
     Centrale 24Vdc per un motore scorrevole, basculante o barriera 24 Vdc, con gestione encoder
24Vdc control unit for one sliding or overhead door motor or barrier, with encoder

Centrale 24Vcc pour moteur coulissant, basculant ou barrière 24 Vcc, avec gestion encodeur
24Vdc Steuergerät für einen Schiebe-oder Schwenktormotor oder 24 Vdc-Schranken mit Encoder-Regelung

Central 24Vcc para un motor corredizo, basculante o barrera 24 Vcc, con gestión codificador
Central 24Vdc para um motor deslizável, basculante ou barreira 24 Vdc, com gestão codificador

Centrala 24Vdc dla bram przesuwnych, wahadłowych lub szlabanów 24 Vdc, o sterowaniu 
enkoderowym

CT-724

Istruzioni ed avvertenze per l’installazione e l’uso
Instructions and warnings for installation and use

Instrucciones y advertencias para su instalación y uso
Anleitungen und Hinweise zu Installation und Einsatz
Instruções e advertências para a instalação e utilização

Instructions et avertissements pour l’installation et l’usage

Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105043769
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UWAGA – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób 
należy stosować się do zaleceń podanych w ni-
niejszej instrukcji i zachować ją na przyszły użytek.

Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się uważnie z treścią 
instrukcji.

Procesy projektowania i produkcji urządzeń 
wchodzących w skład produktu, jak też informacje 
zawarte w niniejszej instrukcji, spełniają wymogi 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Pomimo 
tego nieprawidłowa instalacja oraz błędne programo-
wanie mogą spowodować poważne obrażenia osób 
wykonujących montaż lub eksploatujących instalację. 
Dlatego też podczas wykonywania instalacji należy 
rygorystycznie stosować się do wszelkich zaleceń 
podanych w niniejszej instrukcji.

Nie kontynuować montażu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
wątpliwości. Zwrócić się wcześniej o wyjaśnienia do serwisu tech-
nicznego Key Automation.

W przypadku prawodawstwa europejskiego wyko-
nanie bramy garażowej lub ogrodzeniowej powinno 
przebiegać zgodnie z wymogami Dyrektywy 2006/42/
WE (Dyrektywa Maszynowa), a w szczególności 
zgodnie z wymogami norm EN 12445; EN 12453; EN 
12635 oraz EN 13241-1, które umożliwiają wydanie 
deklaracji zgodności automatyki.

Zważając na powyższe, ostateczne podłączenie automatyki do sie-
ci elektrycznej, odbiór instalacji, uruchomienie oraz konserwacja 
okresowa powinny być wykonywane przez wykwalifikowany 
i doświadczony personel. Zobowiązany on jest do stosowania się 
do zaleceń podanych w rozdziale „Odbiór techniczny i uruchomie-
nie automatyki”.

Ponadto wspomniany personel zobowiązany jest do przeprowadze-
nia odpowiednich testów, w zależności od występujących zagrożeń, 
oraz do sprawdzenia, czy spełniane są wymogi odpowiednich prze-
pisów, norm i uregulowań. W szczególności dotyczy to spełniania 
wszystkich wymogów normy EN 12445, która określa metody 
badań kontrolnych automatyki bram garażowych i ogrodzeniowych.

UWAGA – przed przystąpieniem do montażu wykonać 
następujące analizy i kontrole:

Sprawdzić, czy poszczególne urządzenia automatyki są przydatne 
do danych celów i dostosowane do wykonywanej instalacji. W tym 
celu sprawdzić dokładnie dane podane w rozdziale „Parametry tech-
niczne”. Nie przystępować do wykonywania instalacji w przypadku, 
gdy nawet jeden element nie nadaje się do użycia;

sprawdzić, czy urządzenia obecne w zestawie są wystarczające 
do zapewnienia bezpieczeństwa instalacji oraz jej poprawnego 
działania;

przeprowadzić analizę zagrożeń, która powinna obejmować również 
wykaz zasadniczych wymogów bezpieczeństwa, wymienionych 
w Załączniku I Dyrektywy Maszynowej, wraz ze wskazaniem zasto-
sowanych rozwiązań. Analiza zagrożeń jest jednym z dokumentów 
wchodzących w zakres dokumentacji technicznej automatyki. Doku-
ment powinien zostać wypełniony przez profesjonalnego instalato-
ra.

Z uwagi na niebezpieczne sytuacje, które mogą 
wystąpić podczas montażu oraz używania pro-
duktu, produkt należy montować, przestrzegając 
następujących zaleceń:

Zabrania się dokonywania modyfikacji jakiejkolwiek części, jeżeli 
nie zostało to wyraźnie wskazane w niniejszej instrukcji. Niesto-
sowanie się do powyższych zaleceń może stanowić przyczynę 
nieprawidłowego działania napędu. Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku tego rodzaju 
modyfikacji.

Należy unikać zanurzania elementów układu automatyki w wodzie 
lub w innego rodzaju cieczach. Podczas montażu zwracać uwagę, 
aby żadnego rodzaju ciecze nie dostały się do wnętrza urządzeń.

W przypadku, gdyby płynne substancje przedostały się do wnętrza 
elementów układu automatyki, odłączyć niezwłocznie zasilanie 
elektryczne i skontaktować się z serwisem technicznym Key Au-
tomation. Użytkowanie automatyki w powyższej sytuacji stanowi 
źródło zagrożenia.

Nie składować żadnego z elementów układu automatyki w pobliżu 
źródeł ciepła oraz nie wystawiać na działanie otwartych płomieni. 
Może to spowodować uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie, 
pożar bądź sytuację zagrożenia.

Wszystkie czynności wymagające otworzenia osłony 
zabezpieczającej elementy układu automatyki należy wykonywać 
po odłączeniu centrali od zasilania elektrycznego. Jeżeli urządzenie 
odłączające nie jest widoczne, umieścić tablicę z napisem: „UWA-
GA TRWAJĄ PRACE KONSERWACYJNE”.

Wszystkie urządzenia muszą być podłączone do linii zasilania 
elektrycznego wyposażonej w uziemienie zabezpieczające.

Produkt nie stanowi skutecznego systemu zabezpieczającego pr-
zed włamaniem. W przypadku konieczności takiego zabezpiecze-
nia, automatykę należy poszerzyć o dodatkowe urządzenia.

Produkt może być używany wyłącznie po podłączeniu automatyki 
do uziemienia, zgodnie z instrukcją podana w paragrafie „Odbiór 
techniczny oraz uruchomienie automatyki”.

W sieci zasilania instalacji zamontować urządzenie odłączające, 
w którym odległość otwartych styków umożliwiać będzie całkowite 
odłączenie instalacji w warunkach określonych w III kategorii 
przepięciowej.

Na użytek podłączenia sztywnych lub elastycznych przewodów lub 
też prowadnic przewodów używać złączy posiadających stopień 
ochrony IP55 lub wyższy.

Instalacja elektryczna znajdująca się przed automatyką powinna 
spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz powinna zostać 
wykonana zgodnie z zasadami sztuki.

Zaleca się zamontowanie w pobliżu automatyki przycisku zatrzyma-
nia awaryjnego (podłączonego do wyjścia STOP płyty sterowania). 
Umożliwi to niezwłoczne zatrzymanie w sytuacji zagrożenia.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (również 
dzieci), o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
i mentalnych lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia 
lub wiedzy, chyba że inne osoby odpowiedzialne za zapewnienie im 
bezpieczeństwa, dozoru lub za przekazanie instrukcji dotyczących 
obsługi umożliwią im takie użytkowanie;

Dzieci powinny pozostawać pod opieką dorosłych, co wykluczy 
możliwość niewłaściwej obsługi urządzenia.

UWAGA – materiał, z którego zostało wykonane opa-
kowanie wszystkich elementów układu automatyki, 
należy zutylizować, przestrzegając miejscowych pr-
zepisów prawa w tym zakresie.

UWAGA – dane oraz informacje zawarte w niniejszej 
instrukcji mogą ulegać zmianom, bez obowiązku 
powiadamiania o tym fakcie przez Key Automation 
S.r.l.

1 - ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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ZASILANIE SYGNAŁY
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2.1 - Opis produktu
Centrala CT-724S jest najnowocześniejszym i najskuteczniejszym 
systemem kontroli dla silników Key Automation do elektrycznego 
otwierania i zamykania bram przesuwnych, drzwi wahadłowych i szla-
banów. 

2.2 - Opis połączeń 
1- Podłączenia zasilania silnika i enkodera
2- Podłączenia zasileń / Wyjścia 24Vac
3- Podłączenie sygnałów, sterowań i zabezpieczeń,  
zgodnie z kanałem radiowym, anteną itd. 
4- Gniazdo dla odbiornika radiowego na wcisk
5- Gniazdo dla ładowarki
6- Gniazdo ogranicznika krańcowego
7- Wyświetlacz sygnalizacji funkcji
8- Dip switch zabezpieczeń
9- F1 Bezpiecznik mocy 10A zwłoczny 
10- F2 Bezpiecznik ochrony akcesoriów 2,5A zwłoczny

11- CO F2 F1 ST led zabezpieczenia
12- OP CL PE PP led sygnalizacja sterowań
13- ALARM led sygnalizacja błędów
14- LSC led sygnalizacja ogranicznika
15- LSO led sygnalizacja ogranicznika
16- D13 led sygnalizacja styku przekaźnika zasilania
17- D14 led sygnalizacja styku przekaźnika zasilania
18- PP przycisk krok po kroku
19- W GÓRĘ przycisk +
20- MENU przycisk menu
21- W DÓŁ przycisk -

2.3 - Modele i dane techniczne 

Każde inne użycie centrali jest zabronione. 
Model CT-724S wyposażony jest w wyświetlacz umożliwający łatwe 
programowanie oraz ciągłe monitorowanie stanu wejść; ponadto 
struktura menu pozwala na łatwe ustawienie czasu i logiki pracy.

2 - WPROWADZENIE DO PRODUKTU

 KOD  OPIS

 900CT-724S  Centrala 24Vdc dla bram przesuwnych, wahadłowych lub szlabanów 24 Vdc, o sterowaniu enkoderowym.
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3 - KONTROLE WSTĘPNE

2.4 - Spis niezbędnych przewodów

W typowej instalacji, przewody konieczne do podłączeń poszcze-
gólnych urządzeń są wskazane w tabeli spisu przewodów.
Używane przewody muszą być dostosowane do rodzaju instalacji; 

Przed zainstalowaniem produktu wykonać następujące kontrole 
i zalecenia:

sprawdzić, czy w bramie ogrodzeniowej lub garażowej można 
zamontować automatykę;

masa oraz wymiary bramy ogrodzeniowej lub garażowej powinny 
zawierać się w zakresach podanych dla montowanej automatyki;

sprawdzić, czy na bramie ogrodzeniowej lub garażowej zostały 
zamontowane mechaniczne hamulce bezpieczeństwa oraz czy 
posiadają odpowiednią wytrzymałość;

sprawdzić, czy strefa mocowania produktu nie jest narażona na za-
lewanie;

zbyt duża kwasowość lub zasolenie atmosfery jak też bliskość 
źródeł ciepła mogą powodować nieprawidłowe działanie produktu;

w przypadku występowania ekstremalnych warunków klimatyczny-
ch (np.: śnieg, lód, duże skoki temperatury, wysoka temperatura) 
może zwiększać się wartość tarcia. Tym samym może być potr-
zebna większa siła wymagana do pokonania oporu początkowego 
oraz do poruszania bramy, o wartości przekraczającej wartości 
przyjęte dla warunków normalnych;

sprawdzić, czy ręczne przesuwanie bramy odbywa się w sposób 
płynny, czy nie występują punkty o zwiększonym tarciu i czy nie 
występuje ryzyko wypadnięcia bramy z prowadnic;

sprawdzić, czy brama ogrodzeniowa lub garażowa są odpowiednio 
wyważone, a tym samym czy nie przesuwają się po pozostawieniu 
w dowolnym położeniu;

sprawdzić, czy linia elektryczna, do której będzie podłączany 
produkt, wyposażona została w odpowiednie uziemienie 
zabezpieczające oraz czy jest chroniona przez wyłącznik magne-
totermiczny i różnicowy;

w sieci zasilania instalacji zamontować urządzenie odłączające, 
w którym odległość otwartych styków umożliwiać będzie całkowite 
odłączenie instalacji w warunkach określonych w III kategorii 
przepięciowej;

sprawdzić, czy wszystkie materiały użyte do montażu spełniają 
wymogi obowiązujących przepisów.

na przykład zaleca się przewód typu H03VV-F przy montażu w śro-
dowisku wewnętrznym lub H07RN-F jeśli umieszczony na zewnątrz.

- Zasilanie jest chronione przed zwarciem wewnątrz centrali, na sil-
nikach i dodatkowych akcesoriach.
- Regulacja mocy z regulatorem ilości przepływu prądu. 
- Wykrywanie przeszkód za pomocą monitorowania enkoderem silników. 
- Automatyczne samozapamiętywanie czasu pracy.
- Dezaktywacja wejść zabezpieczających za pomocą dip switch: 
nie należy używać mostka dla zacisków przy nie zainstalowanym 

zabezpieczeniu; wystarczy dezaktywować funkcję bezpośrednio z 
dip switch.
- Możliwość pracy przy braku napięcia sieci dzięki dodatkowej baterii. 
- Wyjście o niskim napięciu do użycia przy lampce kontrolnej lub 
lampce ostrzegawczej 24V.
- Funkcja oszczędności energetycznej 

PARAMETRY TECHNICZNE:
Zasilanie (L-N) 230Vac (+10% - 15%) 50/60 Hz
Moc nominalna 210W
Zasilanie obwodów pomocniczych Ustabilizowane 24 Vdc (max 200 mA)
Wyjście lampy ostrzegawczej 24Vdc 25W
Wyjście świateł odprowadzających 24Vdc 25W
Wyjście kontrolki otwarcia bramy 24Vdc 4W
Wejście anteny 50Ω przewód typu RG58
Temperatura pracy -20°C + 55°C
Bezpieczniki obwodów ogólnych 10AT
Bezpieczniki obwodów pomocniczych 2,5AT
Bezpieczniki linii zasilania 2AT
Do zastosowania w szczególnie kwaśnej, zasolonej i wybuchowej atmosferze NO

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH:
Podłączenie przewód maksymalna dopuszczalna granica
Linia elektryczna zasilania 1 x przewód 3 x 1,5 mm2 20 m *

Lampa ostrzegawcza z anteną 1 x przewód 2 x 0,5 mm2

1 x przewód typu RG58
20 m
20 m (zaleca < 5 m)

Fotokomórki nadajnika 1 x przewód 2 x 0,5 mm2 20 m

Fotokomórki odbiornika 1 x przewód 4 x 0,5 mm2 20 m

Krawędź bezpieczeństwa 1 x przewód 2 x 0,5 mm2 20 m

Przełącznik kluczykowy 1 x przewód 4 x 0,5 mm2 20 m

* Jeśli przewód zasilania  przekracza 30 m długości naleźy zastosować przewód o większym przekroju (3x2,5 mm2) i zainstalować uzie-
mienie ochronne w pobliźu siłowników.
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4 - INSTALACJA PRODUKTU

ŁĄCZE SILNIKA
Skrzynka zaciskowa podłączeń zasilania silnika 24Vdc i enko-
dera

M- Zasilanie silnika (czerwony lub brązowy)

M+ Zasilanie silnika (zielony lub biały)

GND Enkoder (biały)

ENC Wyjście sygnału enkodera (zielony lub niebieski)

+5V Zasilanie enkodera; (brązowy lub czerwony)

ŁĄCZE ZASILANIA
+Vac Zasilanie z transformatora 24÷26 Vac (12 A szczytowe)

-Vac Zasilanie z transformatora 24÷26 Vac (12 A szczytowe)

Uziemienie

CR Lampa oświetleniowa, +24 V do podłączenia z “C”, 25 
W max

C Wspólna dla wyjść “CR” i “LA”

LA Lampa ostrzegawcza, +24 V do podłączenia z “C”, 25 
W max

- Wspólna dla wyjść “CR” i “SCA”

+24 Wyjście ustabilizowane 24 V, 300 mA max, odnporne 
na zwarcia
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PRZEŁĄCZNIK SW5
Ustawiony na “WŁ” dezaktywuje wejścia CO, F2, F1, ST. 
Eliminuje konieczność używania mostków na wejściach w 
skrzynce zaciskowej. 
UWAGA - z dip switch na WŁ, podłączone zabez-
pieczenia są wykluczone

WŁ

4.1 - połączenia elektryczne

UWAGA - Przed dokonaniem podłączeń należy sprawdzić, czy centrala nie jest zasilana 
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ŁĄCZE ZABEZPIECZEŃ I STEROWAŃ
SCA Kontrolka brama otwarta, 24 V, 50 mA max, między SCA i -

CO Listwa zabezpieczająca, zarówno WŁ/WYŁ jak i 8.2 kΩ styk NC między CO i C (uwaga, dip switch 1 na WŁ, dezaktywuje 
wejście zabezpieczające LISTWY)

F1 Fotokomórki (zamykanie) styk NC między F1 a C (uwaga, dip switch 3 na WŁ dezaktywuje wejście zabezpieczające FOTO-
KOMÓRKI 1)
Styk może zostać dezaktywowany. Fotokomórka interweniuje w każdej chwili podczas zamykania automatyki, powodując 
natychmiastową blokadę ruchu i zmieniając kierunek ruchu 

F2 Fotokomórki (otwieranie) styk NC między F2 a C (uwaga, dip switch 2 na WŁ dezaktywuje wejście zabezpieczające FOTOKO-
MÓRKI 2)
Styk może zostać dezaktywowany.Fotokomórka interweniuje w każdej chwili, podczas otwierania automatyki, powodując 
natychmiastową blokadę ruchu; automatyka będzie kontynuować otwieranie, do momentu zresetowania styku. 

ST STOP zabezpieczenie styku NC między ST a C (uwaga, dip switch 4 na WŁ dezaktywuje wejście zabezpieczające STOP)
Takie wejście uważane jest za zabezpieczenie; styk może zostać dezaktywowany w każdej chwili, blokując natychmiast auto-
matykę i dezaktywując każdą funkcję, w tym również Automatyczne Zamykanie 

OP Polecenie OTWARCIA styk NA między OP a C
Styk dla funkcji CZŁOWIEK OBECNY Brama OTWIERA , do momentu, gdy wciśnięty jest styk. 

CL Polecenie ZAMKNIĘCIE styk NA między CL a C
Styk dla funkcji CZŁOWIEK OBECNY Brama ZAMYKA , do momentu, gdy wciśnięty jest styk. 

PE Polecenie FURTKA styk NA między PE a C
Polecenie częściowego otwarcia skrzydła o parametrach ustawianych przez oprogramowanie.

PP Polecenie KROK PO KROKU styk NA między PP a C
Polecenie Otwiera/Zamyka lub Otwiera/Zatrzymuje/Zamyka na podstawie wybranego oprogramowania

C Wspólne dla wejść CO, F1, F2, ST, OP, CL, PE, PP

CH2 Styk kanał 2 odbiorczy NA w spoczynku

CH2 Styk kanał 2 odbiorczy NA w spoczynku

A sig Antena - sygnał -

A gnd Antena - osłona -

4.2 - Wyświetlanie tryb normalny

W “TRYBIE NORMALNYM”, czyli gdy z reguły załącza się zasilanie systemu, wyświetlacz LCD w 3 cyfrach wyświetla następujące komunikaty:

WSKAZÓWKI ZNACZENIE
Brama zamknięta lub ponowne włączenie po wyłączeniu 

Brama w trakcie otwierania

Brama zatrzymana w trakcie otwierania

Brama w trakcie zamykania

Brama zatrzymana w trakcie zamykania

Brama zatrzymana przez czynnik zewnętrzny 

Brama zatrzymana bez ponownego zamknięcia automatycznego

- Brama otwarta w oczekiwaniu na ponowne zamknięcie automatyczne, z kreska wskazuje odliczanie

Furtka otwarta w oczekiwaniu na ponowne zamknięcie automatyczne

Brama otwarta w oczekiwaniu na ponowne zamknięcie automatyczne, ostatnie 10 sekund wyświetlane jest po 
lewej stronie

WSKAZÓWKI ZNACZENIE
Ogranicznik krańcowy ZAMKNIĘTY (kropka przed pierwszą cyfrą)

Ogranicznik krańcowy OTWARTY (kropka między dwoma cyframi)

Żaden ogranicznik krańcowy nie jest uaktywniony (brak jakiejkolwiek kropki)

.

.

Dodatkowo, punkty między cyframi powyżej wskazują na status ograniczników krańcowych w sposób następujący:
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Po usunięciu stanu alarmowego, aby skasować wszystkie komuni-
katy błędu wystarczy po prostu nacisnąć przycisk “W DÓŁ -”
lub nacisnąć polecenie PP (KROK PO KROKU)
Wyświetlacz resetuje normalne zalecenia, a żółta dioda LED wyłą-
cza się.
Jeśli wystąpił błąd ZWARCIE W SILNIKU, polecenie PP jest bez-
skuteczne.

Gdy podczas wyświetlania błędów odłączone zostanie zasilanie, 
błędy zostają zapisane przez mikroprocesor i ponownie uwidocz-
nione przy kolejnym włączeniu systemu; tak więc, aby wykasować 
je na stałe należy przeprowadzić procedurę kasowania, naciskając 
dwa razy przycisk MENU i jeden raz przycisk W DÓŁ.

WYMIAR ZNACZENIE
Wyświetlenie statusu (OP, CL, SO, itd..) Status i opis wyświetlacza (OP, CL, SO, itd..)

Wykonane manewry Licznik manewrów, ukazują się na przemian tysiące (bez kropek) i jednostki (z 
kropkami).

Prąd silnika [A] Prąd pochłaniany przez silnik

Pozycja odczytana przez enkoder Pozycja enkodera 

Prędkość silnika [m/min] Prędkość silnika 

Napięcie na stykach silnika [V] Napięcie odczytane ze styków silnika [V]

Rozdział napięcia silnika od 0 do 255 (wartości od 000 = 0% do 255 = 100%)

Moc pochłaniana przez silnik [W] Moc pochłaniana przez silnik.

4.3 - Samozapamiętywanie ruchu 
Gdy centrala poraz pierwszy zostanie podłączona do zasilania, na-
leży przeprowadzić procedurę samozapamiętywania, która pozwoli 
na wskazanie fundamentalnych parametrów takich jak długość i 
ciężar skrzydła oraz na automatyczne wyregulowanie niektórych 
parametrów podstawowych.

Naciskając przyciski + lub – na wyświetlaczu można odczytać nie-
które z parametrów (prędkość, pochłanianie prądu, …), które mogą 
być użyteczne przy sprawdzeniu, czy podczas ruchu nie napotkano 
przeszkód lub błędów w systemie.
Poniżej kolejność, w jakiej są wyświetlane.

Błędy w funkcjonowaniu
W tym paragrafie wskazano niektóre z błędów jakie mogą się poja-
wić przy funkcjonowaniu systemu.

Poza sygnalizacją na wyświetlaczu, lampka ostrzegawcza sygnali-
zuje sytuację wystąpienia błędu poprzez sekwencję dwóch krótkich 
mignięć przerwy i dwóch długich mignięć 

ALARM ENKODERA Centrala nie czyta sygnałów enkodera. 
1. Enkoder nie jest prawidłowo podłączony.

2. Enkoder jest uszkodzony.

3. Silnik jest zablokownay i czujność jest zbyt niska.

4. Silnik jest odłączony lub połączenia są uszkodzone. 

ALARM PRZEPIĘCIE W SILNIKU Pochłanianie przez silnik jest wyższe niż w ustawieniach
1. Silnik jest zablokowany a centrala próbuje go odblokować, dostarczajac mu 
maksymalnej mocy.

2. Wystąpiły duże tarcia lub przeszkoda blokuje bramę. 

ALARM ZWARCIE W SILNIKU Ochrona hardware silnika jest aktywna
1. Wystąpiło zwarcie w silniku lub przewodach zasilania. 

2. Silnik jest zablokowany a pochłaniany prąd przekracza maksymalny próg. 

ALARM OGRANICZNIKA KRAŃCOWEGO Ograniczniki krańcowe nie pracują prawidłowo.
1. Ograniczniki krańcowe są uszkodzone.

2. Ograniczniki krańcowe nie są podłączone.

ALARM PRZEPIĘCIA Prąd silnika zwiększył się w bardzo szybkim czasie.
1. Brama uderzyła w przeszkodę.

2. Wystąpiły tarcia na prowadnicy lub zębatce.

ALARM LISTWA ZABEZPIECZAJĄCA Centrala odczytała sygnał od listwy zabezpieczającej
1. Listwa zabezpieczająca jest wciśnięta.

2. Listwa zabezpieczająca nie jest prawidłowo podłączona.
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W GÓRĘ

PP

W DÓŁ

MENU

SAMOZAPAMIĘTYWANIE RUCHU I PARAMETRÓW GŁÓWNYCH 
1. Odblokować bramę, ustawić ją w pozycji środkowej i ponownie zablokować 

2. Nacisnąć RÓWNOCZEŚNIE przyciski: + i MENU przez ponad 5 sekund i przygotować się do naci-
śnięcia (jeśli konieczne) przycisk W DÓŁ (zob. rysunek)

3. Jeśli pierwszy manewr NIE dotyczy otwierania, należy nacisnąć przycisk W DÓŁ, aby zatrzymać 
samozapamiętywanie.
Nacisnąć PP w taki sposób, aby uruchomić ponownie samouczenie: brama rozpocznie ruch w prawidło-
wym kierunku

4. Poczekać, aż wykonane zostaną dwa pełne manewry (2 otwierania i 2 zamykania) a brama zakoń-
czy ruch w pozycji zamykania

5. Wykonać kilka manewrów otwierania, zamykania i niespodziewanego zatrzymania, sprawdzając, 
czy system jest solidny i czy nie ma błędów w montażu.

Wszystkie parametry główne są skonfigurowane domyślnie z centrali. Aby dokonać personalizacji instalacji należy postępować zgodnie ze 
wskazówkami zamieszczonymi w następnym paragrafie. 

W GÓRĘ

W GÓRĘ

W GÓRĘ

W GÓRĘ

W GÓRĘ W GÓRĘ

W GÓRĘ

W DÓŁ

W DÓŁ

W DÓŁ

W DÓŁ

W DÓŁ W DÓŁ

W DÓŁ

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU MENU

MENU

W razie potrzeby można wybrać MENU PODSTAWOWE, które 
pozwala na zmianę parametrów podstawowych bezpośrednio z 
centrali. Aby wybrać MENU PODSTAWOWE należy postępować w 
sposób opisany poniżej.

Wejść w MENU PODSTAWO-
WE nacisnąć przyciski + i – 
,aby przewinąć funkcje.

Nacisnąć szybko przycisk 
MENU, aby wyjść z menu

Nacisnąć przycisk MENU 
przez 1 sekundę, aby wejść 
do menu podstawowego

Nacisnąć przyciski + lub –, aby 
przewinąć funkcje w celu zmia-
ny innych parametrów.

Nacisnąć przyciski + i – , aby 
zmienić wartość

Nacisnąć przycisk MENU przez 1 
sekundę, aby zapisać zmienioną 
wartość lub szybko nacisnąć przycisk 
MENU, aby wyjść bez zapisywania

Aby wejść w funkcję zmiany 
wartości, należy nacisnąć przy-
cisk MENU przez 1 sekundę, 
aż wartość przestanie migać

UWAGA: aby przejść do okna wyświetlania parametrów określonych 
jako FUNKCJA NORMALNA, z którego ma się dostęp do MENU 
PODSTAWOWEGO, należy nacisnąć 2 razy przycisk MENU

Przykład zmiany parametru w MENU PODSTAWOWYM

Parametry Opis Ustawienia Domyślne Min Max Jednostka
1 Czas ponownego zamykania automatycznego (0 = dezaktywowany) 20 0 900 s

2 Czas zamykania po ruchu (0 = dezaktywowany) 0 0 30 s

3
Czujność silnika, czujność na przeszkody. 
( 1 = minimalna czujność, maksymalny nacisk na przeszkodę
 10 = maksymalna czujność, minimalny nacisk na przeszkodę)

3 1 10

4 Prędkość nominalna silnika 4 (6*) 1 10
5 Prędkość silnika przy zwalnianiu 3 (2*) 1 8 (3*)

6

Konfiguracja PP
0. Normalna (AP-ST-CH-ST AP-ST-CH-ST …)
1. Przemienna STOP (AP-ST-CH AP-ST-CH …)
2. Przemienna (AP-CH AP-CH …)
3. Funkcja wielomieszkaniowa lub timer
4. Funkcja wielomieszkaniowa z natychmiastowym zamykaniem 

ponownym

0 0 4

7

Zachowanie automatyki po nagłym wyłączeniu prądu
0. Żadna czynność, wszystko pozostaje w stanie nie zmienionym
1. Zamykanie
2. Ukończenie ostatniego manewru

0 0 2

8

Oszczędność energetyczna: uaktywnia wyłączenie akcesoriów przy 
zamkniętej bramie (zużycie max 40 mA)

0. Funkcja dezaktywowana 
1. Funkcja aktywowana 

0 0 1

4.4 - Personalizacja instalacji - MENU PODSTAWOWE
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5.2 - Uruchomienie

Po zakończeniu odbioru technicznego z wynikiem pozytywnym 
wszystkich (a nie tylko niektórych) urządzeń instalacji, można 
przystąpić do uruchomienia;

należy sporządzić i przechowywać przez 10 lat dokumentację 
techniczną instalacji. Powinna ona zawierać schemat elektryczny, 
rysunek lub zdjęcie instalacji, analizę zagrożeń wraz z zastoso-
wanymi rozwiązaniami, deklaracje zgodności wydane przez pro-
ducentów wszystkich podłączonych urządzeń, instrukcje obsługi 
każdego z urządzeń oraz harmonogram konserwacji instalacji;

umieścić na bramie tabliczkę zawierającą dane dotyczące auto-
matyki, nazwisko osoby odpowiedzialnej za uruchomienie), numer 
seryjny, rok produkcji oraz oznakowanie WE;

umocować tabliczkę zawierającą opis operacji niezbędnych do 
ręcznego odblokowania bramy;

przygotować i przekazać użytkownikowi automatyki deklarację 
zgodności, instrukcję obsługi oraz zalecenia dotyczące użytkowania, 
jak też harmonogram konserwacji instalacji;

upewnić się, że użytkownik poprawnie zrozumiał zasadę 
prawidłowego działania automatyki w trybie automatycznym, 
ręcznym i awaryjnym;

poinformować użytkownika końcowego, również w formie pisemnej, 
o pozostałych zagrożeniach i ryzykach;

UWAGA - po wykryciu przeszkody brama ogrodzeniowa lub 
garażowa zatrzymuje się w położeniu otwartym a jej automatycz-
ne zamykanie jest dezaktywowane. W celu przywrócenia ruchu 
wcisnąć przycisk polecenia lub posłużyć się nadajnikiem.

5 - PRÓBA TECHNICZNA I URUCHOMIENIE AUTOMATYKI

5.1 - Odbiór techniczny
Wszystkie elementy powinny zostać poddane odbiorowi zgodnie 
z procedurami określonymi w odpowiednich instrukcjach obsługi;

sprawdzić, czy przestrzegane są zalecenia podane w Rozdziale 1 – 
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa;

sprawdzić, czy brama ogrodzeniowa lub garażowa mogą 
swobodnie się przesuwać po odblokowaniu automatyki 
oraz czy są odpowiednio wyważone, a tym samym czy nie 
przesuwają się po pozostawieniu w dowolnym położeniu; 

sprawdzić poprawność działania wszystkich podłączonych urządzeń 
(fotokomórki, listwy bezpieczeństwa, przyciski zatrzymania awa-
ryjnego i inne), poprzez wykonanie cyklu otwierania, zamykania 
i zatrzymania bramy ogrodzeniowej lub garażowej, używając do 
tego celu podłączonych urządzeń sterowania (nadajniki, przyciski, 
przełączniki);

dokonać pomiarów siły uderzenia, zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w normie EN12445. W przypadku niezadowalających wyników 
dokonać regulacji prędkości, siły silnika oraz punktów zwalniających 
centrali, aż do uzyskania optymalnych rezultatów.

Procedura testowania instalacji musi być przeprowadzona przez 
wykwalifikowanego technika, który musi przeprowadzić przewi-
dziane próby mające na celu określenie obecności ryzyka i określić 

zgodność instalacji z obowiązującymi normami, a szczególnie z po-
stanowieniami EN 12445, która określa metody testów dla syste-
mów automatyki drzwi i bram. 
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Parametry Opis Ustawienia 
Domyślne Min Max Jednostka Typ

1  
Długość zwolnienie silnika 
Określa z jakim wyprzedzeniem, przy zatrzymaniu na ograniczniku końcowym, 
zostaje ustawiona prędkość zwalniająca. 

50 0 200 Cm
(krok 10)

2 Czas rampy przyspieszenie i zwolnienie 10 (30*) 10 30

3

Siła uderzenia w przeszkodę:
Pozwala na szybszy czas reakcji względem przeszkody (na przykład uderzenie 
przy braku gumy ochronnej na zakończeniach bramy lub drzwi )
Czym mniejsza wartość tym szybszy czas reakcji 

50 0 100

4 Dalsze przyspieszenie względem początku. Przydatne w szybkim otwieraniu 
szlabanów. 1 0 1 BA

5 Czas inwersji od przeszkody/listwy (0 = dezaktywowany) 3 0 20 s SL

6
Długość otwieranie furtki
Określa czas funkcjonowania silnika, z pozycji ZAMKNIĘTY po wydaniu polecenia 
FURTKA. 

50 0 990 Cm
(krok 10) SL

7 Czas ponownego automatycznego zamykania furtki 20 0 600 s
(krok 10) SL

8
Konfiguracja fotokomórki F2

0. Aktywowana zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu AP/CH
1. Aktywowana tylko przy otwieraniu AP

0 0 1

9 Aktywowanieotwierania również przy F1 przyciemnionej 1 0 1

10
Konfiguracja człowiek obecny (tylko dla wejść otwiera i zamyka)

0. Dezaktywowana
1. Człowiek Obecny

0 0 1

11 Usunięcie. Pozwala na zatrzymanie przed pozycją całkowitego otwarcia; ma na 
celu nie dopuścić do kontaktu z ogranicznikiem mechanicznym. 0 0 100 BA

12 Czas wstępnego migania 0 0 10 s

13 Czas trwania lampy oświetleniowej 0 0 900 s
(krok 10)

14
Konfiguracja lampka oświetleniowa

0. Włączona jeśli czas timera lampy oświetleniowej nie upłynął
1. Włączona jeśli brama nie jest zamknięta + trwania TCY

1 1 2

15 Poziom intensywności lampka oświetleniowa na koniec użytkowania (0 = lampka 
wyłączona) 0 0 100

16

Konfiguracja kontrolki brama otwarta 
0. WŁ/WYŁ
1. Modulowana w zależności od pozycji bramy 
2. Funkcja elektrozamka magnetycznego: interferjs z przekaźnikiem 

zewnętrznym bobina na 24 Vdc. Aby aktywować tę funkcję konieczne 
jest uaktywnienie funkcji wstępnego migania, zalecana wartość 
wynosi 1 sekundę (tPr = 1).

0 0 2

17 Próg cykli żądania pomocy technicznej (0 = dezaktywowany). Po osiągnięciu 
ustawionego progu, przy kolejnych cyklach aktywne będzie szybkie miganie 0 0 100 1000 cykli

18
Uruchomienie przy ciągłym miganiu przy żądaniu pomocy technicznej
(funkcję można wykonać jedynie przy zamkniętej bramie) Przy funkcjonowaniu 
na baterię, miganie nie jest aktywne 

0 0 1

19 Ilość impulsów enkodera na obrót silnika 4 1 16 SL

20

Ustawienie wartości domyślnych i rodzaju kontroli
0. Przesuwny
1. Szlaban
2. Przesuwny 400 Kg (nEP=1*) - LSI zablokowane na 50

0 0 1

Aby ustawić wartości fabryczne;

1) Wejść w programowanie zaawansowane 2) Wybrać parametr “dEf” 3) Aktywować tryb zmian (wyświetla się “0”migające)
4) Zaakceptować zmianę (nacisnąć “MENU” przed 2 sekundy)
W takiej sytuacji należy wyświetlić odliczanie od końca d80,d79.....d02,d01

 MENU ZAAWANSOWANE pozwala na dalszą personalizację in-
stalacji, modyfikując parametry, do których nie ma dostępu z menu 
podstawowego

Aby uzyskać dostęp do menu ZAAWANSOWANEGO należuy naci-
snąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk MENU

6 - INFORMACJE DODATKOWE - MENU ZAAWANSOWANE

Aby zmienić parametry MENU ZAAWANSOWANEGO należy po-
stępować tak, jak opisano to dla MENU PODSTAWOWEGO

W ostatniej kolumnie wskazano parametry używane jedynie dla 
specyficznego rodzaju automatyki:
SL dla bram przesuwnych, BA dla szlabanów, BL dla bram waha-
dłowych, SE dla bram segmentowych.

* NEP wartość zależy od typologii enkodera silnika.
* Wartości dla 400 kg przesuwny.
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Key Automation S.r.l. produkuje elementy systemów automatyki do 
bram ogrodzeniowych i garażowych, drzwi automatycznych, rolet 
oraz szlabanów parkingowych i drogowych. Key Automation nie jest 
jednakże wykonawcą Państwa całościowego systemu automatyki, 
który stanowi wynik analizy, oceny, doboru materiałów i wykonania 
instalacji przez zaufanego instalatora. Każdy system automatyki 
jest wyjątkowy i tylko Państwa instalator posiada doświadczenie 
oraz wiedzę niezbędne do wykonania instalacji zgodnie z Państwa 
wymaganiami, tak aby była ona bezpieczna i niezawodna, 
wykonana zgodnie z zasadami sztuki oraz z przestrzeganiem 
obowiązujących przepisów. Nawet jeżeli posiadana przez Państwa 
automatyka spełnia wymogi bezpieczeństwa określone w prze-
pisach, nie wyklucza to obecności „ryzyka resztkowego”. Polega 
ono na możliwości wystąpienia sytuacji zagrożenia, wynikających 
z niewłaściwej lub błędnej obsługi systemu. Dlatego też poniżej po-
dano kilka ważnych zaleceń, do których należy się stosować:

• Przed pierwszym użyciem automatyki zwrócić się do instalatora 
o wyjaśnienie źródła zagrożenia;

• Instrukcję należy zachować na przyszły użytek oraz przekazać 
ewentualnemu nowemu użytkownikowi;

• Niewłaściwa lub błędna obsługa automatyki może stanowić 
zagrożenie. Nie wydawać poleceń dotyczących uruchomienia au-
tomatyki jeżeli w zasięgu jej działania znajdują się osoby, zwierzęta 
lub przedmioty;

• Jeżeli system automatyki został prawidłowo zaprojektowany, za-
pewnia wysoki stopień bezpieczeństwa. Zamontowane urządzenia 
uniemożliwiają ruch bramy w przypadku wykrycia obecności 
osób lub przedmiotów, jak też gwarantują jej uruchamianie w pr-
zewidywalny i bezpieczny sposób. Jednakże w pobliżu automatyki 
należy zabronić dzieciom zabaw, aby zapobiec wydawaniu przez 
dzieci przypadkowych poleceń uruchomienia. Ponadto nie należy 
również zostawiać pilotów w zasięgu dzieci;

• Niezwłocznie po wykryciu jakichkolwiek nieprawidłowości 
w działaniu automatyki należy odłączyć zasilanie elektryczne in-
stalacji oraz ręcznie odblokować bramę. Zabrania się samodziel-
nego dokonywania napraw. Należy zwrócić się w tym celu do zau-
fanego instalatora. W tym czasie brama może działać jak zwykła 
brama nienapędzana, po odblokowaniu motoreduktora przy po-
mocy właściwego klucza, będącego na wyposażeniu instalacji. W 
przypadku uszkodzenia zabezpieczeń należy je jak najszybciej 
naprawić;

• W przypadku uszkodzenia lub braku zasilania: W oczekiwaniu na 
instalatora lub na powrót energii elektrycznej, o ile instalacja nie 
została wyposażona w akumulator buforowy, brama może działać 
jak zwykła brama nienapędzana. W tym celu należy dokonać me-
chanicznego odblokowania;

• Ręczne odblokowanie i przesunięcie. Przed przystąpieniem do 
wykonania tej czynności należy upewnić się, że skrzydło bramy po-
zostaje nieruchome.

• Konserwacja: Podobnie jak każdy inny mechanizm, automaty-
ka wymaga przeprowadzania okresowej konserwacji. Zapewni to 
długie i bezpieczne działanie instalacji. Harmonogram okresowej 
konserwacji należy uzgodnić z instalatorem. W przypadku eksploa-
tacji na użytek domowy, Key Automation zaleca wykonywanie kon-
serwacji co 6 miesięcy. Jednakże okres ten może ulegać zmianie, 
w zależności od intensywności eksploatacji. Wszelkie czynności 
kontroli, konserwacji lub napraw powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowany personel.

• Zabrania się dokonywania modyfikacji zaprogramowanych para-
metrów oraz regulacji automatyki. Czynności te są zastrzeżone dla 
instalatora.

• Czynności odbioru technicznego oraz konserwacji okresowej jak 
i ewentualne naprawy powinny być odnotowywane przez osobę je 
wykonującą, a właściciel instalacji zobowiązany jest przechowywać 
tego rodzaju dokumentację.

Jedynymi czynnościami zalecanymi do wykonania przez użytkownika 
jest czyszczenie szybek fotokomórek oraz usuwanie ewentualnych 
liści lub kamieni, które mogą utrudniać pracę automatyki. Aby za-
pobiec przypadkowemu uruchomieniu bramy podczas wykonywa-
nia powyższych czynności, przed przystąpieniem do ich wykonania 
należy odblokować automatykę. Do czyszczenia używać wyłącznie 
szmatki zwilżonej lekko wodą.

Po zakończeniu okresu eksploatacji automatyki zlecić utylizację 
wykwalifikowanemu personelowi. Wszystkie materiały automatyki 
powinny zostać poddane recyklingowi lub zutylizowane zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami miejscowymi.

Jeżeli po upływie pewnego okresu pracy pilot wykazuje gorsze 
działanie lub przestaje działać, może to być spowodowane wyczer-
paniem się baterii (w zależności od intensywności użycia może to 
nastąpić po upływie od kilku miesięcy do ponad roku). Można się 
o tym upewnić, obserwując brak zapalania się diody potwierdzającej 
transmisję sygnału, lub też zapalanie się jej tylko na krótką chwilę. 

Baterie zawierają substancje zanieczyszczające środowisko. Nie 
wyrzucać baterii do odpadów komunalnych, ale stosować się do 
obowiązujących w tym zakresie przepisów miejscowych.

Dziękujemy za wybranie Key Automation S.r.l. w celu uzyskania 
dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony in-
ternetowej pod adresem www.keyautomation.it.
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 DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITÀ
 DECLARATION OF CONFORMITY “CE” 

Il costruttore: Key Automation S.r.l.
The manufacturer:

Indirizzo: Via Alessandro Volta, 30 Noventa di Piave (Ve)
Address:

DICHIARA CHE IL SEGUENTE APPARATO
DECLARES THAT THE FOLLOWING EQUIPMENT

Descrizione: Centrale di comando per un motore 24 Vdc, con frizione elettronica e predisposta per l’innesto della scheda radio, con 
rallentamento in apertura e chiusura.

Description: Control unit for 1 motor 24 Vc. With electronic clutch and connectors for plug-in radio card, gradual departure and slowdown.

Modello: GO24
Model:

Codice: 900CT-724S
Code:

• Risulta conforme con quanto previsto dalle seguenti Direttive Comunitarie, comprese le ultime modifiche e con la legislazione nazionale 
di recepimento

• Is in conformity with the provisions of the following Community Directives, including the latest modifications and
 with the assimilating national legislation

2006/42/CE  Direttiva macchine
 Machinery Directive
2004/108/EC  Direttiva compatibilità elettromagnetica
 EMC Directive 2004/103/EC 

EN 61000-6-2 : 2005 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Norma generica – Immunità per gli ambienti industriali
IEC 61000-6-2 : Electromagnetic compatibility (EMC) – Generic standards – Immunity for industrial environments

EN 61000-6-3 : 2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Norma generica – Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e 
industria leggera
IEC 61000-6-3 : Electromagnetic compatibility (EMC) Generic Standards - Emission Standard for Residential, Commercial and Light-
Industrial Environments

EN 61000-3-2 : 2006 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Limiti per le emissioni di corrente Armonica ( apparecchiature con corrente 
di ingresso ≤16 A per fase
IEC 61000-3-2 : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current 
≤16 A per phase)

EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001+A2:2005 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Limitazione delle fluttuazioni di tensione e flicker in sistemi 
di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤16 A e non soggette ad allacciamento su condizione
IEC 61000-3-3 : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in 
public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection

Key Automation S.r.l. garantisce detta conformità esclusivamente nel caso in cui l’apparecchiatura venga utilizzata come unità di comando/
gestione di motorizzazioni nelle configurazioni tipiche di installazione e con periferiche conformi alle Direttive Europee.
Key Automation S.r.l. guarantees such a conformity only if the control unit is used as a control/management unit for automation system in 
typical configuration of installation and with peripherals which conform to the European Directives

 Noventa di Piave 01/06/2011 Amministratore Delegato   
  Chief Executive Officer
  Nicola Michelin
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