 2

    If the belt is tensioned after the door installation, the automation 
must be set on manual functioning
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Wysprzęglij siłownik, całkowicie zamknij bramę, poluzuj śrubę ogranicznika i dosuń go do wózka.
Następnie dokręć mocno śrubę (rys.22).
Powtórz operację dla bramy otwartej i drugiego ogranicznika (rys.23).

3H - USTAWIANIE OGRANICZNIKA RUCHU

Przełącz automatykę w tryb manualny (zobacz paragraf 
“obsługa ręczna” na końcu instrukcji) a następnie dociągnij 
wózek do bramy. Zamocuj uchwyt do krawędzi panelu, 
dokładnie dociskając obie jego powierzchnie do kątownika (rys.21).

3G - MOCOWANIE UCHWYTU DO PANELU BRAMY

     Sprawdź koniecznie wytrzymałość mocowania, kilkakrotnie
     otwierając i zamykając bramę ręcznie.

The control unit has been designed to manage 24V sectional door automations. 
To start the system it is necessary to:
1- Connect the power supply, the motors, and the accessories as indicated in the 5C paragraph.
2- Set the dip-switches (paragraph 7A) and the trimmers (paragraph 7B) depending on the wanted functioning and on the
conditions of the system.
3- Perform the standard programming procedure (paragraph 9B) or the professional programming procedure (paragraph 9D) to
recognize the starting point and the end point of the travel and, in case, perform a radiotransmitter programming 
procedure (paragraph 9D)
4- Perform the checks reported on paragraph 9C (warning before starting).

     If the control unit keeps on having problems after these steps, see paragraph 13 “Signaling led”, 
to identify possible anomalies, and paragraph 17 “inconvenient and remedy” to try 
to eliminate them.

     Podczas normalnej pracy wózek zatrzymuje się kilkanaście milimetrów przed ogranicznikiem otwarcia, aby
     wyeliminować niepotrzebne naprężenia

4 - CONTROL UNIT
4A - STARTING MODALITY

- Every contact which will be connected to the control unit must be free contact.
If there are no connected devices on the terminal 3 (normally closed input “PHO1”) or terminal 6 (“STOP”), 
the concerning inputs must be bridged.
- If there are connected devices on the terminal 3 (normally closed input “PHO1”) or terminal 6 (“STOP”),
the concerning inputs must not be bridged.
If there are more than 1 device connected to the normally closed input “PHO1” (terminal 3) and “STOP” (terminal 6),
they must be connected in series (see paragraphs 14B and 15A).
If there are more than 1 device connected to the normally open input “STR” (terminal 4) they must 
be connected in parallel (see paragraphs 14A).
- If an external antenna is connected, the built-in wire in the terminal 10 must be removed.

5B - NOTE FOR THE CONNECTION

If you perform the standard programming procedure, and there are no modifications on the trimmer regulation and on dip 
switches, the control unit will act as follows:
- The safety devices in closing, connected to “PHO1” contact (terminal 16), will intervene only in closing, inverting the motion.
- Pause time before automatic reclosing equal to 120 seconds.
- Pedestrian opening procedure is disabled.
- The slowdowns are set to the final 15% of the travel.
- Operation mode set to STEP by STEP with automatic reclosing

4B - PRESETS

To access to the control unit it is necessary to open the cover unscrewing the screw (fig.24). Make the cable connection as shown 
in the following drawing and insert the cables on the hole using the cable bushing (fig 25).
- The control unit must be powered (by its external fuse box terminal), through a cable which must be at least 3x1.5 mm² wide. 
Ifthe distance between the control unit and the grounding system is more than 30m it is necessary to install an electric discharger-
near to the control unit. 
- The cables which will be used for the low-tension must be at least 0.25 mm² wide. 
- If the length between the control unit and the grounding system is more than 30 m, it is necessary to use screen cables. If 
thedistance increases, it is necessary to increase also the section of the wires, to avoid current loss. 
- Do not link the cables in underground box, or in inside the pipes. 
- Use only RG58 wires to connect external antennas (it can be provided as accessory with included power cables).

5 - ELECTRIC CONNECTIONS
5A - CABLES SECTION
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With the automation set on manual operation, fully close the door, loosen the catch screw (R) and join the catch itself to the drive 
carriage. Then tighten the screw firmly (fig.22).
Repeat the operation with the door fully open (fig.23).

3H - ADJUSTING THE END OF STROKE

Set the automation to manual operation (see the paragraph 
“manual manoeuvre” at the end of the manual instruction) and 
then drag the carriage to the door. Fix the bracket to the door 
making sure the two surfaces mate perfectly (fig.21).

3G - FIXING THE DOOR TO THE BRACKET

     Please verify it is firmly fastened, opening and 
     closing the door manually.

Centrala jest przeznaczona do sterowania 24V automatyką sekcyjnych bram garażowych. 
Aby uruchomić system, należy:
1- Podłączyć do centrali zasilanie, silnik i akcesoria, jak opisano w par. 5C.
2- Ustawić przełaczniki dip-switch (par. 7A) i trymery (par. 7B) w zależności od wymaganego sposobu działania i od warunków
działania systemu.
3- Wykonać standardową procedurę programowania (par. 9B) lub profesjonalną procedurę proramowania (par. 9D), w celu
rozpoznania początkowego i końcowego położenia bramy, oraz przeprowadzić procedurę wczytania nadajników radiowych
 (par. 6)
4- Przeprowadzić kontrole opisane w par. 9C (ostrzeżenia przed uruchomieniem).

     Jeżeli po zakończeniu powyższego centrala wykazuje jakieś nieprawidłowości, zobacz par. 13 “Diody sygnalizacyjne” 
aby zidentyfikować możliwe anomalie, i par. 17 “Problemy i rozwiązania” aby spróbować je usunąć. 
        

     During the standard functioning the carriage will stop about one centimeter before the opening mechanical stop to 
reduce the mechanical stress

4 - CENTRALA
4A - WSTĘP

- Każdy styk podłączany do centrali musi być bezpotencjałowy.
Jeżeli do wejścia 3 (wejście NC -  “PHO1”) lub 5 (wejście NC - “STOP”) nie są podłączone żadne urządzenia, należy je   
zmostkować z odpowiednim wejściem "Wspólnym".
- Jeżeli do wejść 3 (“PHO1”) lub/i 5 (“STOP”) są podłączone jakieś urządzenia, mostki z tych wejść należy oczywiście
usunąć.
Jeżeli do wejścia “PHO1” (wejściel 3) i/lub “STOP” (wejście 5) jest podłączonych więcej, niż jedno urządzenie, muszą
one być między sobą połączone szeregowo (par. 14B i 15A).
Jeżeli do wejścia typu NO - “STR” (wejście 6) jest podłączonych więcej, niż jedno urządzenie, muszą one być między sobą
połączone równolegle (par. 14A).
- Przy podłączeniu zewnętrznej anteny należy usunąć krótki przewód z wejścia 10. 

5B - UWAGI DO POŁĄCZEŃ

Jeżeli wykonujesz standardową procedurę programowania i nie modyfikowałeś ustawienia trymerów ani przełączników, 
centrala będzia zachowywała się, jak poniżej:
- Urządzenia bezpieczeństwa podłączone do “PHO1”  (wejście 3), będą działały tylko przy zamykaniu, odwracając ruch.
- Czas pauzy przed automatycznym zamknięciem wynosi 120 s.
- Funkcja częściowego otwarcia jest nieaktywna.
- Spowolnienie jest ustawione na dystansie ostatnich 15% drogi bramy.
- Tryb pracy jest ustawiony na Krok Po Kroku z automatycznym zamknięciem.

4B - USTAWIENIA FABRYCZNE

Aby dostać się do centrali, należy otworzyć pokrywę, odkręcając śrubę (rys. 24). Wkonaj podłączenia zgodnie ze schematem (5C), 
przeprowadzając uprzednio przewody przez otwór w obudowie i przelotkę (rys. 25).
- Centrala musi być zasilana (przez przyłącze z bezpiecznikiem), przewodem o przekroju co najmniej 3x1.5 mm². 
Jeżeli odległość pomiędzy centralą a przyłączem uziemienia w budynku jest większa niż 30m, niezbędne jest wykonanie dodat-
kowego uziemienia w pobliżu centrali. 
- Przewody wykorzystane do połączeń niskonapięciowych muszą mieć przekrój co najmniej 0.25 mm². 
- Jeżeli odległość pomiędzy centralą a uziemieniem jest większa niż 30m, niezbędne jest użycie przewodów ekranowanych. 
Jeżeli długość przewodów się zwiększa, należy również odpowiednio zwiększyć ich przekrój, aby uniknąć spadków napięcia. 
- Nie łącz przewodów w podziemnych puszkach lub wewnatrz rurek. 
- Aby przyłączyć zewnętrzną antenę, używaj tylko przewodu ekranowanego RG58 (może występować w zestawie).

5 - POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
5A - OKABLOWANIE
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5C - SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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START

V+

LAMP

GND

ANT

V-

V+

GND

24V

PHO1

GND

STOP

START

V+

LAMP

GND

ANT

RAD

START

  DIP-SWITCH  TRYMERY

 SILNK

UZW. WTÓRNE
TRANSFORM. (20V)

UZW.
PIERW. TRANSF.

(230V)

  ŻARÓWKA
(24V max 15W)

ZACISKI DLA
PODŁĄCZEŃ 

PODŁĄCZENIE ZASI-
LANIA POPRZEZ
BEZPIECZNIK
(230Vpp)

Nie używane

     1. WSPÓLNY dla "2"

     2. + FOTOKOM. (24Vps)

  3. Fotokom. aktywne przy zamyk. PHO1        

4. Wspólny dla 5, 6 COMMON

    5. styki STOP

     6. styki START

7. + LAMPA OSTRZEG. (24Vps max 15W)

          8. - LAMPA OSTRZEG.

9. ANTENA ekran

 10. ANTENA sygnał

Nie używane

+

2 1  3 2 1

RX TXNC NOC-

PODŁ. FOTOKOMÓREK AK-
TYWNYCH PRZY ZAMK.

+ -

FORZAOBS

     The programming procedure terminates automatically in any case 10 seconds after the last transmission.

6 - RADIOTRANSMITTERS PROGRAMMING PROCEDURE
6A - START CHANNEL PROGRAMMING PROCEDURE

Power on the control
unit and set Dip 4 to ON

 and Dip 5 to OFF

The led are off

Press button
RAD

for 2 seconds

The red led RAD comes on

The red led RAD comes on

Make a transmission
pressing the desired

button on the transmitter

The red led RAD flashes

Press button RAD
again to exit

the procedure

The red led RAD goes off

Memorize all the
transmitters making a
transmission with the

desired button

Power on the control
unit and set Dip 4 to OFF

 and Dip 5 to ON

The led are off

Press button
RAD

for 2 seconds

Make a transmission
pressing the desired

button on the transmitter

The red led RAD flashes

Press button RAD
again to exit

the procedure

The red led RAD goes off

Memorize all the
transmitters making a
transmission with the

desired button

ON

1
2

3
4

5

OFF

led RAD

RAD

2 s

led RAD led RADled RAD

RAD

1 s

     The programming procedure terminates automatically in any case 10 seconds after the last transmission.

6B - PROGRAMMING THE CHANNEL FOR ACTIVATING THE COURTESY LIGHT

OFF

1
2

3
4

5

ON

led RAD

RAD

2 s

led RAD led RADled RAD

RAD

1 s

L N

“MEMO PROG” (For the symbols, see paragraph 18)

“MEMO PROG” (For the symbols, see paragraph 18)
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5C - CONNECTION DRAWING

P
R

O
G

R
A

M
M

IN
G

 B
U

TTO
N

S

SET

FOP1

GND

FCC1

GND

24V

PHO1

GND

STOP

START

V+

LAMP

GND

ANT

V-

V+

GND

24V

PHO1

GND

STOP

START

V+

LAMP

GND

ANT

RAD

START

DIP-SWITCHESTRIMMER

MOTOR

SECONDARY
TRANSFORMER (20V)

PRIMARY
TRANSFORMER

(230V)

COURTESY
LIGHT

(24V max 15W)

CONNECTION
TERMINALS

EXTERNAL POWER 
CONNECTION 
FUSE BOX
(230VAC)

Not in use

1. Terminals 2 COMMON

2. + PHOTOCELLS (24Vdc)

3. Safety devices in closing contact PHO1

4. Terminal 4 - 6 COMMON

5. STOP contact

6. START contact

7. + FLASHING LAMP (24Vdc max 15W)

8. FLASHING LAMP negative

9. ANTENNA sock

10. ANTENNA signal

Not in use

+

2 1 13 2 1

RX TXNC NOC-

CLOSING PHOTOCELL
CONNECTION

+ -

FORZAOBS

     W każdym przypadku procedura wczytywania kończy się zamoczynnie po 10s od ostatniej transmisji z nadajnika.

6 - WCZYTYWANIE NADAJNIKÓW RADIOWYCH
6A - PROGRAMOWANIE PRZYCISKU NADAJNIKA DO OBSŁUGI FUNKCJI "START" 

Podłącz zasilanie do
centrali i ustaw Dip 4 na ON

 a Dip 5 na OFF

Diody nie świecą się

Naciśnij przycisk
RAD

na 2 sekundy

Czerwona dioda RAD świeci

Czerwona dioda RAD świeci

Wyślij sygnał z nadajnika
 naciskając jego

    wybrany przycisk

Czerwona dioda RAD błyska

Naciśnij przycisk RAD
ponownie any wyjść

z procedury

Czerwona dioda RAD zgaśnie

Wczytaj wszystkie
nadajniki, wysyłając 
sygnał z wybranego

przycisku

Podłącz zasilanie do
centrali i ustaw Dip 4 na OFF

 a Dip 5 na ON

Diody nie świecą się

Naciśnij przycisk
RAD

na 2 sekundy

Wyślij sygnał z nadajnika
naciskając jego

   wybrany przycisk

Czerwona dioda RAD błyska

Naciśnij przycisk RAD
ponownie aby wyjść

z procedury

Czerwona dioda RAD zgaśnie

Wczytaj wszystkie
    nadajniki wysyłając
     sygnał z wybranego

przycisku

ON

1
2

3
4

5

OFF

led RAD

RAD

2 s

led RAD led RADled RAD

RAD

1 s

     W każdym przypadku procedura wczytywania kończy się zamoczynnie po 10s od ostatniej transmisji z nadajnika.

6B - PROGRAMOWANIE PRZYCISKU NADAJNIKA DO OBSŁUGI OŚWIETLENIA POMOCNICZEGO

OFF

1
2

3
4

5

ON

led RAD

RAD

2 s

led RAD led RADled RAD

RAD

1 s

L N

“Ściągawka” (Opis symboli w par. 18)

“Ściągawka” (Opis symboli w par. 18)
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Używając tej procedury instalator może wykasować wszystkie uprzednio wczytane kody nadajników radiowych.

 

     W każdym przypadku procedura wczytywania kończy się zamoczynnie po 10s od ostatniej transmisji z nadajnika.

6C - PROGRAMOWANIE PRZYCISKU NADAJNIKA DO OBSŁUGI FUNKCJI CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA

ON

1
2

3
4

5

ON

led RAD

RAD

2 s

led RAD led RADled RAD

RAD

1 s

6D - KASOWANIE WSZYSTKICH KODÓW

Przytrzymaj przycisk
RAD wciśnięty przez

3 sekundy i puść

Czerwona dioda RAD zaczyna szybko migać

Naciśnij przycisk RAD
ponownie w czasie do 6 sekund 

aby potwierdzić skasowanie
Czerwona dioda LED miga szybciej

i gaśnie

led RAD

RAD

3 s

led RAD

RAD

1 s

Power/Speed (“FORZA” trimmer):
Regulation from 50% to 100% of the power to the motors. 
This parameter will also weigh on the manoeuvre speed.

7B - TRIMMER

Hold down the START button located on the electronic board, the control unit opens the door until the end of 
opening stroke is reached or the button is released.Hold down the RAD button located on the electronic board, 
the control unit closes the door until the end of closing stroke is reached or the button is released.

In this mode, if a command is given via radio or through the “START” input, the control unit:
- when the automation is closed: it executes a total opening 
- during an opening operation: the movement of opening continues 
- when the automation is open: it remains opened and it reduces to zero the time of pause 
- during a closing operation: it reopens totally 
The closing happens after the time of pause (default 90 s, customizable following the procedure in paragraph 10). 

     In “dead man” mode the run set and the radio programming are disabled

     A variation on the setting of “FORZA” trimmer (power/speed) requires the repetition of the learning procedure 

7 - CONTROL UNIT SETTING
7A - DIP-SWITCHES SETTINGS

DIP

1

2 - 3

4 - 5

Operation safeties for pedestrian access

Not active safeties in opening

Dead man’s switch mode

Automatic closing mode

Step by step mode (open \ stop \ close \ stop)

Step by step mode with automatic closing mode

No proggraming radio

Courtesy light radio channel programming procedure

START radio channel programming procedure

Pedestrian opening radio channel programming procedure

DIP STATUS FUNCTIONING
OFF
ON

OFF - OFF
OFF - ON
ON - OFF
ON - ON

OFF - OFF
OFF - ON
ON - OFF
ON - ON

     In dead man mode the run set and the radio programming are disabled
     The dead-man mode can be used only during the programmation

8 - OPERATION MODES
8A - DIP 2 OFF \ DIP 3 OFF - DEAD MAN'S SWITCH MODE

8B - DIP 2 OFF \ DIP 3 ON - TIME AUTOMATIC CLOSING MODE

FORZA

Obstacle sensitivity (“OBS” trimmer):
Regulation of intervention time from 0.1 to 3 seconds.The lower the trimmer is regulated, earlier
the central will stop the automation in case of impact of the wing against an obstacle.

OBS

O
N1

2
3

4
5

O
N1

2
3

4
5

In this mode, if a command is given via radio or through the “START” input, the control unit:
- when the automation is closed: it executes the total opening
- during an opening: it executes the stop 
- when the automation is open: it executes the closing
- during a closing  operation: it executes the stop 
The automatic closing is disabled.

8C - DIP 2 ON \ DIP 3 OFF - STEP BY STEP MODE

O
N1

2
3

4
5

In this mode, if a command is given via radio or through the “START” input, the control unit:
- when the automation is closed: it executes the total opening
- during an opening: it executes the stop 
- when the automation is open: it executes the closing
- during a closing  operation: it executes the stop 
The closing happens after the time of pause (default 90 s, customizable following the procedure in paragraph 10). 

8D - DIP 2 ON \ DIP 3 ON - STEP BY STEP MODE WITH AUTOMATIC CLOSING

O
N1

2
3

4
5

Czerwona dioda RAD świeci

Podłącz zasilanie do
centrali i ustaw Dip 4 na ON

 i Dip 5 na ON
Diody nie świecą się

  

Naciśnij przycisk
RAD

na 2 sekundy

Wyślij sygnał z nadajnika
naciskając jego

   wybrany przycisk

Czerwona dioda RAD błyska

Naciśnij przycisk RAD
ponownie aby wyjść

z procedury

Czerwona dioda RAD zgaśnie

Wczytaj wszystkie
    nadajniki wysyłając
    sygnał z wybranego

przycisku

“Ściągawka” (Opis symboli w par. 18)
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Using this procedure the installer can delete all the previously programmed radio remote controls from the memory.

 

     The programming procedure terminates automatically in any case 10 seconds after the last transmission.

6C - PEDESTRIAN OPENING START CHANNEL PROGRAMMING PROCEDURE 

ON

1
2

3
4

5

ON

led RAD

RAD

2 s

led RAD led RADled RAD

RAD

1 s

6D - DELETING ALL THE CODES

Hold down button
RAD for

3 seconds.

The red led RAD begins to flash rapidly

Press button RAD
again within 6 seconds to 

confirm the deletion
The red LED blinks fast,

then it turns off

led RAD

RAD

3 s

led RAD

RAD

1 s

Moc/prędkość (trymer “FORZA”):
Regulacja od 50% do 100% mocy silnika. 
Ten parametr wpłynie również na prędkość siłownika.

7B - TRYMERY

Przytrzymaj przycisk START na centrali, brama otworzy się aż  do pozycji pełnego otwarcia
albo do momentu zwolnienia przycisku. Przytrzymaj przycisk RAD na centrali, 
brama zamknie się do pozycji pełnego zamknięcia albo do momentu zwolnienia przycisku.

W tym trybie, po komendzie wysłanej z nadajnika lub z wejścia “START”:
- gdy brama jest zamknięta - otworzy się całkowicie 
- podczas otwierania - ruch będzie kontynuowany 
- gdy brama jest otwarta - czas pauzy zacznie naliczać się od zera po czym brama zacznie się zamykać
- podczas zamykania - zatrzyma się i otworzy całkowicie 
Zamykanie rozpocznie się po upłynięciu czasu pauzy (fabrycznie 90 s, zmieniane procedurą z par. 10). 

     W trybie manualnym programowanie centrali i odbiornika radiowego jest niemożliwe

     Zmiana ustawień trymera “FORZA” (moc/prędkość) wymaga ponownej procedury rozpoznania drogi bramy 

7 - USTAWIENIA CENTRALI
7A - USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW DIP-SWITCH

DIP

1

2 - 3

4 - 5

Urządzenia bezpieczeństwa aktywne przy otwieraniu
Brak zabezpieczeń przy otwieraniu
Praca w trybie manualnym (z przytrzymaniem przycisku)
Tryb automatycznego zamykania
Tryb "Krok po kroku" (otwórz \ stop \ zamknij \ stop)

Tryb "Krok po kroku" z automatycznym zamknięciem
Wyłączony tryb wczytywania nadajników radiowych
Procedura wczytywania nadajnika do obsługi oświetlenia dodatkowego
Procedura wczytywania nadajnika do obsługi funkcji START

Procedura wczytywania nadajnika do obsługi częściowego otwarcia

USTAWIENIE    DZIAŁANIE
OFF
ON

OFF - OFF
OFF - ON
ON - OFF
ON - ON

OFF - OFF
OFF - ON
ON - OFF
ON - ON

     W trybie manualnym programowanie centrali i odbiornika radiowego jest niemożliwe
     Tryb manualny jest użyteczny tylko dla "serwisowej" obsługi i kontroli bramy

8 - TRYBY PRACY
8A - DIP 2 OFF \ DIP 3 OFF - TRYB PRACY MANUALNEJ

8B - DIP 2 OFF \ DIP 3 ON - AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

FORZA

Czułość rozpoznania przeszkody (trymer “OBS”):
Regulacja zwłoki reakcji od 0.1 do 3 sekund. Im krótszy czas zwłoki, tym wcześniej centrala zatrzyma
automatykę w przypadku uderzenia bramy w przeszkodę.

OBS

O
N1

2
3

4
5

O
N1

2
3

4
5

W tym trybie, po komendzie wysłanej z nadajnika lub z wejścia “START”:
- gdy brama jest zamknięta - otworzy się całkowicie
- podczas otwierania - brama zatrzyma się 
- gdy brama jest otwarta - rozpocznie zamykanie
- podczas zamykania - zatrzyma się 
Automatyczne zamykanie jest wyłączone.

8C - DIP 2 ON \ DIP 3 OFF - KROK PO KROKU

O
N1

2
3

4
5

W tym trybie, po komendzie wysłanej z nadajnika lub z wejścia “START”:
- gdy brama jest zamknięta - otworzy się całkowicie
- podczas otwierania - brama zatrzyma się 
- gdy brama jest otwarta - rozpocznie zamykanie
- podczas zamykania - zatrzyma się 
Zamykanie rozpocznie się po upłynięciu czasu pauzy (fabrycznie 90 s, zmieniane procedurą z par. 10). 

8D - DIP 2 ON \ DIP 3 ON - KROK PO KROKU Z AUTOMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM

O
N1

2
3

4
5

The red led RAD comes on

Power on the control
unit and set Dip 4 to ON

 and Dip 5 to ON
All the leds are in

standbymode

Press button
RAD

for 2 secondi

Make a transmission
pressing the desired

button on the transmitter

The red led RAD flashes

Press button RAD
again to exit

the procedure

The red led RAD goes off

Memorize all the
transmitters making a
transmission with the

desired button

“MEMO PROG” (For the symbols, see paragraph 18)
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Do zapamiętania drogi niezbędne jest przeprowadzenie procedury programowania (procedura standardowa opisana jest w par. 9B 
a procedura profesjonalna w par. 9D).
Istnieje także procedura zapamiętywania dla funkcji częściowego otwarcia (par. 11D, nieobowiązkowo).
Centrala programowana jest za pomocą przycisków, a jej status w trakcie programowania pokazuje żółta dioda "SET". 
Kiedy centrala rozpoczyna programowanie, żółta dioda “SET” zapala się. pozostaje ona zapalona do końca programowania, 
lub do momentu przerwania procedury (poprzez jednoczesne naciśnięcie SET i RAD), co przerywa programowanie 
oraz zatrzymuje silnik.
Aby uzyskać dokładniejsze zapamiętanie drogi, może być niezbędna interwencja podczas programowania, na końcu otwierania 
oraz zamykania (par. 5, 6, 7 dla procedury standardowej, oraz par. 5, 9B, 12B dla procedury profesjonalnej) poprzez użycie
 przycisku SET - w celu zatrzymania ruchu na końcu otwierania/zamykania.

9 - PROCEDURA PROGRAMOWANIA DROGI
9A - OSTRZEŻENIA PRZY PROGRAMOWANIU

Po za programowaniu automatyki sprawdź czy:
- Silnik wyłączył się kilka sekund po zakończeniu procedury programowania,
- Centrala reaguje na sygnały podawane na wejścia: “START” i “STOP” (złącze 5, 6), 
- Centrala reaguje na sygnały radiowe odbierane przez odbiornik,
- Urządzenia bezpieczeństwa podłączone do “PHO1” interweniują przy zamykaniu oraz blokują zamykanie przy bramie otwartej, 
   a jeśli DIP 1 jest w położeniu OFF, blokują również otwieranie przy bramie zamkniętej.

9C - OSTRZEŻENIA PRZED URUCHOMIENIEM

W tej procedurze instalator programuje czas manewru oraz siłę roboczą siłownika.
9B - STANDARDOWA PROCEDURA PROGRAMOWANIA 

     W czasie programowania urządzenia bezpieczeństwa są nieaktywne aby umożliwić instalatorowi przebywanie w ich zasięgu.

led SET

SET

2 s

SET

1 s

led SET led SET

1. Ustaw bramę
    w pozycji środkowej

    a DIP 1 na OFF
Wszystkie diody są

w trybie standby

2. Naciśnij
przycisk SET

na 2 sekundy i puść

Żółta dioda zacznie migać

3. Naciśnij przycisk
     SET na 1 sekundę 

w ciągu 5 sekund

Żółta dioda zaświeci na stałe

       4. Centrala częściowo
    otworzy bramę

z małą prędkością

Żółta dioda świeci na stałe

5. Brama zamyka się z małą 
prędkością aż do mecha-
nicznego ogranicznika

Żółta dioda świeci na stałe

6. Brama otwiera się
aż do mechanicznego
ogranicznika ruchu  

Żółta dioda świeci na stałe

7. Brama zamyka się
aż do mechanicznego
ogranicznika ruchu

Żółta dioda świeci na stałe

7. KONIEC
procedury

zapamiętywania

       Żółta dioda gaśnie

The installer can set the beginning point of the slowdown through this procedure. The beginning point is
customizable in opening and closing.The installer can set the beginning point of the slowdown through this procedure. The 
beginning point is customizable in opening and closing.

9D - PROFESSIONAL LEARNING PROCEDURE

     After the programming procedure, see also paragraph 6C for the starting.
     During the standard functioning the carriage will stop about one centimeter before the opening mechanical stop to 
reduce the mechanical stress

9b. It executes the full 
opening by looking
for the mechanical

stop

12b. It executes the full 
closing by looking
for the mechanical

stop

8. Do you want
deceleration during

opening?

11. Do you want
deceleration during

closing?

9a. Choose the point of
slow-down with the button 

SET or the button
of the transmitter

12a. Choose the point of
slow-down with the button 

SET or the button
of the transmitter

7.  The control unit
performs the

opening

13. END of the
learning

procedure.

NO

SI

SI

NO

led SET

SET

2 s

RAD

1 s

led SET led SET

SET

1 s

SET

1 s

SET

1 s

SET

1 s

1. Put the door
in a middle position and

set the DIP 1 to OFF
All the leds are in

standby mode

2. Push the
SET button

for 2 seconds

The yellow led flashes

3. Push the
RAD button for 1 second 

within 5 seconds

The yellow led switches on

4. The control unit perform
a little opening cycle

at low speed

Yellow LED lights up

5. It closes the wing at low 
speed. Intervention of
the mechanical stop

Yellow LED lights up

6. Push SET
button or a button

of the radio transmitter

Yellow LED lights up

10. Push SET
button or a button

of the radio transmitter

Yellow LED lights up

Yellow LED lights up

Yellow LED switches off
Yellow LED lights up

Yellow LED lights up

“Ściągawka” (Opis symboli w par. 18)

         Fazy zwalniania ustawione są fabrycznie na 15% całkowitego skoku bramy, przy otwieraniu jak i zamykaniu.
        W czasie normalnej pracy wózek pociągowy zatrzymuje się około 1cm od ogranicznika otwarcia, w celu  
         zredukowania naprężeń mechanicznych w układzie przeniesienia napędu.

1
2

3
4

5

OFF

1
2

3
4

5

OFF
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It is necessary to perform the learning procedure to program the travel (see paragraph 9B for the standard proce-dure, or 
paragraph 9D for the professional procedure).
There is also a learning procedure for the pedestrian opening (see paragraph 11D, it is not necessary).
The control unit is programmed by the buttons, and the control unit status is shown during the programming procedure by the 
yellow led “SET”. When the control unit begins the programming procedure, the yellow led “SET” switches on. It stays on until the 
end of the programming procedure, or until an anticipated quit (by pushing SET and RAD simultaneously), which stops the 
programming procedure and the motors.
To having a better travel regulation, it could be necessary to intervene during the programming procedure, at the end of opening 
and closing cycles (points 5, 6, 7 for the standard programming procedure, and points 5, 9B, 12B for the professional program-
ming procedure), by pushing the SET button to stop them at the end of the opening/closing.

9 - TRAVEL PROGRAMMING PROCEDURE
9A - PROGRAMMING WARNINGS

After the programming procedure verify that:
- The motor shut down a few seconds after the end of the programming procedure.
- The control unit respond to the inputs received by wire: “START” and “STOP” (terminal 14). 
- The control unit respond to the inputs received by transmitter.
- The safety devices connected to “PHO1” intervene while the gate is closing and prevent the closing when the gate is opened. If 
the DIP 1 is set to OFF, prevent the opening when the gate is closed.

9C - WARNINGS BEFORE STARTING

The installer set the manoeuvre time and the workforce of the motors by this procedure.
9B - STANDARD LEARNING PROCEDURE

     During the programming procedure, every safety device is disabled, to let the installer moving through their range

led SET

SET

2 s

SET

1 s

led SET led SET

1. Put the door
in a middle position and

set the DIP 1 to OFF
All the leds are in

standby mode

2. Push the
SET button

for 2 seconds

The yellow led flashes

3. Push the
SET button for 1 second 

within 5 seconds

The yellow led switches on

4. The control unit performs
a little opening cycle

at low speed

Yellow LED lights up

5. It closes the door at low 
speed. Intervention of
the mechanical stop

Yellow LED lights up

6. It opens the door.
Intervention of the
mechanical stop  

Yellow LED lights up

7. It closes the door.
Intervention of the
mechanical stop

Yellow LED lights up

7. END of the
learning

procedure.

Yellow LED switches off

W trakcie tej procedury instalator ma możliwość ustalenia momentu spowolnienia ruchu przy otwieraniu, jak i zamykaniu.
9D - PROFEJONALNA PROCEDURA PROGRAMOWANIA

     Po zakończeniu procedury zapoznaj się także z par. 6C.
     W czasie normalnej pracy wózek pociągowy zatrzymuje się około 1cm od ogranicznika otwarcia, w celu 
     zredukowania naprężeń mechanicznych w układzie przeniesienia napędu.

9b. Brama otworzy się 
całkowicie, aż do 
mechanicznego ogra-

nicznika 

12b. Brama zamknie się 
całkowicie aż do
mechanicznego ogra-

nicznika

8. Czy chcesz aby
brama zwalniała przy

otwieraniu?

11. Czy chcesz aby
brama zwalniała przy

zamykaniu?

9a. Wybierz początek
zwalniania naciskając przy-

cisk SET lub przycisk
nadajnika

12a. Wybierz początek
zwalniania naciskając przy-

cisk SET lub przycisk
nadajnika

    7.  Centrala 
    owiera

 bramę

13. KONIEC
procedury

zapamiętywania

NIE

TAK

TAK

NIE

led SET

SET

2 s

RAD

1 s

led SET led SET

SET

1 s

SET

1 s

SET

1 s

SET

1 s

1. Ustaw bramę
    w pozycji środkowej

    a DIP 1 na OFF
  Wszystkie diody są

w trybie standby

2. Naciśnij
przycisk SET

na 2 sekundy i puść

Żółta dioda zacznie migać

3. Naciśnij przycisk
RAD na 1 sekundę 

w ciągu 5 sekund

Żółta dioda zaświeci na stałe

4. Centrala częściowo
otworzy bramę z małą

 prędkością

Żółta dioda świeci na stałe

5. Brama zamyka się z małą 
prędością aż do mecha-
nicznego ogranicznika

Żółta dioda świeci na stałe

6. Naciśnij przycisk
   SET lub przycisk

       nadajnika radiowego

Żółta dioda świeci na stałe

10. Naciśnij przycisk
SET lub przycisk

nadajnika radiowego

Żółta dioda świeci na stałe

Żółta dioda świeci na stałe

Żółta dioda zgaśnie
Żółta dioda świeci na stałe

Żółta dioda świeci na stałe

“MEMO PROG” (For the symbols, see paragraph 18)

     The slowings down are set to the 15% of the total motion, both in opening and in closing.
     During the standard functioning the carriage will stop about one centimeter before the opening mechanical stop to 
reduce the mechanical stress

1
2

3
4

5

OFF

1
2

3
4

5

OFF
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10 - PROGRAMOWANIE CZASU PAUZY

Używając tej procedury instalator może ustawić czas zwłoki przed automatycznym zamknięciem.
10A - PROCEDURA PROGRAMOWANIA CZASU PAUZY

1. Ustaw bramę w 
pozycji zamkniętej a

przeł. DIP 1 na OFF

4. Żółta dioda zaczyna migać. 
Każdy błysk oznacza10 seknd pauzy 

     Oba  DIP 2 oraz  DIP 3 muszą być ustawione na ON. Ewentualnie DIP 2 może być  ON a DIP 3 na  OFF  (paragraf 7A).

     Jeżeli procedura zostanie przerwana, centrala wychodzi z programowania i żadne zmiany nie będą zapamiętane.
     Maksymalny czas pauzy to 120s. Żółta dioda LED mignie 12 razy a następnie mignie po raz kolejny (13 błysk) i zaczeka
10 s aż instalator wyjdzie z programowania, opuszczając przełącznik (DIP 1).

led SET led SET led SET
1

2
3

4
5

OFF
ON

SET

1 s

1
2

3
4

5

ON

1
2

3
4

5

OFF

10s
=

1

Wszystkie diody są w
trybie standby

1. Przestaw DIP 1
na OFF w odpowied-
nim momencie

Żółta dioda zgaśnie

2. Naciśnij przycisk  
SET na
1 sekundę i puść

Żółta dioda zaświeci na stałe

3. Ustaw
DIP 1 na
 ON

Żółta dioda świeci na stałe

Żółta dioda miga impulsami o długości 2s każdy

The pedestrian function is a partial opening, useful for sliding garage’s door. In order to set this function,
it needs to program a transmitter’s button (see paragraph 6) 

11 - PARTIAL OPENING LEARNING PROCEDURE
11A - LEARNING PROCEDURE FOR THE PEDESTRIAN OPENING

The installer can set the pedestrian opening through this procedure.
11B - LEARNING PROCEDURE FOR THE PEDESTRIAN OPENING

    A variation of the “FORZA” trimmer requires the repetition of the learning procedure since the operation 
times, and thus the moments in which to start the slow-down, vary.

Use the “FORZA” trimmer to adjust the voltage with which the motor is powered during operation, thus adjusting its speed. This is
settable between 50% and 100% of the maximum force and can be increased by turning the trimmer clockwise. Thus if the
trimmer is set on the minimum then the speed is equal to about 50%, if adjusted in an intermediate position it is equal to 75%,
while at the maximum the speed will be the largest obtainable.

12 - TRIMMER
12A - TRIMMER FORZA

The “OBS” trimmer is used to adjust both the intervention delay after detection of an obstruction and the opposing force to be
used by the automation. This function is useful to overcome any critical points of the automation where, for a brief time interval,
there is greater power absorption by the motor.

12B - TRIMMER OBS

led SET

SET

2 s

START

1 s

led SET led SET

START

1 s

START

1 s

     The pedestrian function can be enabled only by a transmitter’s button (see paragraph 6c).

1. Place the door
in closing
position

All the leds are in
standby mode

2. Push the SET 
button for

2 seconds

The yellow led switches on

3. Push the
START
button

Yellow LED lights up

6. Press the START
button to set the widening of 

the pedestrian opening

Yellow LED lights up

7. The doors
stops

and recloses

Yellow LED lights up

5. The gate
begins
to open

Yellow LED lights up

4. Within 5 seconds
press a START

button again

Yellow LED lights up

8. END of the
learning

procedure.

The yellow led turns off

“Ściągawka” (Opis symboli w par. 18)

“MEMO PROG” (For the symbols, see paragraph 18)www.ga
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ki.
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10 - PAUSE PROGRAMMATION

By following this procedure, the operator can set the pause time that occurs before the automatic closing
10A - PAUSE TIME PROCEDURE

1. Place the door in
closing position and

set DIP 1 to OFF

4. The yellow LED starts blinking. 
Each flashing means 10s of pause

     Both DIP 2 and DIP 3 must be set in ON. Alternatively,  DIP 2 must be set in ON and DIP 3 in OFF (see paragraph 7A).

     If the procedure is interrupted, the controller quits the programming mode and none modification is set.
     The maximum pause is 120s. The yellow LED will blink 12 times, then will blink one more time (13th blink) and will 
wait for 10s until the operator quit the programming mode (DIP selection).

led SET led SET led SET

1
2

3
4

5

OFF
ON

SET

1 s

1
2

3
4

5

ON

1
2

3
4

5

OFF

10s
=

1

All the leds are in
standby mode

1. Set DIP 1
to OFF within
10 seconds

The yellow led turns off

2. Push the SET 
button for
1 second

The yellow led switches on

3. Set
DIP 1
to ON

Yellow LED lights up

The yellow LED blinks with a 2s pulse

Funkcja częściowego otwarcia ("furtka") jest użyteczna dla sekcyjnych bram przesuwanych. Aby ją używać, potrzebny będzie
wczytany przycisk nadajnika (par. 6).

11 - PROCEDURA USTAWIENIA CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA
11A - PROCEDURA USTAWIANIA CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA 

Instalator w trakcie tej procedury może ustawić wielkość częściowego uchylenia bramy.
11B - PROCEDURA USTAWIANIA CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA

    Przestawienie trymera “FORZA”powoduje konieczność powtórzenia procedury rozpoznania drogi bramy, 
ponieważ wraz ze zmianą prędkości ruchu zmienią się też momenty rozpoczęcia zwalniania przy otw./zamk.

Użyj trymera “FORZA” do ustawienia wysokości napięcia podawanego na silnik w czasie pracy, a więc prędkości silnika. Ta war-
tość zmienia się pomiędzy 50% a 100% wartości maksymalnej, a zwiększa się ją obracając trymer w prawo. Tak więc, kiedy try-
mer jest ustawiony na minimum, prędkość wynosi około 50%, jeśli jest w połowie skoku - wartość wynosi około 75%, a w pozycji
maksimum - daje największą osiągalną prędkość.

12 - TRYMERY
12A - TRYMER "FORZA"

Trymer “OBS” jest używany zarówno do regulacji  zwłoki przy rozpoznaniu przeszkody, jak też do ustawienia poziomu siły nacis-
ku na przeszkodę. Ta funkcja pozwala przezwyciężyć automatyce krytyczne punkty zwiększonego tarcia, gdzie na krótką chwilę
silnik pobiera więcej mocy.

12B - TRYMER "OBS"

led SET

SET

2 s

START

1 s

led SET led SET

START

1 s

START

1 s

        Funkcja częściowego otwarcia może być włączona tylko poprzez nadajnik (zob. par. 6c).

1. Ustaw bramę
w pozycjii
zamkniętej

Wszystkie diody są
w trybie standby

2. Naciśnij przycisk 
SET na

2 sekundy i puść

Żółta dioda zaświeci na stałe

3. Naciśnij
przycisk
START i puść

Żółta dioda świeci na stałe

6. Naciśnij przycisk
START aby zaznaczyć wiel- 

kość częściowego uchyl.

Żółta dioda świeci na stałe

7. Brama zatrzymuje
się

i zamyka

Żółta dioda świeci na stałe

5. Brama zaczyna
się
otwierać

Żółta dioda świeci na stałe

4. W ciągu 5 sekund
naciśnij ponownie

przycisk START

Żółta dioda świeci na stałe

8. KONIEC 
procedury

uczenia

Żółta dioda zgaśnie

“MEMO PROG” (For the symbols, see paragraph 18)

“Ściągawka” (Opis symboli w par. 18)www.ga
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Do wejścia “START” (zaciski 4, 6) można podłączyć
styki normalnie otwarte (NO), na przykład styki przełącznika 
kluczykowego lub mikrowyłącznika), aby sterować automatyką. 
Sposób działania automatyki ustawia się na DIP 2, 3. 
Przełączniki kluczykowe posiadają 2 mikrowyłączniki, każdy 
do innej funkcji. Rys. 1 pokazuje styki, które można wyko- 
rzystać dla wejścia "START". Przełącznik może też relizować
komendę "START" poprzez oba mikrowyłączniki, ze stykami
połączonymi równolegle (rys. 2).

14 - PODŁĄCZENIE STEROWANIA PRZEWODOWEGO
14A - PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW DLA KOMENDY "START"

13 - DIODY SYGNALIZACYJNE

      W przypadku więcej niż jednego styku stop, muszą one być połączone szeregowo (rys 2).

     W przypadku więcej niż jednego styku "start", styki takie muszą być połączone równolegle (rysunek 2).
     Utrzymując styk w pozycji zamkniętej (wejście START, na przykład z timerem), centrala przeprowadzi otwieranie
i nie wykona żadnych rozkazów zamykających (ani z timera, ani przewodowych) dopóki wejście START nie zostanie
zwolnione poprzez ponowne otwarcie styku.

NO

NCC

NO NO

NC NCC C

Do wejścia “STOP” (zaciski 4, 5) można podączyć styk nor- 
malnie zwarty (NC) aby natychmiast przerwać działanie dowol- 
nej funkcji. Rys. 1 pokazuje możliwe do wykorzystania styki 
mikroprzełącznika. Aby przywrócić normalne działanie 
centrali, należy odblokować wejście STOP, ponownie zamy- 
kając styki do niego podłączone.

14B - PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW DLA KOMENDY "STOP"

1 2

NO

NCC

NO

NCC

NO

NCC

1 2

It is possible to connect flashing light devices to the “LAMP” input (terminals 7, 8). 
These devices turn on a second before the manoeuvre.
The power supply is intermittent, so you can connect a normal lamp.

16 - OTHER CONNECTABLE ACCESSORIES
16A - FLASHING LAMP

    The lamp must be 24 Vdc, and power rating must not be greater than 15W

It is possible to connect a radio frequency antenna to the “ANT” (morsetti 9, 10). The control unit is 
provided with a pre-connected cable. In particular environmental conditions, it can be useful to 
connect an external antenna, to increase the transmitter range.

16B - ANTENNA

    In case of connection of external antennas, it is necessary to remove 
   the pre-connected cable.

1 2 3

It is possible to connect normally closed contact devices to the “PHO1” input (terminal 1, 4). These devices operate during 
opening and closing cycles depending on the setting of DIP1 “PHO2” (see paragraph 4A):

15 - OPERATION OF THE SAFETY DEVICES
15A - CLOSING SAFETY DEVICES

     If there are more than one devices on this contact (PHO2), they must be connected in series (see picture 1).
     If there are more than one photocellules, the receivers must be alternated (see picture 2)

Depending on the regulation of trimmer “OBS” (see paragraphs 7B, 12) the control unit could be more 
sensitive (and invert the motion more easily) in case of impact of a wing against an obstacle. 
However, a too sensitive regulation of the trimmer, together with a worsening of the condition of the system caused by the 
passage of time, could cause unexpected interventions in the points where the motors absorb more current.

15B - OBSTACLE DETECTION BY POWER ABSORPTION

DIP1 SET TO ON (No action on opening):
- in closing phase an immediate inversion of the motion
- in opening phase they have no effect
- if the access is closed they have no effect
- if the access is open they inhibit the closing commands

DIP1 SET TO OFF (Pedestrian door, see fig.3):
- in closing phase an immediate inversion of the motion
- in opening phase they have no effect
- if the access is closed they inhibit the opening commands
- if the access is open they inhibit the closing commands

RX TX

TX RX

TXRX

SECTIONAL DOOR

PEDESTRIAN DOOR

+

24V

RX 1
NC NOC-

0V0V
24V PHO1

+
RX 2

NC NOC-

Diody pokazują aktualny stan centrali i podłączonych do niej akcesoriów. Zwykle, kiedy centrala jest zasilana i pracuje normalnie,
czerwona dioda PH oraz czerwona dioda ST powinny się świecić. W innym przypadku sprawdź podłączone akcesoria lub mostki, 
które je zastępują.

- świeci podczas procedury programowania (standard, profesjonalna lub częściowe otwarcie)
- miga informując, że można wejść w procedurę programowania (standard, profesjonalna lub częściowe otwarcie)
- miga z podwójną częstością, jeżeli wymagane jest programowanie
- jest zgaszona, kiedy centrala pracuje normalnie

13A - ŻÓŁTA DIODA "SET"

- świeci podczas zapamiętywania kodów radiowych
- miga szybko podczas kasowania kodów radiowych
- miga przez 1 sekundę podczas odbioru kodu radiowego 
- jest zgaszona gdy centrala pracuje normalnie
- miga szybko jeśli otwarte są wejścia PHO1 oraz STOP

13B - CZERWONA DIODA "RAD"

- są zapalone przez 3 sekundy w przypadku błędu odczytu enkodera
13C - ŻÓŁTA DIODA "SET" I CZERWONA DIODA "RAD"

6

4

54 4 5

6 6

4 4
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In the “START” input (terminals 4, 6) it is possible to
connect a normally open contact (for example, 
key selectors, or switches) to manage the automation. 
The commands can be set by dip switches 4, 5. 
There are 2 micro switches in the selectors; each one 
has its own function. Picture 1 shows the terminals in 
which is possible to connect a micro switch for the starting 
command. A selector can also issue a starting command 
with both the contacts connected in parallel (see picture 2).

14 - CABLE COMMANDS CONNECTABLE
14A - STARTING COMMAND CONNECTION

13 - SIGNALLING LED

     If there are more than one stop contacts, they must be connected in series (see picture 2).

     If there is more than one opening contact, they must be connected in parallel (see picture 2).
     Keeping the opening contact closed (“START” terminal, for example with a relay), the control unit performs 
the opening, and the automation doesn’t accept closing commands (neither automatic, nor by wire), as long as 
the contact will be opened again.

NO

NCC

NO NO

NC NCC C

In the “STOP” input (terminals 4, 5), it is possible to connect 
a normally closed contact, to perform the immediate stop of 
every function. Picture 1 shows the terminals in which it is 
possible to connect a stop button.
To restart the functions, it is necessary to deactivate 
the stop command.

14B - STOP COMMAND CONNECTION

1 2

NO

NCC

NO

NCC

NO

NCC

1 2

Istnieje możliwość podłączenia lampy ostrzegawczej do wyjścia LAMP (wyjścia 7, 8). 
Urządzenie takie włącza się na sekundę przed rozpoczęciem manewru.
Zasilanie tego wyjścia jest pulsujące, więc można tu podłączyć zwykłą lampę, bez przerywacza.

16 - INNE AKCESORIA DO PODŁĄCZENIA
16A - LAMPA OSTRZEGAWCZA

    Napięcie lampy musi wynosić 24 Vps, a moc nie może przekraczać 15W

Istnieje możliwość podłączenia anteny radiowej do wejścia ANT (wejścia 9, 10). Do centrali  
sterującej dołączona jest już antena tymczasowa. W szczególnych warunkach otoczenia może  
być konieczne podłączenie anteny zewnętrznej, aby  zwiększyć zasięg sterowania radiowego.

16B - ANTENA

    W przypadku podłączenia anteny zewnętrznej antenę „fabryczną” 
   należy usunąć.

1 2 3

Istnieje możliwość podłączenia urządzeń ze stykami normalnie zamkniętymi do wejścia PHO1 (wejścia 1, 3). Urządzenia te dzia-  
łają podczas cyklu otwierania i zamykania, w zależności od ustawienia DIP1 “PHO1” (par. 7A):

15 - DZIAŁANIE URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA
15A - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTEWA PRZY ZAMYKANIU

     Jeżeli do wejścia PHO1 podłączone będzie więcej niż jedno urządzenie, należy połączyć je szeregowo (rysunek 1).
     W przypadku więcej niż jednej linii foto, odbiorniki należy umieścić naprzeciw siebie (rysunek 2).

W zależności od regulacji potencjometru „OBS” (punkty 7B, 12), centrala może być bardziej czuła (łatwiejsze odwracanie  
kierunku ruchu) w przypadku kontaktu bramy z przeszkodą. 
Jednakże ustawienie potencjometru na zbyt wysoką czułość w połączeniu z pogorszeniem stanu systemu wynikającym z  
jego starzenia się, może spowodować nieprzewidywane reakcje w miejscach, w których silniki pobierają więcej mocy.

15B - WYKRYWANIE PRZESZKÓD PRZEZ KONTROLĘ POBORU MOCY

DIP1 USTAWIONY NA ON (Brak reakcji przy otwieraniu):
- w fazie zamykania, szybkie odwrócenie kierunku ruchu
- w fazie otwierania - brak efektu
- przy bramie zamkniętej - brak efektu
- przy bramie otwartej – blokowanie zamknięcia

IDIP1 USTAWIONY NA OFF (drzwi dla pieszych, rys. 3):
- w fazie zamykania, szybkie odwrócenie kierunku ruchu
- w fazie otwierania - brak efektu
- przy bramie zamkniętej – blokowanie otwarcia 
- przy bramie otwartej – blokowanie zamknięcia

RX TX

TX RX

TXRX

BRAMA SEGMENTOWA

DRZWI DLA PIESZYCH

+

24V

RX 1
NC NOC-

0V0V
24V PHO1

+
RX 2

NC NOC-

The leds show the state of the control unit and of some of the connected accessories. Normally, when the control unit is 
powered and working, the red PH led and the red ST led should be on. Otherwise, verify the connected accessories, or 
the bridges which substitute them.

- it is fixed on during the programming procedure (standard, professional or pedestrian opening)
- it flashes to indicate that it is possible to enter the programming procedure (standard, professional or pedestrian opening)
- it flashes at double speed if it is required a programmation
- is switched off when the control unit functions normally

13A - YELLOW LED SET

- is fixed on during when radio codes are being memorized
- flashes rapidly during the cancellation of radio codes
- it flashes for 1 sec of a reception a radio code
- is switched off when the control unit is functioning normally
- flashes rapidly if the photocells and stop contacts are open

13B - RED LED RAD

- are on for 3 seconds in case of error on reading of the encoder

13C - YELLOW LED SET AND RED LED RAD

6
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17 - PROBLEMY I ROZWIĄZANIA 
 

AUTOMATYKA NIE URUCHAMIA SIĘ 
- Sprawdzić obecność napięcia na złączach zacisków wejściowych centrali (tych z bezpiecznikiem) 
- Sprawdzić bezpiecznik 
- Otwarty styk STOP:  sprawdzić obecność możliwych sygnałów alarmowych STOP. Jeżeli nie ma takowych, zmostkować wejście 
AUTOMATYKA REALIZUJE TYLKO PROCEDURĘ OTWARCIA 
- Fotokomórki się nie widzą: sprawdzić położenie i zasięg fotokomórek 
- Brak fotokomórki: jeżeli nie ma żadnych podłączonych urządzeń, zmostkować wejście  
- Do wejścia START podłączony jest normalnie zamknięty lub uszkodzony styk 
AUTOMATYKA DZIAŁA TYLKO PRZY STEROWANIU PRZEWODOWYM 
- Nieprawidłowo zaprogramowany nadajnik radiowy 
- Wyczerpane baterie nadajnika. Wymienić 

AUTOMATYKA URUCHAMIA SIĘ, ALE W PEWNYM PUNKCIE ODWRACA KIERUNEK RUCHU 
- Zbyt wysoka czułość na przeszkody. Skorygować potencjometrem „OBS” 
- Reakcja urządzeń bezpieczeństwa. Dwie pary fotokomórek mogą "widzieć" się nawzajem 
Zamienić odbiornik z nadajnikiem 

AUTOMATYKA URUCHAMIA SIĘ, ALE W PEWNYM PUNKCIE SIĘ ZATRZYMUJE 
- Zbyt mała moc. Ustawić potencjometr FORZA na pozycji maksymalnej i ponownie zaprogramować automatykę 
- Przeprowadzić profesjonalną procedurę programowania i zmniejszyć zwolnienia do minimum (lub do zera) 

 

PO ZASILENIU UKŁADU ŚWIECĄ SIĘ OBIE DIODY 
- Przeprowadzić procedurę programowania. Spróbować po raz kolejny 

 
PASEK ZĘBATY ZNALAZŁ SIĘ POZA PROWADNICĄ 
- Napiąć pasek po wysprzęgleniu automatyki (patrz punkt 3D) 

 
 

18 - ZNACZENIE SYMBOLI “Ściągawki” 
 

ZNACZENIE SYMBOLI 
 
 
 
 
 

      SET      

SET        

SET        

RAD       

RAD 

  RAD 
 
 

1 
= 

10s 

 
Żółta dioda (SET) 
miga 
 
 
 
Żółta dioda (SET) 
świeci się 
 
 
 
Żółta dioda (SET) 
jest wyłączona 
 
 
 
Czerwona dioda (RAD) 
miga 
 
 
 
Czerwona dioda (RAD) 
świeci się  
 
 
Czerwona dioda (RAD) 
 jest wyłączona 
 
 
 
Każde mignięcie 
oznacza 
10 sekund przerwy 

 

Brama w połowie  
otwarta 
 
 

 
 
Częściowe otwarcie 
 

 
 
 
Brama całkowicie 
otwarta 
 
 
 
 
Brama całkowicie 
zamknięta   
 
 
 
Ustawić miejsce 
rozpoczęcia zwalniania 
przy otwieraniu 
 
 
Ustawić miejsce 
rozpoczęcia zwalniania 
przy zamykaniu 
 
 
 
Ustawić odpowiednią szerokość 
przejścia dla pieszych 
(otwarcie częściowe) 

SET 
 
 

1 s 
 
 

SET 
 
 

2 s 
 
 

RAD 
 
 

1 s 
 
 

RAD 
 
 

3 s 
 
 
START 
 
 

1 s 
 

   

 
Nacisnąć przycisk SET 
i przytrzymać przez 1 s. 
 
 
 
Nacisnąć przycisk SET 
i przytrzymać przez 2 s. 
 
 
Nacisnąć przycisk RAD 
i przytrzymać przez 1 s. 
 
 
 
Nacisnąć przycisk RAD 
i przytrzymać przez 3 s. 
 

 
 
Nacisnąć przycisk START 
i przytrzymać przez 1 s. 
 
 
Rozpocząć nadawanie 
poprzez naciśnięcie 
odpowiedniego przycisku 
na nadajniku

www.ga
łec

ki.
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- Verify the presence of voltage in the terminals of the external fuse box
- Verify the fuse
- STOP contact open: check for possible STOP commands connected. If absent, jumper the input

17 - INCONVENIENTS AND REMEDIES
THE AUTOMATION DOESN’T START

- The photocell is obstructed: check the correct positioning of the photocells and their range
-The photocell is absent: if there are no devices connected jumper the input
-A normally closed contact, or a defective contact, is connected on “STAR” input

THE AUTOMATION PERFORMS ONLY THE OPENING CYCLE

- The radio transmitter hasn’t been correctly programmed
- The battery of the transmitter are exhaust. Change them

THE AUTOMATION WORKS ONLY BY WIRE

- Too low obstacle sensitivity. Increase the “OBS” trimmer
- Intervention of safety devices. If there are two pairs of photocells, they could see each other. 
Invert a receiver with its transmitter

THE AUTOMATION STARTS BUT, AT A CERTAIN POINT, IT INVERT THE TRAVEL

- Not enough power. Set “FORZA” trimmer at maximum level, and program the automation again. 
- Perform a professional programming procedure and reduce at minimum (or remove) the slowdowns.

THE AUTOMATION STARTS BUT, AT A CERTAIN POINT, IT STOPS

- Perform a programming procedure. Then try again

WHEN THE BOARD IS POWERED UP, BOTH THE LED ARE ON

- Tighten the belt when the automation is unlocked (see Section 3C)

THE BELT OUT THE SLIDING GUIDE

18 - MEANING OF THE SYMBOLS OF “MEMO PROG”
MEANING OF THE SYMBOLS 

led SET

led SET

led SET

SET

1 s

SET

2 s

RAD

1 s

led RAD

led RAD

led RAD

10s
=

1

RAD

3 s

START

1 s

Tryb 1

Możliwość wysprzęglenia została przewidziana dla ręcznej obsługi bramy w przypadku awarii zasilania lub siłownika. Aby
umożliwić różne sposoby użytkowania (na przykład przy obecności zamka elektrycznego lub zewnętrznego) dźwignia wys- 
przęglania blokuje się w pozycji prostopadłej do szyny , dając użytkownikowi pełną swobodę manewrowania bramą.
Siłownik może być także wysprzęglony z zewnątrz przy użyciu opcjonalnego zestawu “SBLO 01“ (system wysprzęglania
 z 
zewnatrz, podłączony do klamki) lub “SBLO 500” (system wysprzęglania zewnątrz, wymagający otworu w bramie).
 Użytkownik ma możliwość ręcznej obsługi bramy na dwa sposoby:

Użytkownik, który wychodzi z garażu, może zamknąć bramę za sobą a następnie otworzyć bez powtarzania operacji wysprzę-
glenia. Wysprzęglenie z zewnątrz musi być jednak zagwarantowane przez zewnętrzny system odblokowania).
INSTRUKCJA:
- Pociągnij linkę wysprzęglania, jak pokazano na rys. 1 aż dźwignia zablokuje się w poz. prostopadłej do szyny, odblokowując 
dolną część wózka pociągowego.
- Przesuń bramę ręcznie.

Tryb 2

Użytkownik, który wychodzi z garażu, aby spowodować zasprzęglenie bramy po jej ręcznym zamknięciu, musi postępować 
następująco:
INSTRUKCJA:
- Pociągnij linkę wysprzęglania, jak pokazano na rys. 1 aż dźwignia zablokuje się w poz. prostopadłej do szyny.
- Przesuń bramę ręcznie
- Przestaw dźwignię w początkowe położenie (rys. 2) i zamknij bramę. Mechanizm zasprzęgli bramę z siłownikiem.

OBSŁUGA AWARYJNAA

- Otwórz pokrywę według rys. 3 
- Usuń przepaloną żarówkę i wymień na inną, tego samego
 typu - 24V/15W

WYMIANA ŻARÓWKI

     Podczas poruszania bramy nie ciągnij za linkę, co może spowodować uszkodzenie mechanizmu wózka. www.ga
łec

ki.
pl



 

KING GATES S.R.L.  
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Tel.: +39.0434.737082  
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www.king-gates.com 
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Deklaracja zgodności WE 

 

Zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE (deklaracja zgodności CE dla maszyn)  
 

Numer deklaracji Book Wer.: 0 Język PL 
  
Nazwa producenta:  KING GATES S.R.L. 
Adres:   Via A. Malignani 42, 33077 Sacile (PN) Italy 
  
Rodzaj produktu:  Siłownik elekromechaniczny z wbudowaną centralą 
Model/typ:   „Book” 
  

NiŜej podpisany Alex Antoniolli, występując w charakterze pełnomocnego członka zarządu, oświadcza na własną 
odpowiedzialność, Ŝe wyŜej wymieniony produkt spełnia wymogi następujących dyrektyw: 
 

• Dyrektywa 1999/5/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dn. 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, w oparciu 
o następujące normy zharmonizowane: 

o Ochrona zdrowia: EN 50371:2002 
o Bezpieczeństwo elektryczne: EN 60950-1:2006+A11:2009 
o Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 301 489-1 V1.8.1:2008, EN 301 489-3 V1.4.1:2002 
o Spektrum radiowe: EN 300 220-2 V2.3.1:2010 

 
• DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dn. 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

zbliŜenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 
oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG, w oparciu o następujące normy zharmonizowane: 
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 

 
Ponadto produkt spełnia wymogi następującej dyrektywy, w zakresie wymogów przewidzianych dla „maszyn 
nieukończonych” 
 

• Dyrektywa 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dn. 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, 
zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie), w oparciu o następujące normy zharmonizowane: 
 
● Oświadcza się, Ŝe dokumentacja techniczna dotycząca wspomnianej maszyny została sporządzona zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w załączniku VII B Dyrektywy 2006/42/WE i Ŝe zostały spełnione następujące zasadnicze wymogi:  
1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11 
● Producent zobowiązuje się, na odpowiednio umotywowany wniosek władz krajowych, do przekazania w formie papierowej 
informacji dotyczących wspomnianej „maszyny nieukończonej”, zachowując swoje prawa własności intelektualnej;  
● W przypadku, gdy „maszyna nieukończona” zostanie włączona do uŜytkowania w kraju, w którym obowiązuje język 
urzędowy inny, niŜ ten, w którym została sporządzona niniejsza deklaracja, importer zobowiązany jest do dołączenia do 
niniejszej deklaracji jej tłumaczenia. 
● Zabrania się włączania do uŜytkowania „maszyny nieukończonej” dopóki maszyna, w którąa zostanie wbudowana nie 
uzyska osobnej deklaracji zgodności, o ile dotyczy, z wymogami Dyrektywy 2006/42/WE. 

 
Ponadto produkt Book spełnia wymogi następujących norm: 
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008+A14:2010 
EN 60335-2-95:2004 
 
Produkt spełnia wymogi, wyłącznie w częściach mających zastosowanie, następujących norm: 
EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003 
 
 
 

Sacile, 19 06 2012 Alex Antoniolli 
(pełnomocny członek zarządu) 
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