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       O TRZE ENIE: 
Zaleca si  uwa ne przeczytanie instrukcji przed rozpocz ciem instalacji. 
Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji, niew a ciwe u ytkowanie lub niepoprawne pod czenie mo e 
mie  negatywny wp yw na bezpiecze stwo lub poprawne dzia anie urz dzenia, a wi c i ca ego systemu. 
Nie ponosimy odpowiedzialno ci za wadliwe dzia anie i/lub uszkodzenia spowodowane nieprzestrzega-
niem instrukcji.
Spó ka zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepsze  w produktach. 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE:::::::::::::::::::::::::::      

     
Instalacja powinna by  przeprowadzona wy cznie przez profesjonalnie wykwali kowany personel zgod-
nie z obowi zuj cymi wymaganiami prawnymi. 

     

POD CZENIA ELEKTRYCZNE
W celu zapewnienia bezpiecze stwa operatora i zapobiegania usz odzeniom omponentów podczas 
wy onywania pod cze  lub w adania arty radioodbiorni a, ednost a steru ca absolutnie nie mo e 
by  pod czona do ród a zasilania.
Do  zasilania  urz dzenia,  silni a,  lampy  miga ce   i  o wietla ce ,  oraz zam a  ele trycznego,  nale-
y  u y  przewodu s r tnego o odpowiednie  d ugo ci (minimalnie 1,5 mm2).

Do zasilania dodat owego, ontroli i bezpiecze stwa nale y u y  przewodu o powierzchni prze ro u 
minimum 0,5 mm2.  Je li able ontrolne s  bardzo d ugie (ponad 30 m), zaleca si  oddzielenie ich, 
orzysta c z prze a ni ów w ednostce steru ce . 

W przypad u przepalenia bezpieczni a, po usuni ciu przyczyny, nale y zast pi  go bezpieczni iem 
tego samego typu.  Nale y zainstalowa  ta e urz dzenia bezpiecze stwa, wy czni i ra cowe, foto-
omur i, czu  listw  i przycis  zatrzymania. 

Je eli tóre  z urz dze  bezpiecze stwa nie est zainstalowane, odpowiada ce im terminale powinny 
by  zwarte ze wspólnym terminalem ontroli. 
Wszyst ie sty i N.C. (normalnie zam ni te) Wszyst ie sty i NC, przydzielone temu samemu we ciu, 
powinny by  czone szeregowo. 
Wszyst ie sty i N.O (normalnie otwarte) Wszyst ie sty i NC, przydzielone temu samemu we ciu, po-
winny by  czone szeregowo. 
Nale y zainstalowa  wy czni i zasilania urz dzenia w ogólnie dost pnych mie scach. 
W celu zasilania ednost i steru ce , nale y zapewni  zewn trzny i niezale ny wy czni  zasilania (nie 
zawarty) o odpowiednim rozmiarze.
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MODELE I CHARAKTERYSTYKA
900CT-101 Jednost a steru ca dla silni a przesuwnego lub silni a napowietrznego 1 230 Vac z ustawie-
niami dla arty radiowe . 

DANE TECHNICZNE CT-101
ZASILANIE 230Vac/50Hz
MAX. OBCI ENIE SILNIKA 1200 W
WYJ CIE ZASILANIA AKCESORIÓW 24Vac 400mA
CZAS PRACY 0-120se
CZAS PAUZY 0-120se
TEMPERATURA PRACY -20°C/+70°C

OPIS

OPIS
CN1 tablicz a zacis owa 230Vac, lampa miga ca i o wietlenie dodat owe 
CN2 tablicz a zacis owa pod czenia ontroli i urz dze  bezpiecze stwa 
CN3 tablicz a zacis owa pod czenia a cesoriów, drugiego ana u radia oraz anteny 
CN4 en oder
JP1 z cze arty radioodbiorni a zatrzas owego 
JP3 z cze ondensatora
JP4 tablicz a zacis owa pod czenia silni a
JP5 tablicz a zacis owa pod czenia wy czni a ra cowego 
LCD E ran dla fun c i sygna owych i we  bezpiecze stwa 
Przycis  ENTER do przewi ania wybierania fun c i programowania
Przycis  UP/DOWN do ustawie  fun c  (patrz tabela)
P/P Przycis  Kro / ro
F1 Bezpieczni  zabezpiecza cy lini  zasilania 230Vac, opó niony 10A
F2 Bezpieczni  zabezpiecza cy lini  zasilania a cesoriów 230Vac opó niony 315mA 
FCC FCA LED wy czni a ra cowego 
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RG58

230Vac

1  2  3  4  5 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CN1
Po wi cony pod czeniu zasilania do tablicz i:
1)   N   230Vac
2)   F   230Vac
3)   L.C.   O wietlenie dodat owe ma s.25W 230Vac
4)   COM LC/LP  Wspólne o wietlenie dodat owe lub lampa miga ca 
5)   LMP  Pod czony do lampy miga ce  ma s.25W 230Vac

CN2

6)   $  Pod czony do uziemienia systemu
7)   PED  Fun c a pieszego, Sty  N.O normalnie otwarty 

Komenda otwarcia; która, w razie aktywacji, cz ciowo otworzy drzwi.
8)   P/P   Dzia anie ro  po ro u

Pod czenie pomi dzy Term. N.8 i Term. N.12, styk N.O. normalnie otwarty
Wej cie steruj ce otwieraniem/zamykaniem i otwieraniem/zatrzymaniem/zamykaniem na podstawie wybranego parame-
tru D 

9)   F1  Fun c a foto omór i na zamy anie
Pod czenie pomi dzy Term. N.9 i Term N.12, styk N.O. normalnie otwarty 
Wej cie to jest wej ciem bezpiecze stwa; styk mo e by  przerwany w dowolnym momencie zamykania bramy, powodu-
j c natychmiastowe zatrzymanie i cofni cie kierunku ruchu. 

10)   F2  Fun c a foto omór i na otwieranie
Pod czenie pomi dzy Term. N.10 i Term N.12, styk N.C. normalnie zamkni ty  
Wej cie to jest wej ciem bezpiecze stwa; styk mo e by  przerwany w dowolnym momencie otwierania bramy, powodu-
j c natychmiastowe zatrzymanie ruchu; automatyka zostanie wznowiona po przywróceniu styku.

11) STP  Fun c a peda u 
Pod czenie pomi dzy Term. N.11 i Term N.12, styk N.C. normalnie zamkni ty . Wej cie to jest wej ciem bepiecze stwa; 
styk mo e zosta  przerwany w dowolnej chwili, zatrzymuj c natychmiast ruch bramy i wy czaj c wszystkie funkcje, w 
tym automatyczne zamykanie. 

12) COM 

NA PED

NA P/P

NC STOP

W
SPÓ

LN
E

Antena

ZASILAN
IE

3

TX RX

3 4

NC

F1

3

TX RX

3 4

NC

F2
1 2 1 2

1 2 1 2

24Vac/dc
-                +

24Vac/dc
-                +

24Vac/dc
-     +

24Vac/dc
-     +

1  2  3  4  5 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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JP3 
JP3 1)  Kondensator
JP3 2)  Kondensator

JP4 
Pod czenie silni a
19)  otwieranie
20)  wspólne
21)  zamy anie

CN4
25)  En oder sygna u
26)  En oder zasilania
27)  En oder negatywny

JP5
Pod czenie wy czni a ra cowego silni a
22)  wy czni  ra cowy zamy ania NC
23)  pod czenie wspólne
24)  wy czni  ra cowy otwierania NC

N.B. Diody LED odpowiadaj ce wy cznikom kra cowym s  w czone, kiedy nie dotycz  wy cznika 
kra cowego relatywnego. 

CN3
Pod czenie zasilania a cesoriów ma s. 24Vac 15W 
13)   Pod czenie drugiego ana u radia (tyl o w razie orzystania z czni a radia dwu ana owego)  
14)   Pod czenie drugiego ana u radia (tyl o w razie orzystania z czni a radia dwu ana owego)  
15)   Pod czenie anteny (sygna )
16)   Pod czenie anteny (mesh)
17)  24Vac ma s.10 Watt
18)  24Vac ma s.10 Watt

M
21
20
19

22 23 24

25 26 27

NIE
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DIAGNOSTYKA WIZUALNA
Ta ednost a steru ca zosta a zapro e towana dla bram rezydenc alnych oraz przemys owych z 1 sil-
ni iem o ma symalne  mocy 12000W oraz a tywnymi i pasywnymi ontrolami bezpiecze stwa i w celu 
instalac i zgodne  z obowi zu cymi standardami bezpiecze stwa.  

Ogromna niezawodno  systemu oraz wyso ie zgrupowanie fun c i zarz dzane s  przez mi ro ontroler, 
dzi i czemu system mo e samodzielnie oblicza  wszyst ie parametry spowolnienia oraz czas pracy, 
nie wymaga c od instalatora adnego dodat owego programowania. 

 We cie STOP nr11, w tórym orzystanie ze sty u N.C. (normalnie zam ni tego) est obo-
wi z owe, musi by  zam ni te, a dwa pun ty wy wietlacza LCD nie powinny miga . Je li 
miga , oznacza to, e onta t est otwarty.  

 We cie PHOTO OPEN nr 21, tóre wymaga sty u NC (normalnie zam ni tego), musi by  
zam ni te, a pun t F2OP po lewe  stronie wy wietlacza LCD, musi by  wygaszony. Je li si  
wy wietla, oznacza to, e sty  est otwarty.  

 We cie PHOTO OPEN nr 21, tóre wymaga sty u NC (normalnie zam ni tego), musi by  
zam ni te, a pun t F1CL po lewe  stronie wy wietlacza LCD, musi by  wygaszony. Je li si  
wy wietla, oznacza to, e sty  est otwarty.  

N.B. Podczas normalnego u yt owania pun ty wy wietlacza LCD  nie mog  miga  ani wy wietla  si . 
Miga  lub wy wietla  si  tyl o podczas, gdy odpowiada ce im urz dzenie bezpiecze stwa zosta e 
a tywowane.  

 Wy wietlany, iedy automaty a est zam ni ta.
 

 W tra cie OTWIERANIA na e ranie wy wietli si  OP 
 

 Je li wybra e  dzia anie automatyczne, TC zostanie wy wietlony w czasie przerwy. 
 

 W tra cie ZAMYKANIA na e ranie wy wietli si  CL 
 

 Wy wietlenie si  ST (stop) oznacza, e zosta a a tywowana fun c a OBECNO CI CZ O-
WIEKA i e ca owity cy l otwierania lub zamy ania bramy nie zosta  za o czony. 

N.B. po ka dej zmianie parametrów, jednostka steruj ca najpierw wykona pierwszy impuls, a nast pnie 
zwery kuje czas otwierania oraz zamykania bramy pomi dzy dwoma punktami zatrzymania.  Dopiero 
wtedy mo liwe b dzie zwery kowanie aktywacji spowolnienia.

 Korzysta c z nowego polecenia P/P, sprawdzisz czy otwarcie zosta o wy onane ca owicie a  do 
zatrzymania. W tym momencie naci ni  ponownie przycis  P/P i sprawd  ca owite zam ni cie bramy a  
do zatrzymania.

  Po sprawdzeniu poprawnego otwarcia i zam ni cia, a tywu  zwolnienie zgod-
nie z wybranym procentem ( Par. H ) i ma symaln  si  silni a ( Par. A ). 
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FUNKCJE/WARTO CI

CZU O -- Wyso a rednia 
wyso a

red-
nia 

nis a
Nis a Wy rywanie przesz ód a tywowane przy L=0 

oraz silni iem z czu ni iem ENKODER 

AUTOMATYCZNE ZAMYKA-
NIE (se undy) NIE 5 10 15 20 25 30 40 80 120

POLECENIE KROK PO KRO-
KU P/P

Otwórz 
Zatrzy-

ma  
Zam ni

Otwórz 
Zam ni

A tywu c fun c  ro  po ro u, uniemo liwisz prze cie automatu w stan 
zatrzymania.  A tywac a te  fun c i mo e by  rytyczna dla bram o du e  

inerc i. 

% SPOWOLNIENIE NIE 10% 20% 30%
Po a tywowaniu te  fun c i w ostatnich se undach 
dzia ania automatu, ednost a steru ca spowolni 

prac  silni ów do wybranego %. 

ELEKTRONICZNY HAMU-
LEC NIE TAK

Po a tywowaniu fun c i ele trycznego hamulca poprzez parametr F, ci -
ie bramy s  zabezpieczone przed ontynuowaniem ruchu wywo anego 

inerc  bramy, brama zatrzyma si  na il a se und, zamiast zatrzyma  si  
po wydaniu omendy lub bezpieczne  a c i. 

PRZED U ENIE CZASU 
PRACY

(wyra one w se undach)
90 180 Ma symalne przed u enie czasy pracy 90/180 se und

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
(TYLKO OTWIERANIE) NIE TAK Po a tywowaniu fun c i wspólnoty, pierwszy impuls ro  po ro u otworzy 

bram  i pozwoli na e  ponowne otwarcie tyl o w czasie zamy ania.

SI A SILNIKA Ma s. 
100% 

10%
Min 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ZAMKNIJ PO PRZEJE DZIE NIE TAK
Po a tywowaniu fun c i Zam ni  po prze e dzie i gdy fun c a automatycz-
nego zamy ania est a tywna, brama zostanie a  na szybcie  zam ni ta, 

nie cze a c na zam ni cie automatyczne.  

CZASOMIERZ/UZWOJENIE 
MAGNETYCZNE W FUNK-

CJI KROK PO KROKU
NIE TAK

Po a tywowaniu fun c i Czasomierz / Uzwo enie magnetyczne poprzez 
parametr P  po wy onaniu ca owitego otwarcia, gdy sty  ro  po ro u (step/

step) est zam ni ty, czas automatycznego zamy ania zosta e zam ni ty i 
brama si  nie zam nie pó i sty  ro  po ro u (step/step) nie zostanie otwarty 
ponownie. Je li wy onanych zostanie il a impulsów ro  po ro u w czasie 

ocze iwania na zam ni cie automatyczne, czas b dzie stale resetowany. 

AGODNY START OPÓ -
NIONY CZAS STARTU NIE TAK

Po a tywowaniu fun c i agodnego startu, pr d o  silni a bramy zostanie 
spowolniona podczas pierwszych se und ruchu bramy w celu zapewnie-

nia deli atnego startu.

RODZAJ SILNIKA -- Typ 1 Typ 2 Wybierz dany typ spowolnienia

OBECNO  PIESZEGO NIE TAK

Po a tywowaniu te  fun c i poprzez parametr U, mo esz otworzy  bram  
dopó i sty  ro  po ro u (step/step) pozosta e zam ni ty i zam n   
dopó i pozosta e zam ni ty sty  PED. Po zwolnieniu obydwu sty ów, 

brama przechodzi do pozyc i zatrzymania

WST PNE OSTRZEGANIE 
LAMPY NIE 1s 2s 4s

Po a tywowaniu fun c i wst pnego ostrzegania lampy, 
przed a im oliwe  ruchem zam ni cia bramy lampa 

miga przez wybrany czas. 

N.B.: Po wy wietleniu parametrów, na dwóch ró nych ekranach pojawi si  licznik wszystkich manewrów, 
w którym jednostki tysi czne wskazane s  poprzez pod wietlenie si  punktu.  Aby resetowa  licznik, 
przytrzymaj jednocze nie przyciski P1 i P2 (ENTER/UP-DOWN) a  do pojawienia si  0000. 
N.B. Zapalanie si  po lewej stronie ekranu punktu LCD oznacza przekroczenie 10 000 dzia a , które 
musz  by  dodane do wy wietlanej warto ci.  
Aby opu ci  ekran parametrów, naci nij kilka razy ENTER a  do pojawienia si  stanu automatycznego 
zamkni cia (- - dwie kreski). 

PROGRAMOWANIE FUNKCJI
Wejd  w menu parametru przytrzymuj c przycisk ENTER a  do pojawienia si  pierwszego parametru A. 
Naciskaj wielokrotnie przycisk ENTER, aby przewija  menu parametrów.  Aby zmieni  parametr, naci nij 
przycisk  UP/DOWN
N.B. N.B.: wszelkie zmiany w funkcjach musz  by  wykonane przy zamkni tej bramie.
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Po zaniku napi cia na 1,5 sekundy, elektronicznie kontrolowana si a aktywuje si , co powoduje rozpro-
wadzanie zasilania zgodnie z ustawieniami parametru L. 
N.B. N.B.  aby pozna  maksymalne obci enia wzd u ne, sprawd  obowi zuj ce standardy. 

Jednost a CT-101 est ompatybilna z nast pu cymi z serii radioodbiorni ów zatrzas owych MEMO 
rmy Key Automation:  900RXI-22 / 900RXI-42 / 900RXI-42R

 Instalac a automatu powinna by  wy onana prawid owo przez wy wali owany personel, spe nia cy 
wszyst ie wymagania prawne, oraz zgodnie z dyre tyw  maszynow .
 Sprawd  stabilno c istnie cych stru tur ( olumn, zawiasów, drzwi) w zwi z u z generowan  przez 

silni  si .
 Sprawd , czy brama wyposa ona zosta a w odpowiednio solidne zatrzymania mechaniczne na o cu 
e  ruchu zamy ania i otwierania.
 Przeanalizu  ryzy a automaty i i zastosu  wszel ie niezb dne rod i bezpiecze stwa i ostrze enia.  
 Zainstalu  ontrole (ta ie sele tor luczowy), aby u yt owni  nie znalaz  si  w sytuac i niebezpiecze -

stwa.
 Po za o czeniu instalac i, sprawd  wielo rotnie urz dzenia bezpiecze stwa oraz urz dzenia sygnali-

zu ce i dzia anie odblo owywania automatu.
 Wyposa  automat w ety iet  EC, zawiera c  informac e na temat niebezpiecze stw oraz dane identy-

u ce.
 Dostarcz u yt owni owi o cowemu instru c e u yt owania, ostrze enia bezpiecze stwa oraz de la-

rac  zgodno ci EC.
 Upewni  si , e u yt owni  rozumie poprawn  obs ug  automatyczn , manualn  oraz awary n  auto-

matu.
 Poinformu  pisemnie u yt owni a (np. w instru c ach u yt owania) o pozosta ych niezabezpieczonych 

ryzy ach oraz przewidywalnym niew a ciwym u yt owaniu.
 Dostarcz harmonogram onserwac i systemu (co na mnie  co 6 miesi cy w przypad u urz dze  bez-

pieczenstwa) z odpowiednim re estrem wy onanych prac.
 Zachowa  ninie sze instru c e obs ugi na przysz o .
 Key Automation S.r.l. rezerwu e sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian niezb d-

nych do ulepszania wygl du i/lub dzia ania produ tu. 

USUWANIE
Ninie szy produ t s ada si  z ró nych omponentów, tóre z olei mog  zawiera  substan-
c e zanieczyszcza ce. Nie usuwa  go w rodowis u! Zna d  metod  utylizac i lub usuwania 
produ tu zgodn  z obowi zu cymi lo alnie przepisami. 
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