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MANUALE
ISTRUZIONI E
CATALOGO
RICAMBI

Attuatore
elettromeccanico
per cancelli a
battente ad una o
due ante, con
braccio snodato
o telescopico.

INSTRUCTION
MANUAL AND
SPARE PARTS
CATALOGUE 

Electromechanical
actuator for
hinged gates with
one or two
wings, with
jointed or
telescopic arm.

LIVRET
D’INSTRUCTIONS
ET CATALOGUE
DES RECHANGES

Actionneur
électromécanique
pour portails à
battants à un ou
deux vantaux,
avec bras articulé
ou télescopique.

BETREIEBSANLEI-
TUNG UND
ERSATZTEIL-
KATALOG

Elektromechanischer
Trieb für ein und
z w e i f l ü g e l i g e
Tore, mit Gelenk-
oder teleskoparm.

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
Y CATÀLOGO
DE RECAMBIOS

Actuador
electromecànico
para verjas de
una o dos hojas,
con brazo
articulado o
telescopico.

HYPPO

QUESTO LIBRETTO È  DESTINATO SOLO ALL'INSTALLATORE.
L'installazione dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato in conformità a quanto previsto dalla
legge n° 46 del 5 marzo 1990 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno rispetto delle norme UNI 8612.
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Unità di misura - Unit of measure
Unité de mesure - Maßeinheit

Unidad de medida

Alimentazione - Power supply - Alimentation
Speisung - Alimentación

Corrente - Current - Courant - Strom - Intensidad

Potenza assorbita - Absorbed power - Puissance absorbée
AufgenommeneLeistung - Potencia absorbida 

Condensatore incorporato - Condenser built-in - Condensateur
incorporé - Kondensator eingebaut - Condnsator incorporado 

Temperatura di esecizio - Working temperature - Température
de service - Betriebstemperatur - Temperatura de servicio

Termoprotezione - Thermal protection - Protection thermique
Wärmesschutz - Termoproteccion

Tempo di apertura - Opening time - Temps d'overture
Öffnungzeit - Tiempo de apertura

Lunghezza max. cancello - Max. gate lenght - Longeur max.
du portail - Max. Torlänge - Longitud maxima de la verja

Peso max. anta - Max. gate weight - Poids max. battant
Max. Torflügelgewicht - Peso max. de la hoja

Ciclo di lavoro - Working cycle - Cycle de travail
Arbeitszyklus - Ciclo de trabajo

Peso motore - Motor weight - Poids moteur
Motorgewicht - Peso del motor

Vac 50/60 Hz

Vdc

A

W

µF

IP

N•m

Rpm

Sec.

Kg

m

°C (Min./Max.)

°C

%

Kg

230

Vdc

1.2

250

10

43

400

1.7

12

800

3

                             -20°  ÷  +70°

140°

30

13

230

Vdc

1.2

250

10

43

400

1.7

12

200

1,5

                             -20°  ÷  

140°

30

13

HY 7005 HY 7100

Coppia - Torque - Couple - Drehmoment - Par

Velocità - Speed - Vitesse - Geschwindigkeit - Velocidad

Grado di protezione - Protection level - Indice de protection
Schutzart - Grado de proteccion

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

Con braccio
snodato,

irreversibile con
sblocco.

Finecorsa
incorporati.

With jointed arm,
irreversible with
unlock. Built-in
limit switches.

Avec bras
articulé,

irréversible avec
déblocage.

Microint. de fin
de course
incorporés.

Mit Gelenkarm,
irreversibel mit
Entriegelung.
Eingebaute
Endschalter.

Con brazo
articulado,

irreversible con
desbloqueo.

Microinterruptores
de tope

incorporados.

HY 7005

Con braccio
telescopico,

irreversibile con
sblocco.

Finecorsa
incorporati.

With telescopic
arm, irreversible

with unlock.
Built-in limit
switches.

Avec bras
télescopique,

irréversible avec
déblocage.

Microint. de fin
de course
incorporés.

Mit teleskoparm,
irreversibel mit
Entriegelung.
Eingebaute
Endschalter.

Con brazo
telescopico,

irreversible con
desbloqueo.

Microinterruptores
de tope

incorporados.

HY 7100

MODELLI E CARATTERISTICHE MODELS AND CHARACTERISTICS
MODELES ET CARACTERISTIQUES MODELLE UND MERKMALE
MODELOS Y CARACTERÌSTICAS 

I
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VERIFICHE E
PRELIMINARI
HYPPO 7005

1) Leggere attentamente
le istruzioni.

2) Verificare che il
cancello sia adatto ad
essere automatizzato e
che sia conforme a
quanto previsto dalle
norme vigenti.

3) Accertarsi che la
struttura del cancello sia
solida ed appropriata.

4) Accertarsi che il
cancello, durante tutto il
suo movimento, non
subisca punti di attrito.

5) Prevedere una battuta
di arresto in chiusura e
possibilmente anche in
apertura.

CHECKING AND
PRELIMINARY
PROCEDURES
HYPPO 7005
1) Read the instructions

carefully 
2) Make sure the gate is

suitable for automation
and that everything
conforms to current
standards.

3) Make sure the gate’s
structure is solid and
appropriate.

4) Ensure that there is no
point of friction during
the entire movement of
the gate.

5) Install a stop for closing
and, if possible, one for
opening too.

CONTROLES
PRELIMINAIRES
HYPPO 7005

1) Lire attentivement les
instructions.

2) Vérifier que le portail
est adapté pour
recevoir une
automatisation et que
l’ensemble est
conforme aux
prescriptions des
normes en vigueur.

3) S’assurer que la
structure du portail est
solide et appropriée.

4) S’assurer que le portail,
durant tout le
mouvement, n’a pas de
points de frottement.

5) Prévoir une butée en
fermeture et si possible
aussi en ouverture.

PRÜFUNGEN UND
VORBEREITENDE
ARBEITEN
HYPPO 7005
1) Lesen Sie die

Anleitungen
aufmerksam durch

2) Prüfen Sie, ob das Tor
Für eine
Automatisierung
geeignet ist und ob
alles mit den gültigen
Vorschriften
übereinstimmt.

3) Sicherstellen, dass die
Struktur des Tores
solide und geeignet ist.

4) Sicherstellen, daß das
Tor während der
gesamten Bewegung auf
keine Reibpunkte trifft.

5) Einen Endanschlag für
das Schließen und,
wenn möglich, auch für
das Öffnen vorsehen.

CONTROLES
PRELIMINARES
HYPPO 7005

1) Lea aténtamente las
instrucciones.

2) Controle que la verja
pueda ser automatizada
y que todo resulte
conforme con cuanto
previsto por las normas
vigentes.

3) Cerciòrese de que la
estructura de la verja
sea sòlida y apropiada.

4) Cerciòrese de que
durante todo el
movimiento de la verja,
esta ùltima no tenga
roces.

5) Tener previsto un tope
para el cierre y, si fuera
posible, también para la
apertura.

QUADRO D’INSIEME - OVERALL PICTURE - CADRE GENERAL
ÜBERSICHTZEICHNUNG - ESQUEMA DE CONJUNTO

1. Colonnina
2. Fotocellula
3. Selettore a chiave o

tastiera digitale
4. Quadro comando
5. Lampeggiatore
6.  Antenna
7. HYPPO.
8. Linea di alimentazione
9. Coppia di arresti in

apertura
10. Elettroserratura

verticale

1. Column.
2. Photocell.
3. Key selector or digital

keypad.
4. Control panel.
5. Flashing light.
6. Aerial.
7. HYPPO.
8. Power supply line.
9. Pair of opening stops.
10. Vertical eletric lock.

1. Colonne de support.
2. Cellule

photoélectrique.
3. Sélecteur à clé ou

clavier numérique.
4. Pupitre de commande.
5. Clignoteur.
6. Antenne.
7. HYPPO.
8. Ligne d’alimentation.
9. Couple de butées en

ouverture.
10. Serrure électrique

verticale.

1. Säule.
2. Fotozelle.
3. Wahlschalter mit

Schlüssel oder
Tastfeld.

4. Schalttafel.
5. Blinklicht.
6. Antenne.
7. HYPPO.
8. Speisungsleitung.
9. Paar Öffnungssperren.
10. Vertikales

Elektroschloß.

1. Columnita.
2. Fotocélula.
3. Selector de llave o

teclado digital.
4. Cuadro de mando.
5. Intermitente.
6. Antena.
7. HYPPO.
8. Lìnea de alimentación.
9. Par de topes en

apertura.
10. Electrocerradura

vertical.
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1. Colonnina
2. Fotocellula
3. Selettore a chiave o

tastiera digitale
4. Quadro comando
5. Lampeggiatore
6.  Antenna
7. HYPPO.
8. Linea di alimentazione
9. Sblocco motoriduttore

1. Column.
2. Photocell.
3. Key selector or digital

keypad.
4. Control panel.
5. Flashing light.
6. Aerial.
7. HYPPO.
8. Power supply line.
9. Gear release

1. Colonne de support.
2. Cellule

photoélectrique.
3. Sélecteur à clé ou

clavier numérique.
4. Pupitre de commande.
5. Clignoteur.
6. Antenne.
7. HYPPO.
8. Ligne d’alimentation.
9. Deblocage

motoreducteur

1. Säule.
2. Fotozelle.
3. Wahlschalter mit

Schlüssel oder
Tastfeld.

4. Schalttafel.
5. Blinklicht.
6. Antenne.
7. HYPPO.
8. Speisungsleitung.
9. Antriebsentriegelung

1. Columnita.
2. Fotocélula.
3. Selector de llave o

teclado digital.
4. Cuadro de mando.
5. Intermitente.
6. Antena.
7. HYPPO.
8. Lìnea de alimentación.
9. Desbloqueo

motorreductor

GB F D EI

VERIFICHE E
PRELIMINARI
HYPPO 7100

1) Leggere attentamente
le istruzioni.

2) Verificare che l’anta sia
adatta ad essere
automatizzata e che sia
conforme a quanto
previsto dalle norme
vigenti.

3) Accertarsi che la
struttura dell’ anta sia
solida ed appropriata.

4) Accertarsi che l’anta,
durante tutto il suo
movimento, non subisca
punti di attrito.

5) Prevedere una battuta
di arresto in chiusura e
possibilmente anche in
apertura.

CHECKING AND
PRELIMINARY
PROCEDURES
HYPPO 7100
1) Read the instructions

carefully 
2) Make sure the wing is

suitable for automation
and that everything
conforms to current
standards.

3) Make sure the wing
structure is solid and
appropriate.

4) Ensure that there is no
point of friction during
the entire movement of
the wing.

5) Install a stop for closing
and, if possible, one for
opening too.

CONTROLES
PRELIMINAIRES
HYPPO 7100

1) Lire attentivement les
instructions.

2) Vérifier que le volet est
adapté pour recevoir
une automatisation et
que l’ensemble est
conforme aux
prescriptions des
normes en vigueur.

3) S’assurer que la
structure du volet est
solide et appropriée.

4) S’assurer que le volet,
durant tout le
mouvement, n’a pas de
points de frottement.

5) Prévoir une butée en
fermeture et si possible
aussi en ouverture.

PRÜFUNGEN UND
VORBEREITENDE
ARBEITEN
HYPPO 7100
1) Lesen Sie die

Anleitungen
aufmerksam durch

2) Prüfen Sie, ob Flügels
Für eine
Automatisierung
geeignet ist und ob
alles mit den gültigen
Vorschriften
übereinstimmt.

3) Sicherstellen, dass die
Struktur des Flügels
solide und geeignet ist.

4) Sicherstellen, daß der
Flügels während der
gesamten Bewegung auf
keine Reibpunkte trifft.

5) Einen Endanschlag für
das Schließen und,
wenn möglich, auch für
das Öffnen vorsehen.

CONTROLES
PRELIMINARES
HYPPO 7100

1) Lea aténtamente las
instrucciones.

2) Controle que la hoja
pueda ser automatizada
y que todo resulte
conforme con cuanto
previsto por las normas
vigentes.

3) Cerciòrese de que la
estructura de la hoja
sea sòlida y apropiada.

4) Cerciòrese de que
durante todo el
movimiento de la hoja,
esta ùltima no tenga
roces.

5) Tener previsto un tope
para el cierre y, si fuera
posible, también para la
apertura.

QUADRO D’INSIEME - OVERALL PICTURE - CADRE GENERAL
ÜBERSICHTZEICHNUNG - ESQUEMA DE CONJUNTO
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DIMENSIONI D’INGOMBRO - DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ECOMBREMENT
RAUMBEDARF - DIMENSIONES

LIMITI D’IMPIEGO - LIMITS OF USE - LIMITES D’UTILISATION
EINSATZGRENZEN - LIMITES DE EMPLEO

TABELLA APPLICATIVA - TABLE OF APPLICATION - TABLEAU D’APPLICATION
ANWENDUNGS TABELLE - TABLA APLICATIVA

350

A

B

450

165
54

15
2

20
6

HY 7005

m

Kg 

HY 7100

m

Kg 

200

2 2.5

500

300

400

600

700

800

3

50

0,5 1

150

200

1,5

Lunghezza massima anta - Maximum wing lenght - Longueur maximum
Max. Flügellänge - Longitud maxima de la hoja

Peso massimo anta
Maximum wing weight
Poids
Max. Flügelgewicht
Peso maximo de la hoja

Max. 1500 Max. 1500

Max. 200 Min. 150

Lunghezza massima anta

Maximum wing lenght

Longueur maximum

Max. Flügellänge

Longitud maxima de la hoja

Peso massimo anta

Maximum wing weight

Poids

Max. Flügelgewicht

Peso maximo de la hoja

GB

F

D

E

I

GB

F

D

E

I

1500 mm

200 kg

HYPPO 7005 HYPPO 7100

B

A

90 110 150 200 250 300 350
mm mm mm mm mm mm mm

110 120° 120° 110° 105° 105° 100° 95°mm

130 120° 120° 120° 115° 110° 105° 100°mm
150 125° 120° 115° 115° 110° 105° 100°mm
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MANOVRA
MANUALE

Far scorrere il copri-
serratura verso l’alto,
inserire la chiave e
ruotarla in senso orario.
Girare la maniglia.
Agire manualmente sul
cancello.

MANUAL
MANOEUVRE

Slide the lock cover
upwards, put the key in
and turn it clockwise.
Turn the handle. Move
the gate by hand.

MANOEUVRE
MANUELLE

Faire coulisser la
protection de la serrure
vers le haut, introduire
la clé et la tourner dans
le sens des aiguilles
d’une montre. Tourner
la poignée. Actionner le
portail à la main.

MANUELLE
BETÄTIGUNG

Die Schlossabdeckung
nach oben gleiten
lassen, den Schlüssel
einstecken und in den
Uhrzeigersinn drehen.
Das Tor von Hand
betätigen.

MANIOBRA
MANUAL

Desplace hacia arriba
la protección de la
cerradura, introduzca la
llave y gírela hacia la
derecha. Gire la
manilla. Accione
manualmente sobre la
verja.

GB F D EI

PREDISPOSTO
PER SBLOCCO
MANUALE
DALL’ESTERNO

CAN BE
MANUALLY
UNLOCKED
FROM THE
OUTSIDE

PRÉVU POUR
DÉBLOCAGE
MANUEL DE
L’EXTÉRIEUR

FÜR MANUELLE
ENTRIEGELUNG
VON AUSSEN
VORBEREITET

PREAJUSTADO
PARA
DESBLOQUEO
MANUAL
DESDE AFUERA

1

Tirare il pomello verso il basso, portandolo in
posizione 1. Agire manualmente sull’anta.

Pull the knob downwards into position 1.
Move on the wing by hand.

Tirer la manette vers le bas en la mettant en
position 1. Agir manuellement sur le volet.

Den Kugelgriff nach unten ziehen und auf 1
stelleh. Auf den flügel von Hand betätigen.

Tire del botón hacia abajo, colocándolo en la
posición 1. Actúe manualmente sobre la hoya.

GB

F

D

E

I
✃

www.ga
łec

ki.
pl



Hyppo

7✃

INFORMAZIONI PER L’UTENTE

Ad installazione avvenuta, l’utente deve essere informato sulle prestazioni del HYPPO, e di tutti i rischi che possono derivare da
un uso improprio o scorretto. L’utente deve evitare di porsi in situazioni di pericolo, cioè stazionare nel raggio d’azione della porta
quando essa è in movimento, non opporsi al movimento della porta stessa, vietare ai bambini di giocare in prossimità della porta
e tenere fuori dalla loro portata i telecomandi.
Tutti gli interventi di manutenzione, riparazione o verifiche periodiche devono essere eseguiti da personale professionalmente
qualificato e documentati su apposito registro manutenzione custodito dall’utilizzatore.

• In caso di anomalia, l’utente deve astenersi da qualsiasi tentativo di intervento e chiamare l’installatore per la riparazione.
• L’utente può solo eseguire la manovra manuale.

INFORMATION FOR THE USER

Once the gearmotor has been installed, the user must be informed about how it works and all the risks that can arise from an
improper use. The user must avoid placing himself in dangerous positions such as standing within the door’s range of action
when it is moving, opposing its movement.
Do not let children play near the door and keep the remote control out of their reach.
All servicing, repairs or checks must be carried out by professionally qualified personnel and noted on a maintenance register
kept by the user.

• In the case of malfunctioning the user must call the installer and not attempt to repair it himself.
• The user can only carry out the manual manoeuvre.

INFORMATIONS POUR L’UTILISATEUR

Une fois l’installation terminée, l’utilisateur doit Ítre informé sur les performances du HYPPO et sur tous les risques qui peuvent
dériver d’une utilisation impropre ou incorrecte. L’utilisateur doit éviter de se mettre en situation de danger, c’est-à-dire de
stationner dans le rayon d’action de la porte quand celle-ci est en mouvement; il ne doit pas non plus s’opposer au mouvement
de la porte. Il faut interdire aux enfants de jouer à proximité de la porte et il faut faire en sorte qu’ils ne puissent pas accéder aux
télécommandes.
Toutes les interventions d’entretien, réparation ou de contrÙle périodique doivent Ítre effectuées par du personnel
professionnellement qualifié et elles doivent Ítre documentées dans un registre d’entretien conservé par l’utilisateur.

• En cas d’anomalie, l’utilisateur doit s’abstenir de toute tentative d’intervention et faire appel à l’installateur pour la réparation.
• L’utilisateur peut seulement effectuer la manoeuvre manuelle.

INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER

Nach erfolgter Installation muss der Benutzer über die Leistungen des HYPPO and über alle Risikos informiert werden, die durch
einen unsachgemäßen oder unkorrekten Gebrauch verursacht werden können. Der Benutzer muss vermeiden, sich in
Gefahrensituationen zu begeben, d.h. er darf nicht im Aktionskreis der sich bewegenden Tür verweilen, sich nicht der Bewegung
der Tür widersetzen, er muss die Fernsteuerungen außer der Reichweite von Kindern halten und er muss diesen verbieten, in
der Nähe der Tür zu spielen.
Alle Wartungsarbeiten, Reparaturen oder regelmäßigen Überprüfungen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt
werden und müssen im Wartungsbuch, das vom Benutzer aufbewahrt wird, eingetragen sein.

• Im Fall von Störungen muss sich der Benutzer Eingriffen enthalten und den Installateur mit der Reparatur beauftragen.
• Der Benutzer darf nur die manuelle Betätigung ausführen.

INFORMACIONES PARA EL USUARIO

Cuando haya finalizado la instalación, informe al usuario sobre los rendimientos de HYPPO y sobre todos los riesgos que puede
correr a causa de un uso impropio o incorrecto del mismo. El usuario tiene que evitar situaciones de peligro, es decir pararse
en el radio de acción de la puerta cuando la misma está en movimiento, oponerse al movimiento de la misma, también tiene
que prohibir a los niños jugar en proximidad de la puerta y mantener fuera del alcance de los mismos los controles remotos.
Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, o controles periódicos tienen que ser efectuados por personal cualificado,
registradas en el registro de mantenimiento y conservadas por el usuario.

• En caso de anomalía, el usuario se tiene que abstener de efectuar cualquier reparación y llamar al instalador.
• El usuario puede efectuar sólo la maniobra manual.
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INSTALLAZIONE

PREMESSA: per
Hyppo sinistro si
intende montato su
anta sinistra vista
dall’interno del
cancello.
Fissare con le apposite
viti, il motoriduttore alla
piastra, verificando che
l’installazione sia destra
oppure sinistra.
Modificare quindi, se
necessario, anche il
braccio snodato
(vedere pag.
successiva). 

INSTALLATION

NOTE: by Hyppo left
we mean installed on
the left wing looking
from inside the gate.
Fix the gearmotor to
plate with the screws,
checking whether
installation is on the left
or right and, if
necessary, modify the
jointed arm
(see next page).

INSTALLATION

NOTE: Par Hyppo
“gauche”, on entend
l’action.
Neur monté sur le
battant gauche vu de
l’intérieur du portail.
Avec les vis fournies,
fixer l’opérateur à la
plaque, en vérifiant si
l’installation est droite
ou gauche.
Modifier ensuite, si
nécessaire, aussi le
bras articulé
(voir page suivante).

INSTALLATION

ANMERKUNG: Mit
Hyppo links ist
gemeint, dass der
Trieb am linken
Torflügel montiert ist,
wenn das Tor von
innen betrachtet wird.
Den Getriebemotor mit
seinen Schrauben an
der Platte befestigen
und prüfen, dass die
Installation entweder
rechts oder links ist.
Dementsprechend auch
den Gelenkarm
verändern
(siehe nächste Seite).

INSTALACIÒN

NOTA: Hyppo
izquierdo significa que
el mismo está montado
sobre la hoja izquierda,
visto desde el interior
de la verja.
Fije el motorreductor a
la placa con los
tornillos
correspondientes,
controlando que la
instalación sea derecha
o izquierda. 
Si fuera necesario,
modifique también el
brazo articulado
(v. pág. sucesiva).

GB F D EI

Fissare la staffa A alla
colonna, e la staffa B al
cancello, rispettando le
misure indicate a pag.
4; correggere eventuali
piccole differenze di
allineamento sfruttando
le asole nel fissaggio.

Fix bracket A to the
column and bracket B
to the gate, observing
the measurements
given on page 4.
Correct any small
alignment differences
using the slots in the
bracket.

Fixer la patte A sur la
colonne et la patte B
sur le portail, en
respectant les mesures
indiquées page 4;
corriger les éventuelles
petites différences
d’alignement en
utilisant les fentes pour
la fixation.

Den Bügel A an der
Säule und den Bügel B
am Tor befestigen,
dabei die Maße auf
Seite 4 beachten;
kleine
Fluchtungsunterschiede
mit den Befestigungs-
schlitzen ausgleichen.

Fije la placa A a la
columna y la placa B a
la verja, respetando las
medidas indicadas en
la pág. 4; Corrija
posibles diferencias de
alineación,
aprovechando las
agujeros para la
sujeción

SX DX

B

A

HYPPO 7005 HYPPO 7100

B
A
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ASSEMBLAGGIO BRACCIO - ARM ASSEMBLING
ASSEMBLAGE BRAS - ZUSAMMENBAU DES ARMS - ENSEMBLAJE DEL BRAZO 

I

GB

F

D

E

Assemblaggio braccio snodato per motore sinistro.

Assembling the jointed arm for a left motor.

Assemblage bras articulé pour moteur gauche.

Zusammenbau des Gelenkarms für linken Motor.

Ensamblaje del brazo articulado para el motor izquierdo.

I
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Assemblaggio braccio snodato per motore destro.

Assembling the jointed arm for a right motor. 

Assemblage bras articulé pour moteur droit.

Zusammenbau des Gelenkarms für rechten Motor. 

Ensamblaje del brazo articulado para el motor derecho.

ATTENZIONE: LUBRIFICARE BENE LE VITI PRIMA DEL MONTAGGIO
ATTENTION: LUBRICATE THE SCREWS WELL PRIOR TO ASSEMBLY
ATTENTION: GRAISSER SOIGNEUSEMENT LES VIS AVANT LE MONTAGE
ACHTUNG: VOR DER MONTAGE DIE SCHRAUBEN GUT SCHMIEREN
ATENCIÒN: LUBRIQUE PERFECTAMENTE LOS TORNILLOS ANTES DEL MONTAJE

I

GB

F

D

E

Assemblaggio braccio telescopico.

Assembling the telescopic arm. 

Assemblage bras tèlescopique.

Zusammenbau des teleskoparm. 

Ensamblaje del brazo telescòpico.
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Rispettando le normative vigenti, per la versione Sx , portare un cavo di alimentazione quadripolare al motoriduttore, avendo
cura di farlo passare nell’apposito pressacavo (1); collegare i fili apre, chiude e il comune, provenienti dalla centralina elettonica,
alla morsettiera (2) e la terra all’apposito morsetto (3), mentre, per la versione Dx , svolgere le stesse operazioni avendo cura di
invertire il cavo apre con quello chiude. La regolazione di coppia dovrà essere fatta sulla centralina elettronica

In compliance with current standards, for the Left version , bring the four-wire power cable up to the gearmotor, putting it
through the grommet (1); connect the open, close and common wires coming from the electronic control unit to the terminal board
(2) and the earth to its own terminal (3), while for the Right version , proceed in exactly the same way but reverse the open wire
with the close wire. Adjust torque on the electronic control unit.

En respectant les normes en vigueur, pour la version Gauche , porter un câble d’alimentation quadripolaire à l’opérateur
en veillant à le faire passer par le serre-câble (1); connecter les conducteurs ouvre, ferme et le commun, provenant de la centrale
électronique, au bornier (2) et le conducteur de terre à la borne (3) prévue à cet effet; pour la version Droite , effectuer les mÍmes
opérations en veillant à inverser le conducteur ouvre avec le conducteur ferme. Le réglage du couple doit Ítre fait sur la centrale
électronique.

Linke Version: unter Beachtung der gültigen Vorschriften, durch den dazu bestimmten Kabelhalter (1) ein vierpoliges
Stromkabel zum Getriebemotor führen; die von der elektronischen Steuerzentrale kommenden Drähte öffnet, schließt und
gemeinsam am Klemmenbrett (2) und den Erdleiter an seiner Klemme (3) anschließen. 
Rechte Version: die gleichen Arbeiten ausführen, jedoch das Kabel öffnet mit dem Kabel schließt umkehren. Die Einstellung des
Drehmoments muss an der elektronischen Steuerzentrale gemacht werden.

Respetando las normativas vigentes, para la versión izq. , lleve un cable de alimentación cuadripolar al motorreductor,
haciéndolo pasar por el sujetador de cable correspondiente (1); conecte los hilos apertura, cierre y común, que llegan de la central
electrónica, al tablero de bornes (2) y la tierra al borne respectivo (3), mientras que, para la versión dcha., realice las mismas
operaciones pero invierta el cable de apertura con el de cierre. La regulación del par se efectúa en la central electrónica.

I
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COLLEGAMENTI ELETTRICI - ELECTRICAL CONNECTIONS
CONNEXIONS ÉLECTRIQUES - ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN - CONEXIONES ELÉCTRICAS

Motore Sx
Left motor
Moteur G.
Linker Motor
Motor izq.

2

3
1

Apre
Open
Ouvre
Öffnet
Abre

Comune
Common
Commun
Gemeinsam
Común

Chiude
Close
Ferme
Schließen
Cierre
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REGOLAZIONE DEI FINECORSA - LIMIT SWITCH ADJUSTMENT
RÉGLAGE DES MICROINTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE

EINSTELLUNG DER ENDSCHALTER - REGULACIÓN DE LOS MICROINTERRUPTORES DE TOPE

GB F D EI

I finecorsa sono già
cablati, e posizionati in
modo approssimativo.
Sbloccare, quindi agire
manualmente sul
cancello; l’installatore
dovrà portare l’anta in
prossimità di una
battuta di arresto, fare
ruotare la camma
finchè sente lo scatto
del micro-switch;
ripetere l’operazione
con l’altra camma per
l’altro senso di
rotazione. Posizionare
lo sblocco in
“automatico” (maniglia
verticale). Con la
centrale di comando
azionare il motore per
portare l’anta nelle
battute d’arresto e
verificare se rimane
sufficientemente
premuta. Bloccare
definitivamente le viti di
fissaggio delle camme.

The limit switches are
already wired and
positioned
approximately. Unlock
the gate and move it by
hand. The installer
must bring the wing
close to a stop and turn
the cam until he hears
the microswitch click.
This must be repeated
with the other cam for
the other rotating
direction. Position the
unlock on “automatic”
(handle upright). With
the control unit start the
motor to bring the wing
up against the stops
and verify that it stays
pressed against them
sufficiently. Tighten the
securing screws right
down on the cams.

Les microint. de fin de
course sont déjà câblés
et positionnés de
manière approximative.
Débloquer puis
actionner
manuellement le
portail; l’installateur
devra porter le battant
près d’une butée d’arrÍt,
faire tourner la came
jusqu’au déclic du
microinterrupteur;
répéter l’opération avec
l’autre came pour
l’autre sens de rotation.
Positionner le
déblocage sur
“automatique” (poignée
verticale). Avec la
centrale de commande,
actionner le moteur
pour porter le battant
contre les butées et
vérifier qu’il reste
suffisamment pressé.
Serrer à fond les vis de
fixation des cames.

Die Mikroschalter sind
bereits verdrahtet und
in etwa angeordnet.
Entriegeln, dann das
Tor manuell betätigen;
der Installateur muss
den Flügel in die Nähe
eines Endanschlags
bringen und den
Nocken drehen lassen,
bis er hört, dass der
Mikroschalter ausgelöst
wurde; das gleiche mit
dem anderen Nocken
für den anderen
Drehsinn wiederholen.
Die Entriegelung auf
“automatisch” (Griff
senkrecht) stellen. Den
Motor mit der
Steuerzentrale in
Betrieb setzen, um den
Flügel zu den
Endanschlägen zu
bringen, und prüfen, ob
er genug gedrückt
bleibt. Die
Sperrschrauben der
Nocken endgültig
anschrauben.

Los microinterruptores
de tope ya están
cableados y colocados
en una posición
aproximada.
Desbloquee y actúe
manualmente sobre la
verja; coloque la hoja
cerca de un tope de
parada, haga girar la
leva hasta que sienta
que el microinter-
ruptore se accione;
repita la operación con
la otra leva para el otro
sentido de rotación.
Coloque el desbloqueo
en “automático”
(manilla vertical). Con
la central de mando,
accione el motor para
que la hoja toque el
microinterruptor de
parada y controle que
quede apretado
suficientemente.
Bloquee
definitivamente los
tornillos de sujeción de
las levas.
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FISSAGGIO COPERCHIO - FIXING THE COVER
FIXATION COUVERCLE - DECKELBEFESTIGUNG - FIJACIÒN DE LA TAPA

GB F D EI

Fissare il coperchio e
la maniglia con le
apposite viti,come indi-
cato in figura.

Fix the cover and
handle with the screws,
as shown in the figure.

Fixer le couvercle et la
poignée avec les vis
fournies, comme l’indi-
que la figure.

Den Deckel und den
Griff mit den jeweiligen
Schrauben befestigen,
wie in der Abbildung
gezeigt.

Fije la tapa y la manilla
con los tornillos corre-
spondientes, como
indicado en la figura.

MONTAGGIO ELETTROSERRATURA - FITTING THE ELECTRIC LOCK
MONTAGE DE LA SERRURE ELECTRIQUE MOTAGE - DES ELEKTROSCHLOSSES

MONTAJE DE LA ELECTROCERRADURA

GB F D EI

1. Elettroserratura
2. Piastra di fissaggio

elettroserratura*
3. Aggancio chiavistello*
4. Battuta per aggancio
5. Chiavistello
6. Barilotto passante
7. Cancello

1. Electric lock
2. Plate for fixing the

electric lock*
3. Latch connection*
4. Connetion rabbet
5. Latch
6. Through cylinder
7. Gate

1. Serrue èlectrique
2. Plaque de de fixage

de la serrue
èlectrique*

3. Attaque du verrou*
4. Feuillure pour

l’attaque
5. Verrou
6. Baricaut passant
7. Grille

1. Elektroschloß
2. Anschlagplatte

Elektroschloß*
3. Reigelanschlag*
4. Anschlag
5. Riegel
6. Durchgeheender

Zylinder
7. Tor

1. Electrocerradura 
2. Placa de fijaciòn de

la electrocerradura*
3. Engache del pestilla*
4. Tope para enganche
5. Pestillo
6. Cilindro pasante
7. Cancela

Fissaggio verticale (per due ante) Fissaggio orizzontale ( per una sola anta)
Vertical fastening (for two wings) Horizontal fastening (for only one wing)
Fixage vertical (pour duex portes) Fixage horizontal (pour une seule porte)
Vertikale Befestigung (for zwei Flügel) Horizontale Befestigung (für nur einen Flügel)
Fijacion vertical (para dos hojas) Fijacion horizontal (para una sola hojas)

1
6
3

7
2

5

2
7

3

1
6

5
4

4
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ACCESSORI A RICHIESTA - ACCESORIES ON REQUEST
ACCESSORIES SUR DEMANDE - AUF ANFRANGE ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

ACCESORIOS A PEDIDO

HYA11

Sblocco a cordino
Release cord
Deblocage avec cordon
Schnurentriegelung
Desbloqueo de cordon

PLA10

Elettroserratura 12 Vca verticale
Vertical 12Vac electric lock
Serrure èlectrique 12Vca verticale
Vertikales Elektroschloß 12VCA
Elettrocerradura 12Vca vertical

PLA11

Elettroserratura 12 Vca orizzontale
Horizontal 12Vac electric lock
Serrure èlectrique 12Vca horizontale
Horizontales Elektroschloß 12VCA
Elettrocerradura 12Vca horizontal
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CATALOGO RICAMBI - SPARE PARTS CATALOGUE - CATALOGUE DES RECHANGES - ERSATZTEILKATALOG - CATALOGO DE RECAMBIOS

I GB F D E
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DescripciònBeschreibungDescriptionDescriptionDescrizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Pos. Cod.
Code

PPD0218
BMMH
PPD0214
PPD0214
CM-B
CM-B
CM-B
PPD0214
V4X5
V3X12
GOR-F
V4.2X9.5
BMGB
BMGB
V6.3X25
GOR4
PMDAUS2
PMCSE25
PMCU3
PMCAC1
PMDAI1
PMCBR1
PMDAIP
PMDCE
PMCSE15
PMC66B
MO-C
PEDS501
PECR50B
PMCU102
PPD0231
PMD0217
PMD0216A
PMD0014C
G6X6
PMDPS2
BMMP
V2.9X13-A
MO-P
V4.2X9.5
BPME
V3X12
D3-B
MICROI
V2.9X32
CFHY
MPFB3
PMD0225
V2.9X9.5
M12V
V2.9X16
10U450
MPFB1
MMCOI
V4.2X9.5
EMH
PMD0215
MP003
V4.8X13-A
V10X50
R10A
PMD0222A
PMD0222B
PMD0230
V10X35
R10
D10I
V8X25
R08A
PMD0223A
PMDTT

Coperchio motore
Maniglia
Guscio maniglia
Dischetto serratura
Serratura 90°
Chiave
Ghiera
Levetta serratura
Vite M4x5
Vite M3x12
Gommino OR
Vite TC+ 4.2x9.5
Guscio inf. allumino
Guscio sup. alluminio
Vite TCEI 6.3x 25
Guarnizione
Albero di uscita
Anello Seeger
Cuscinetto 6005 ZZ 
Anello compensatore
Albero intermedio
Bronzina 12x16X12
Albero iniziale
Corona elicoidale
Anello Seeger
Chiavetta 6x6x30
Molla di sblocco
Statore
Rotore
Cuscinetto 6003 2RS
Cuffia in acetalica
Perno di sbolcco
Astina di sblocco
Eccentrici di sblocco
Grano filett. M6x6
Perno astina sblocco
Collare
Vite TC+ 2.9x13
Molla
Vite TC+4.2x9.5
Eccentrici di finecorsa
Vite M3x12
Dado M3
Microinterrutori
Vite TC+ 2.9x32
Cablaggio finecorsa
Fascetta
Piastrina supporto
Vita TC+ 2.9x9.5
Morsettiera Mamouth
Vite TC+ 2.9x16
Condensatore 10 uF
Fascetta
Occhiello isolato
Vite TC+4.2x9.5
Etichetta adesiva
Piastra di base
Passacavo PG 9
Vite TT+ 4.8x13
Vite TE M10x50
Rondella spacc. Ø 10
Braccio dritto
Braccio curvo
Staffa di fissaggio
Vite TT M10x35
Rondella piana Ø 10
Dado autobl. M10
Vite TCEI M8x25
Rondella spacc. Ø 8
Braccio dritto per br. tel.
Braccio cavo per br.tel.

Motor casing
Handgrip
Handgrip cover
Lock disk
90°lock
Key
Ring nut
Lock lever
M4x5 screw
M3x12 screw
O ring
4.2x9.5CH screw+
Btm. alum. cover
Top alumin. Cover
6.3X25 All. screw
Seal
Output shaft
Snap ring
6005 SS bearing
Compensator ring
Intermediate shaft
12x16x12 bush
Initial shaft
Helical gear
Snap ring
6x6x30 key
Unlock spring
Stator
Rotor
6003 2RS bearing
Acetal cap
Unlock pin
Unlock rod
Unlock cams
M6x6 threa. Dowel
Unlock rod pin
Collar
2.9x13CH.screw+
Spring
4.2x9.5CH.screw+
Limit switch cams
M3x12 screw
M3 nut
Microswitches
2.9x32CH.screw+
Limit switch wiring
Clamp
Support plate
2.9x9.53CH.screw
Terminal board
2.9x16CH.screw+
10 uF capacitor
Clamp
Insulated slot
4.2x9.5CH.screw+
Adhesive label
Base plate
PG 9 grommet
4.8x13RH screw+
M10x50Hex screw
10 Ø split washer
Straight arm
Curved arm
Bracket
M10x35RH screw
10 Ø flat washer
M10 Self-lock nut
M8X25 All. screw
8 Ø Split washer
Straight arm f. T. A
Hollow arm f. T. A

Couvercle moteur
Poignée
Coque poignée
Disque serrure
Serrure 90°
Clé 
Bague 
Levier serrure
Vis M4x5
Vis M3x12
Joint OR
Vis T.Creuse + 4.2x9.5
Coque inf. Aluminium
Coque sup. Aluminium
Vis 6 pans en creux 6.3x25
Joint
Arbre de sortie
Bague Seeger
Roulement 6005 ZZ
Bague compensatrice
Arbre intermédiaire
Douille en bronze 12x16x12
Arbre initial
Couronne hélicoïdale
Bague Seeger
Clavette 6x6x30
Ressort de déblocage
Stator
Rotor
Roulement 6003 2RS
Couvercle en acétal
Goujon de déblocage
Tige de déblocage
Excentriques de débl.
Goujon fileté M6x6
Goujon tige déblocage
Collier
Vis T.Creuse + 2.9x13
Ressort
Vis T.Creuse + 4.2x9.5
Excentr. fin de course
Vis M3x12
Écrou M3
Microinterrupteurs
Vis T.Creuse + 2.9x32
Câblage microint. f.c.
Collier de serrage
Plaquette de support
Vis T.Creuse + 2.9x9.5
Bornier Mammouth
Vis T.Creuse + 2.9x16
Condensateur 10 uF
Collier de serrage
Oeillet isolé
Vis T.Creuse + 4.2x9.5
Étiquette adhésive
Plaque de base
Passe-câble PG  9
Vis T.Ronde + 4.8x13
Vis 6 pans M10x50
Rondelle fendue Ø 10
Bras droit
Bras courbe
Patte de fixation
Vis T.Ronde M10x35
Rondelle plate Ø 10
Écrou autobloq. M10
Vis 6 pans en creux M8x25
Rondelle fendue Ø 8
Bras droit pour bras telescop.
Bras creux pour bras telescop.

Motordeckel
Griff
Griffgehäuse
Schloss-Scheibe
Schloss 90°
Schlüssel
Ringmutter
Schlosshebel
Schraube M4x5
Schraube M3x12
O-Ring
Zylinderschraube + 4.2x9.5
Unt. Aluminiumgehäuse
Ob. Aluminiumgehäuse
Allen-Schraube 6.3x 25
Dichtung
Ausgangswelle
Seegerring
Lager 6005 ZZ 
Ausgleichsring
Zwischenwelle
Bronzelager 12x16X12
Anfangswelle
Schrägzahnrad
Seegerring
Keil 6x6x30
Entriegelungsfeder
Stator
Rotor
Lager 6003 2RS
Acetalkappe
Entriegelungszapfen
Entriegelungsstange
Entriegelungsnocken
Gewindestift M6x6
Zapfen für Entriegelungsstange
Stellring
Zylinderschraube + 2.9x13
Feder
Zylinderschraube +4.2x9.5
Anschlagnocken
Schraube M3x12
Mutter M3
Mikroschalter
Zylinderschraube + 2.9x32
Endschalterkabel
Schelle
Tragplatte
Zylinderschraube + 2.9x9.5
Mamoutht
Zylinderschraube + 2.9x16
Kondensator 10 uF
Schelle
Schlitz
Zylinderschraube +4.2x9.5
Aufkleber
Basisplatte
Kabeldurchführung PG 9
Halbrundschraube + 4.8x13
SechskantschraubeM10x50
Unterlegscheibe mit Öffnung Ø 10
Gerader Arm
Gebogener Arm
Befestigungsbügel
Halbrundschraube M10x35
Flache Unterlegscheibe Ø 10
Selbstsperrende Mutter M10
Allen-Schraube M8x25
Unterlegscheibe mit Öffnung Ø 8
Gerader Arm für Teleskoparm
Gebogener Arm für Teleskoparm

Tapa motor
Manilla
Cubierta manija
Disco cerradura
Cerradura 90°
Llave 
Brida 
Palanca cerradura
Tornillo M4x5
Tornillo M3x12
Junta tórica
Tornillo c.cón.+ 4.2x9.5
Cubierta inf. aluminio
Cubierta sup. aluminio
Tornillo Allen 6.3x 25
Junta
Árbol de salida
Arandela Seeger
Cojinete 6005 ZZ 
Anillo compensador
Árbol intermedio
Buje 12x16X12
Árbol inicial
Corona helicoidal
Arandela Seeger
Chaveta 6x6x30
Muelle de desbloqueo
Estator
Rotor
Cojinete 6003 2RS
Cubierta de acet·lica
Perno de desbloqueo
Varilla de desbloqueo
Excéntricas de desbloqueo
Pasador roscado M6x6
Perno varilla de desbloqueo
Collar
Tornillo c.cónica + 2.9x13
Muelle
Tornillo c.cónica +4.2x9.5
Excéntricas de final de carrera
Tornillo M3x12
Tuerca M3
Microinterruptores
Tornillo c.cónica + 2.9x32
Cableado final de carrera
Abrazadera
Placa de soporte
Tornillo c.cónica + 2.9x9.5
Tablero de borne Mamoutht
Tornillo c.cónica + 2.9x16
Condensador 10 uF
Abrazadera
Argolla aislada
Tornillo c.cónica +4.2x9.5
Etiqueta adhesiva
Placa de base
Pasahilo PG 9
Tornillo c. redonda + 4.8x13
Tornillo c.hexagonal M10x50
Arandela Grower Ø 10
Brazo recto
Brazo curvo
Estribo de sujeción
Tornillo c. redonda  M10x35
Arandela plana Ø 10
Tuerca de seguridad M10
Tornillo Allen M8x25
Arandela Grower Ø 8
Brazo recto para brazo tele
Brazo hueco para brazo tele

GB F D EI
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Apparecchiatura tipo ......................................................
Appliance  type

Data di installazione .......................................................
Installation date

Installatore ......................................................................
Installer

Indirizzo .........................................................................
Address

Matricola .......................................................................
No. Code

Termine garanzia ............................................................
Warranty expiry date

Ditta ...............................................................................
Messrs

Telefono .........................................................................
Telephone

IMPORTANTE /  IMPORTANT
Compilare ad installazione avvenuta e trattenere ad uso garanzia.
To be completed after installation and kept for use as a warranty

Dati cliente / Client data

Nome  e  cognome   ........................................................ Telefono   .....................................................................
Name and surname Telephone

Indirizzo  ..................................................................................................................................................................
Address

Descrizione materiale installato  /  Description of the components installed

Centrale  di  comando Radio Dispositivi  di  sicurezza Note
Control box Radio Safety devices Notes

Controlli  periodici / Periodical check-ups

Data / Date ...................................  Descrizione / Description..............................................................................
Data / Date ...................................  Descrizione / Description..............................................................................
Data / Date ...................................  Descrizione / Description..............................................................................
Data / Date ................................... Descrizione / Description..............................................................................

Da compilare in caso di anomalia (inviare fotocopia della pagina allegandola all’attuatore in riparazione)

To fill in case of defect (send copy of the page enclosed with the actuator to be repaired)

Difetto segnalato  / Defect ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Parte riservata alla NICE SPA per comunicazioni al cliente
Space reserved for NICE SPA to communicate with the Clients
Data registrazione  ..................................Data riparazione............................... N. Riparazione .............................
Date of registration Repair date Repair number
Parti sostituite  .......................................................................................................................................................
Parts replaced
Note / Note....................................................................... Firma tecnico / Technician signature
.........................................................................................
......................................................................................... .................................................................

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo manuale con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi 
o a ditte concorrenti senza nostra autorizzazione.
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NICE SPA - Via Pezza Alta, 13 - Z.I. di Rustignè
3 1 0 4 6  O D E R Z O  -  T V  -  I T A L Y
Tel. 0422 853838 - Fax 0422 853585
http://www.niceforyou.com - email: info@niceforyou.com
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CENTRALA STERUJĄCA A824 do sterowania 
          

jednym lub dwoma siłownikami 24Vps z enkoderem

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I PROGRAMOWANIA
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Ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla monterów przeszkolonych i upoważnionych do  instalacji.
Żadna z informacji tu zawartych nie jest przeznaczona dla końcowego użytkownika!

SPIS ROZDZIAŁÓW:

Wstęp
1 Wprowadzenie

1.1 Opis produktu
2 Instrukcja instalowania

2.1 Instalacja
2.2 Schemat okablowania
2.3 Opis połączeń
2.4Testowanie połączeń

3 Podłączanie fotokomórek
3.1 Testowanie fotokomórek

4 Ograniczniki ruchu
5 Wstępne poszukiwanie położeń krańcowych
6 Programowanie
7 Kontrola działania

7.1 Funkcje wybieralne
7.2 Opis trybów pracy

8 Regulacja
9 Akcesoria

9.1 Karta ładowania "CARICA"
9.2 Karta rozszerzenia "PER"
9.3 Karta radiowa

10 Serwis i konserwacja
10.1 Ochrona środowiska
10.2 Specyfikacja techniczna

WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Naszym obowiązkiem jest przypomnienie, że uruchamiając urządzenie zaklasyfikowane do grupy "Automatyczne bramy i drzwi"
i jako takie stwarzające szczególne zagrożenie, należy zapewnić możliwie bezpieczną jego eksploatację!
Instalować i serwisować je może tylko wykwalifikowany personel. Obowiązkiem instalatora jest zapewnienie prawidłowego i pro-
fesjonalnego montażu urządzenia w zgodzie ze wszystkimi przepisami i normami obowiązującymi w kraju użytkownika.

Zwracamy uwagę na najważniejsze Dyrektywy Europejskie. Zadaniem instalatora jest sprawdzenie jakie inne przepisy obowiązują w  
danym kraju.

� EEC 89/392   (Dyrektywa Maszynowa)
� EEC 89/336   (Dyrektywa Zgodności Elekrtomagnetycznej)
� EEC 73/23   (Dyrektywa Niskiego Napięcia) 
� EN 12453   (Bramy-Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem-Wymagania) 
� EN 12445   (Bramy-Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem-Metody badań)

Produkty NICE są zaprojektowane i wyprodukowane w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi europejskimi standardami i istotne
jest aby instalator dokonał montażu przestrzegając również lokalnych europejskich wymagań.

Osoby nieupoważnione lub te, które nie znają odpowiednich przepisów stosowanych do kategorii "Automatycznych bram i drzwi"

nie mogą pod żadnym pozorem instalować i serwisować tych urządzeń !

Osoby, które instalują lub serwisują te urządzenia nie przestrzegając wszystkich związanych z tym przepisów:

    Będą pociagnięte do odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrządzone przez automatykę !
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WSTĘP

Nie przystępuj do instalacji urządzenia, zanim choć raz nie przeczytasz tej instrukcji !
Nie instaluj urządzenia bez "Mechanicznych ograniczników ruchu" !

Gdy siłowniki, urządzenia sterujące (selektor kluczykowy lub przycisk) i układy bezpieczeństwa (wyłącznik alarmowy, fotokomórki,
listwy bezpieczeństwa i lampa sygnalizacyjna) są już założone, podłącz urządzenie zgodnie z poniższym schematem:

Jeśli podłączasz tylko jeden siłownik, podłącz go do wyjścia SILNIK M2 i przetnij odpowiedni mostek na płycie; pozostaw wolne wyjście
silnika 1 i jego enkodera (7-8, 12-13).

Włącz zasilanie i sprawdź, czy napięcie na zaciskach 1-2 wynosi 230 Vpp i 24 Vps na zaciskach 28-29. Diody LED przy aktywnych 
wejściach powinny świecić a dioda OK powinna błyskać co sekundę. Diody enkodera sygnalizują każdy ruch obu silników.             

Sprawdź kierunek ruchu naciskając przycisk ZAMYKA w centrali: Zaczekaj aż silniki 1 i 2 ruszą w stronę zamykania (silnik 2
ruszy gdy silnik 1 skończy swój manewr).
Gdy któryś z nich lub oba ruszą w stronę otwierania, odwróć odpowiednie przewody na zaciskach 7-8 lub 9-10.

Uaktywnij funkcję automatycznego programowania ustawiając przełączniki jak pokazano poniżej:

Naciśnij krótko przycisk ZAMYKA w centrali i poczekaj aż zakończy się procedura programowania.
Po jej zakończeniu ustaw PRZEŁĄCZNIKI PROGRAMOWANIA na  OFF ( do dołu) a PRZEŁĄCZNIKI FUNKCJI zgodnie z potrzebami. 
Pozycja ON (do góry) aktywuje daną funkcję.

Przeł. 1-2 : Off Off =  tryb Manualny - z obecnością operatora
On Off =  tryb Półautomatyczny
Off On =  tryb Automatyczny - zamyka samoczynnie
On On =  Automatyczny + Zamknij  Zawsze

Przeł. 3 On =  Praca w Zespołach mieszkalnych - niedostępny w trybie Manualnym
Przeł. 4 On =  Wcześniejsze Świecenie Lampy
Przeł. 5 On =  Dociągnięcie
Przeł. 6 On =  Zamyka 5 sekund po przecięciu FOTO (tylko w trybie Automatycznym)
Przeł. 7        On =  Linia FOTO1 aktywna również przy otwieraniu
Przeł. 8        On =  Funkcja FOTOTEST (tylko gdy fotokomórki podłączone są do zacisków 23..27)
Przeł. 9        On =  ZAMYKA staje się Przejściem Dla Pieszych 
Przeł. 10        On =  Na wyjściu lampy (5-6) funkcja Oświetlenia Posesji

W trybie automatycznym czas pauzy jest fabrycznie nastawiony na 30s (Przeł. 2 ON). Aby go zmienić zobacz rozdział 6.7

Ustaw trymery czułości silników tak, by osiągnąć wymagany przepisami próg czułości przy kolizji skrzydła bramy z przeszkodą.
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1) WPROWADZENIE:

Centrala sterująca jest zaprojektowana do sterowania jednym lub dwoma siłownikami z silnikami 24Vps z enkoderem; na przykład
PLUTO, MOBY lub METRO. To bardzo inteligentne urządzenie: siłownik nie jest sterowany czasem pracy, lecz systemem kontroli
położenia poprzez rodzaj czujnika magnetycznego zliczającego ilość obrotów wału silnika (enkoder); to umożliwia wprowadzenie
funkcji niemożliwych w tradycyjnych systemach sterowania.
Punkt zatrzymania bramy jest osiągany w fazie łagodnego zwalniania z milimetrową precyzją.
Podczas ruchu stale kontrolowana jest prędkość, wszelkie przeszkody są natychmiast rozpoznawane i ruch jest odwracany.

Programowanie jest b.proste i całkowicie automatyczne.
Po zainstalowaniu urządzenia naciśnij przycisk i poczekaj do ukończenia automatycznej procedury programowania.

Użyliśmy w tym urządzeniu najbardziej zaawansowanych technologii by zagwarantować maksymalną ochronę przed zakłóceniami,            
wszechstronność zastosowania i możliwie najszerszy zakres funkcji programowalnych.

Dostępne są trzy podstawowe tryby pracy centrali: Manualny, Półautomatyczny i Automatyczny.
Jest też wiele wyrafinowanych funkcji jak na przykład: Zamknij 5 sekund po FOTO i specjalnych funkcji roboczych np.: Łagodny
Start i Zwolnienie, dodanych jako standardowe.

W płytę centrali można wpiąć dowolny odbiornik radiowy z bogatej oferty NICE, jak również kartę PER rozszerzającą możliwości
centrali oraz kartę ŁADOWANIA dla ładowania opcjonalnych akumulatorów awaryjnych.

1.1) OPIS PRODUKTU

To urządzenie realizuje specjalną metodę sterowania silnikami prądu stałego z enkoderem, niezbędne więc jest wstępne zapoz-
nanie się z jego działaniem by zminimalizować problemy związane z jego uruchomieniem.

1.1.1) CZUJNIK RUCHU - ENKODER:

Działanie bramy jest nadzorowane przez system kontroli ruchu w silniku, działający z pomocą czujnika magnetycznego związanego
z wałem silnika.
Ten nowoczesny system magnetyczny jest odporny na problemy związane z zanieczyszczeniami, wilgocią itp., co sprawia że jest
idealny dla najbardziej trudnych warunków pracy.
Możemy skontrolować poprawność pracy enkoderów (jeden dla każdego silnika) poprzez dwie diody LED, które błyskają zawsze przy
obrocie wału silnika; mogą one migać z różną częstością, zależnie od prędk. obrot. silników. Gdy silniki nie pracują, diody mogą
się palić lub nie, zależnie od położenia nieruchomego wału silnika.

1.1.2) SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE:

Enkoder ruchu kontroluje w sposób ciągły położenie i prędkość bramy w czasie jej ruchu.
Jeżeli wykryta zostanie przeszkoda, brama się zatrzymuje.
Jeśli włączony jest jeden z automatycznych trybów pracy, rozpoczyna się ruch w stronę przeciwną. 
By jeszcze bardziej zwiększyć poziom bezpieczeństwa, układ cofnie bramę trzy razy, po czym zatrzyma się ona na stałe.

1.1.3) WEJŚCIA:

Gdy centrala jest zasilana i wejście sterujące jest aktywne, dioda przy odpowiednim wejściu zaświeci się. 
Normalnie diody przy wejściach bezpieczeństwa: STOP, FOTO i FOTO1 są włączone a diody przy wejściach sterujących:
KROK PO KROKU, OTWIERA, ZAMYKA powinny być zgaszone.

1.1.4) PRZYCISKI:

W czasie instalacji niezbędne jest otwieranie i zamykanie bramy, najprościej za pomocą odpowiednich przycisków. W centrali 
znajdziemy przeznaczone do tego przyciski: "AP" (OTWIERA), "CH" (ZAMYKA) i "<<>>". Otwórz bramę przyciskiem "AP", zamknij
przyciskiem "CH" i przyspiesz ruch przyciskiem "<<>>". Te same przyciski służą do programowania centrali.

1.1.5) DIODA "OK":

Dioda "OK" mówi o stanie układów logicznych płyty: regularne sekundowe błyski potwierdzają prawidłową pracę mikroprocesora
i pozostałych układów. Szybkie błyski (5 na sekundę) mówią o zbyt niskim napięciu zasilania lub uruchomieniu niewłaściwego 
programu.
Jakakolwiek zmiana na wejściach KROK PO KROKU, OTWIERA, ZAMYKA, FOTO itd lub przestawienie przełącznika, spowoduje 
szybkie podwójne mignięcie diody OK, sygnalizując, że logika mikroprocesora zmieniła swój stan. 
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2) INSTRUKCJA INSTALOWANIA:

W czasie instalacji dokładnie stosuj zalecenia niniejszej instrukcji. Przypominamy i podkreślamy, że brama musi być wyposażona 
w niezbędne mechaniczne ograniczniki ruchu, które są konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia procedury automatycznego
zaprogramowania położeń granicznych i są wymagane zgodnie z punktem 5.2.1 normy EN 12453.

Nie wolno instalować urządzenia bez mechanicznych ograniczników ruchu !

Ograniczniki takie musza być zdolne do zatrzymania ruchu bramy w każdych warunkach. Bądź absolutnie pewien, że ograniczniki
ruchu są w stanie pochłonąć bez jakiegokolwiek uszkodzenia całą energię kinetyczną skumulowaną w poruszającej się bramie!

Zalecamy sprawdzenie, czy zatrzymywanie przy ogranicznikach nie powoduje niebezpiecznych sytuacji i przebiega zawsze z zachowaniem    
odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa !

Nie instaluj urządzenia, jeśli nie przeczytałeś instrukcji centrali i siłowników !

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy brama się  do tego nadaje, czy jej podzespoły są sprawne technicznie, przestrzegaj
bezpieczeństwa pracy.                                                                                

Uważnie przeanalizuj ryzyko związane z instalacją automatyki kładąc szczególny nacisk na prawidłowe działanie urządzeń bez-
pieczeństwa i zawsze stosuj alarmowy wyłącznik (STOP), który powinien spełniać wymogi kategorii "0" dla wyłączników STOP.
Pamiętaj, że istnieją specjalne wymagania, które powinny być ściśle przestrzegane, dotyczące zarówno bezpieczeństwa insta-
lacji elektrycznych jak i bram automatycznych.

Zwróć uwagę nie tylko na odpowiednie przepisy i wymagania, które muszą być spełnione, ale także na poniższe zalecenia, aby zapewnić       
maksimum bezpieczeństwa i niezawodności twojej instalacji.

• Linia zasilająca urządzenie zawsze musi być chroniona bezpiecznikiem magnetotermicznym lub parą bezpieczników  5A, pole-
camy też bezpiecznik różnicowy, lecz niekoniecznie w przypadku, gdy jest już taki na linii zasilającej. 

• Zasil centralę wiązką przewodów 3 x 1.5 mm2 (faza + neutralny + uziemienie). Jeśli odległość pomiędzy centralą i przyłączem
uziemienia przekracza 30 m, zainstaluj płytę uziemiającą w ziemi w pobliżu centrali.

• Jeśli siłowniki nie mają przewodów, użyj wiązki 5 x 0.75 mm2 (Motor +, Motor -, Enkoder, Enkoder, uziemienie).     

• Pod żadnym pozorem nie stosuj do łączenia przewodów puszek położonych pod ziemią, nawet gdy sa one wodoszczelne.

• Do połączeń obwodów niskiego napięcia (24V) użyj przewodów o przekroju min.0.25 mm2. Dla elektrozamka uzywaj tylko prze-
wodu o przekroju co najmniej 1.5 mm2. Przy odległościach powyżej 30m używaj przewodów ekranowanych, uziemiając ekran prze-
wodu tylko po stronie centrali.

• Zawsze i wyłącznie używaj przewodów podwójnie izolowanych (indywidualnie izolowane przewody plus dodatkowa wspólna izo-
lacja), nigdy natomiast nieizolowanych drutów, nawet gdy są one chronione wewnątrz rurek instalacyjnych.

Upewnij się, czy masz wszystkie materiały niezbędne do montażu i właściwe dla takich zastosowań. 
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2.1) INSTALACJA:

Prawidłowy wybór przy instalacji automatyki jest fundamentalny dla zagwarantowania bezpieczeństwa i właściwej ochrony przed
warunkami atmosferycznymi. Pamiętaj, że urządzenie zawiera elementy zasilane z sieci oraz delikatne komponenty elektroniczne.        
Centrala znajduje sie w obudowie, która, właściwie zainstalowana, zapewnia ochronę IP55 (zgodnie z CEI 70-1 oraz IEC 529), co
oznacza, że jest przystosowana do instalacji na zewnątrz.
Mimo to należy przestrzegać kilku prostych lecz podstawowych zasad:

- Zamocuj centralę na stabilnym i płaskim podłożu, w miejscu, gdzie będzie zabezpieczona przed uszkodzeniami.
- Zamocuj skrzynkę centrali tak, by jej spód znajdował się co najmniej 40 cm nad powierzchnią gruntu. Posłuż się wskazówkami  

umieszczonymi na końcu tej instrukcji.
- Przelotki przewodów zamocuj w dolnej ściance obudowy! Nigdy nie wykonuj otworów na bocznych lub górnej ściance. Przewody

muszą wchodzić do skrzynki od dołu!

Jeżeli stosujesz rurki instalacyjne, które mogłyby zostać zalane wodą, lub wychodzą z ziemi, przewody do siłowników należy
przeprowadzić przez puszki połączeniowe umieszczone na tej samej wysokości, co siłowniki i dopiero doprowadzić do korpusu si-
łownika - zawsze od dołu. To uniemożliwi kondensację wilgoci w rurkach. 

Po zainstalowaniu, wszystkie elementy powinny wyglądać jak na poniższym rysunku:

1) 230Vpp- linia zasilająca
2) Centrala A824
3) Lampa sygnalizacyjna LUCY 24V                    
4) Para fotokomórek (FOTO)
5) Siłowniki elektromechaniczne 24Vps z enkoderem 
6) Para fotokomórek (FOTO1)
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2.2) SCHEMAT OKABLOWANIA:

Dla bezpieczeństwa operatora oraz by uniknąć uszkodzenia elektroniki podczas podłączania obwodów 230V i 24V i przy wpinaniu                         
dodatkowych kart rozszerzenia:

Odłącz urządzenie od wszelkich źródeł zasilania, gdy przy nim pracujesz.

Radzimy zakończyć całkowicie instalację i testy urządzenia przed wpięciem jakichkolwiek kart jak "RADIO", "PER" lub "ŁADOWANIA".
Dodatkowe karty nie są niezbędne dla pracy urządzenia, lecz ich zastosowanie zwiększa możliwości centrali, jej niezawodność i 
poziom bezpieczeństwa automatyki.

Sprawdź biegunowość (biegun dodatni - ujemny) przed podłączeniem silników, lampy i akcesoriów. Enkodery nie mają polaryzacji.

Jeżeli wejścia NC (Normalnie Zwarte) nie są używane, powinny być zmostkowane. Ieśli jest ich więcej niż jedno - łączymy je szeregowo.
Wejścia NO (Normalnie Otwarte), gdy nie są używane - zostawiamy niepodłączone. 
Wejścia muszą być typu beznapięciowego - typu mechanicznego; NIE UŻYWAJ wejść typu Open Collector ("PNP", "NPN" itp.).  

Gdy centrala steruje tylko jednym siłownikiem, podłącz go do wyjścia "SILNIK 2" i przetnij mostek na płycie. Wyjście "SILNIK 1" i na jego         
enkoder pozostaw niepodłączone.

UWAGA:
Instalację i dalszą konserwację prowadzić może tylko wykwalifikowany personel, będąc zawsze w całkowitej zgodzie z Dyrektywą
Maszynową 89/392 a w szczególności z normą EN 60204 dotyczącą elektrycznego okablowania urządzeń. Każdy, kto wykonuje
powyższe czynności, jest odpowiedzialny za szkody spowodowane błędnym działaniem automatyki.
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2.3) OPIS POŁĄCZEŃ:

Oto krótki opis możliwych podłączeń urządzeń zewnętrznych:

1-2 : 230 Vpp                       = Zasilanie 230 Vpp 50-60 Hz
4    : Uziemienie               = Podłączenie urządzenia do uziemienia
5-6 : Lampa sygnal.          = Do podłączenia lampy 24 Vps max 25W (5 zacisk "-",  6 zacisk "+")
7-8 : Silnik 1      = Zasilanie silnika 1 24Vps
9-10 : Silnik 2      = Zasilanie silnika 2              24Vps     
11 : Uziemienie                = Zacisk uziemienia silników
12-13 : Enkoder 1      = Podłączenie enkodera silnika 1
14-15 : Enkoder 2      = Podłączenie enkodera silnika 2
21-22 : Elektrozamek            = Podłączenie elektrozamka 12V
23 : Wspólny fotokomórek  = Wspólny dla podłączenia fotokomórek
24 : Foto A - RX               = Zasilanie odbiornika fotokomórki A (tylko z FOTOTESTEM)
25 : Foto B - RX               = Zasilanie odbiornika fotokomórki B (tylko z FOTOTESTEM)
26 : Foto A - TX               = Zasilanie nadajnika fotokomórki A (tylko z FOTOTESTEM)
27 : Foto B - TX               = Zasilanie nadajnika fotokomórki B (tylko z FOTOTESTEM)
28-29 : 24 Vps                      = Zasilanie akcesoriów 24 Vps (fotokomórki, radio itp.) max 200mA
30 : Wspólny                    = Wspólny dla wszystkich wejść
31 : Kontrolka otw.bramy       = Światełko kontrolne 24 Vps max. 2W    
32 : Stop                          = Wejście z funkcją STOP (wyłącznik bezpieczeństwa)
33 : Foto                          = Wejście urządzeń bezpieczeństwa (fotokomórki, krawędzie pneumatyczne)
34 : Foto 1                       = Wejście dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa (fotokomórki, krawędzie pneumat.)
35 : Krok po kroku           = Wejście sterujące sekwencyjnie ( OTWIERA STOP ZAMYKA STOP )
36 : Otwiera                     = Wejście sterujące ruchem otwierania
37 : Zamyka                     = Wejście sterujące ruchem zamykania
41-42 : 2 kanał radia            = Wyjście drugiego kanału odbiornika radiowego
43-44 : Antena                      = Wejście dla sygnału antenowego dla odbiornika radiowego

W centrali znajdują się trzy dodatkowe złącza na następujące karty rozszerzeń:

KARTA RADIO                   = Złącze dla odbiornika radiowego NICE
KARTA ŁADOWANIA         = Złacze dla karty ładowania akumulatorów awaryjnych
KARTA PER                       = Złącze dla karty poszerzającej funkcje centrali

2.4) TESTOWANIE POŁĄCZEŃ:

A) Wykonaj niezbędne podłączenia z pomocą rys. 1
Pamiętaj o specjalnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i automatyki do bram, które muszą
być spełnione.

B) Ustaw skrzydła bramy w pozycji pośredniej (ręcznie, po wysprzęgleniu), zasprzęglij, wyłącz zasilanie centrali.

Nie uruchamiaj automatyki, jeśli nie są zainstalowane niezbędne MECHANICZNE OGRANICZNIKI RUCHU !

C) Włącz zasilanie centrali i natychmiast sprawdź, czy napięcie na zaciskach 1-2 wynosi 230 Vpp, a na zaciskach 28-29: 24 Vps.
Po włączeniu  zasilania centrali powinny zaświecić się DIODY WEJŚĆ przy aktywnych wejściach. Dioda OK powinna zacząć
regularnie migać z częstotliwością: raz na sekundę. Jeśli nie ma powyższej reakcji centrali - natychmiast odłącz zasilanie i 
jeszcze raz dokładnie sprawdź połączenia.

D) Teraz sprawdź, czy diody odpowiadające wejściom typu NC świecą się (urządzenia zabezpieczające są aktywne) i czy diody
wejść NO są zgaszone (brak sygnału sterującego na wejściu); jeśli tak nie jest, sprawdź połączenia i urządzenia dodatkowe.

E) Sprawdź, czy wszystkie liinie bezpieczenstwa są w prawidłowym trybie działania (stop, foto, listwy pneumat. itp.): zawsze, gdy 
zadziałają, diody przy odpowiednich wejściach (STOP, FOTO, FOTO2) powinny zgasnąć.

Nie włączaj siłowników jeśli nie są zainstalowane niezbędne MECHANICZNE OGRANICZNIKI RUCHU !

F) Ostatnią rzeczą jest sprawdzenie, czy oba skrzydła ruszają we właściwą stronę. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk ZAMYKA
i zobacz, czy silniki 1 i 2 ruszają W STRONĘ ZAMKNIĘCIA (silnik 2 rusza gdy silnik 1 zakończy swój manewr.

Teraz, niezależnie od kierunku ruchu siłowników, należy zatrzymać procedurę naciskając jeszcze raz przycisk ZAMYKA.
Jeśli pierwszy ruch był otwierającym, należy:

1 - Wyłączyć zasilanie.
2 - Odłączyć silnik (lub oba) obracający się w złą stronę i zamienić miejscami na zaciskach płyty przewody zasilające go.

Teraz sugerujemy ponowną kontrolę kierunku ruchu bramy przez powtórzenie procedury z punktu F.
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3) PODŁĄCZANIE FOTOKOMÓREK:

Normalne podłączenie fotokomórek przewiduje wspólne zasilanie dla wszystkich nadajników i odbiorników i podłączenie ich prze-
kaźników do odpowiednich wejść FOTO i FOTO2 według rys. 2A.

Kiedy kilka linii fotokomórek instalujemy blisko siebie, ist-
nieje możliwość wzajemnego ich zakłócania się.
Aby tego uniknąć, NICE wprowadziła możliwość SYN-
CHRONIZACJI (działającej tylko w przypadku zasilania
fotokomórek napięciem zmiennym 24Vpp).
Wyjście zasilające akcesoria w centrali A824 podaje na-
pięcie stałe co wyklucza możliwość zastosowania SYN-
CHRONIZACJI. Dlatego centrala posiada specjalne wyj-
ścia: Rx A, Rx B, Tx A i Tx B, na których jest napięcie
przemienne - do wykorzystania w przypadku koniecz-
ności SYNCHRONIZACJI fotokomórek NICE.
Aby  ją zastosować, podłącz fotokomórki jak na rys. 2B i 
przetnij mostki na nadajnikach (TX).

3.1) TESTOWANIE FOTOKOMÓREK:
To szczególne urządzenie zasługuje na dokładny opis. 
Jest ono najlepszym możliwym rozwiązaniem pod kątem niezawodności w dziedzinie urządzeń bezpieczeństwa.
Za każdym razem przed rozpoczęciem ruchu bramy, odpowiednie linie foto są testowane i manewr rozpoczyna się tylko, gdy są one
absolutnie sprawne.
Jeśli wynik testu jest negatywny (fotokomórka "oślepiona" słońcem, zwarcie przewodów itp.), usterka zostaje rozpoznana i ruch 
bramy się nie rozpoczyna.
To wszystko jest możliwe tylko przy podłączeniu jak na rys. 2B gdy stosujemy dwie linie foto (FOTO+FOTO1). Podłączenie trzech
linii (FOTO + FOTO II + FOTO 1) lub czterech linii (FOTO + FOTO II + FOTO1 + FOTO2) wymaga podłączeń według rys. 2C.
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4) OGRANICZNIKI RUCHU:

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca instalacji, możesz teraz określić obszar, w jakim brama będzie się poruszać.
Jak opisano we wstępie, urządzenie posiada system kontroli położenia współpracujący z enkoderem ruchu. System ten w sposób
ciągły kontroluje położenie skrzydeł bramy.
Oczywiście centrala powinna być "poinformowana" o charakterystycznych położeniach obu skrzydeł; zostały one pokazane
i opisane na poniższych rysunkach.

Rys. 3A

POŁOŻENIE  "0" 
Położenie "0" jest punktem, w którym znajdują się skrzydła bramy zamk-
niętej, opierając się o ograniczniki ruchu.

Rys. 3B

POŁOŻENIE "S"
Położenie "S" jest punktem, który osiągnie skrzydło poruszane silnikiem 2
w chwili gdy ruszy skrzydło poruszane silnikiem 1.
Jest to istotne gdy skrzydła bramy mogłyby uderzać o siebie przy otwieraniu
oraz by uzyskać odpowiednią szczelinę przy zamykaniu - wymaganą przepi- 
sami bezpieczeństwa. Punkt "S" może też pokrywać się z " 0" - w tym przypadku
oba silniki będą ruszały razem.

Rys. 3C 

POŁOŻENIE "A"
Położenie "A" jest punktem, w którym zatrzymają się oba skrzydła w pozycji
OTWARTE (NIE musi być to położenie ograniczników przy otwarciu).

Rys. 3D

POŁOŻENIE "1"
Położenie "1" jest punktem maksymalnego otworzenia skrzydeł
bramy aż do oparcia się o ograniczniki ruchu.
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5) WSTĘPNE POSZUKIWANIE POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH:

Procedura "Wstępnego poszukiwania położeń krańcowych" jest automatycznie uruchamiana jako pierwszy manewr po insta-
lacji automatyki i wykonaniu następujących czynności:

1) Włącz zasilanie centrali i sprawdź, czy wszystkie linie bezpieczeństwa są sprawne i aktywne.
2) Zalecamy rozpoczęcie procedury po uprzednim wyłączeniu zasilania i ustawieniu skrzydeł w pozycji częściowo uchylonej.

W ten sposób procedura poszukiwania przebiegnie znacznie szybciej.
☞ 3) Naciśnij krótko przycisk OTWIERA lub ZAMYKA  w centrali lub podaj impuls na wejście  Krok Po Kroku.

Siłowniki wykonają teraz serię manewrów (zamnięcie, otworzenie, zamknięcie) dla określenia zakresu ruchu skrzydeł bramy.

Nastąpi teraz odszukanie maksymalnych, skrajnych położeń bramy. Następnie centrala matematycznie określi położenie punktu
"A" kilka centymertów przed ogranicznikami otwarcia i wielkość opóźnienia "S" na około 50cm od położenia "0".

Wszystkie te położenia zostaną zapamiętane i oba skrzydła zamkną się szybko do położenia "0".

4) Procedura programowania jest teraz zakończona.
Ustaw odpowiednio przełączniki funkcji włączając wymagany tryb pracy automatyki i urządzenie jest gotowe. 

Jeżeli coś zakłóci proces "automatycznego poszukiwania położeń krańcowych" (ponowne naciśnięcie przycisku, zadziałanie
fotokomórki lub impuls na wejście Krok Po Kroku) ruch natychmiast zostanie przerwany i należy powtórzyć działanie opisane w
punkcie 3.
Po zakończeniu programowania można, jeśli to wymagane, zmodyfikować każde z ustalonych położeń (z wyjątkiem punktu "0",
który jest położeniem odniesienia dla pozostałych wielkości) w procesie ręcznej korekty położeń.

6) PROGRAMOWANIE:

Jako alternatywa dla "Wstępnego poszukiwania położeń krańcowych" które stosujemy tylko, gdy centrala nie była przedtem uru-
chamiana, istnieje też zawsze możliwość uruchomienia "Automatycznego poszukiwania położeń krańcowych" lub korekty dowol-
nego porametru w procesie ręcznego programowania.

Poszczególne charakterystyczne położenia bramy, przy ich ręcznym programowaniu, wybieramy za pomocą dwóch zestawów
mikroprzełączników na płycie centrali, nazwanymi: PRZEŁĄCZNIKI FUNKCJI (1-10) i PRZEŁĄCZNIKI PROGRAMOWANIA (11,12).

PROGRAMOWANIE: Uaktywnia różne możliwe programy. Przy normalnej pracy centrali oba
przełączniki powinny być w pozycji "OFF" (do dołu).

FUNKCJE : W "normalnym" stanie wybiera się nimi wymagane tryby pracy centrali.
W czasie programowania służą do wyboru parametru, który chcemy zmodyfikować i zapamiętać.

Podczas "normalnego" działania automatyki PRZEŁĄCZNIKI PROGRAMOWANIA muszą być opuszczone (OFF), a wymagane
funkcje centrali ustawione PRZEŁĄCZNIKAMI FUNKCJI. Jeśli któryś z PRZEŁ. PROGRAMOWANIA jest w górze (ON), centrala
jest w trybie PROGRAMOWANIA i teraz PRZEŁ. FUNKCJI służą do wyboru parametru, który bedziemy programować i zapamię-
tywać. Gdy podczas PROGRAMOWANIA wybierzemy niewłaściwy parametr, błędnie ustawiając PRZEŁ. FUNKCJI, dioda OK
zacznie szybko migać, sygnalizując błąd.
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6.1) ZAPAMIĘTYWANIE PARAMETRÓW:

Faza ręcznego programowania kończy się w momencie, gdy nowe ustawienie zostanie zapamiętane. Niżej opisana "Procedura
zapamiętania"   będzie przywoływana wielokrotnie w następnych rozdziałach. Przebiega ona następujaco:

1) Naciśnij niebieski przycisk "<<>>" na co najmniej 2 sekundy (aż dioda OK zacznie szybko migać).

☞

Dioda OK zaczyna szybko migać.

2 ) Puść przycisk "<<>>".
Teraz dioda OK będzie kontynuować szybkie miganie przez 3 sekundy i w tym czasie ... 

3) Naciśnij JEDNOCZEŚNIE na chwilę oba żółte przyciski.

☞

☞
Dioda OK przez dwie sekundy zaświeci się ciągłym światełkiem, potwierdzając zapamiętanie ustawień.

W tym momencie zaprogramowany parametr został trwale zapamiętany.

6.2) AUTOMATYCZNE POSZUKIWANIE POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH:

Jest to bardzo proste. Określanie położenia ZAMKNIĘTE - "0" oraz położenia OTWARTE - "1"odbywa się automatycznie.

Aby rozpocząć procedurę:

1) Ustaw przełączniki jak pokazano niżej

2) Naciśnij krótko przycisk ZAMYKA

☞
Natychmiast po naciśnięciu przycisku rozpocznie się proces wykrywania granicznych położeń skrzydeł bramy.
Następnie z pomocą matematycznych obliczeń centrala określi wymagane położenie punktu "A" na kilka centymetrów przed
ogranicznikiem otwarcia i wielkość opóźnienia "S"na około 50cm od punktu "0".

OTWIERA

ZAMYKA

OTWIERA

ZAMYKA

OTWIERA

ZAMYKA
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6.3) RĘCZNE USTAWIENIE POŁOŻENIA "0":

Podczas tej procedury ustawiamy położenie maksymalnego zamknięcia skrzydeł bramy. 
Ta pozycja powinna zawsze być ustawiona jako pierwsza, ponieważ stanowi punkt odniesienia dla pozostałych wielkości.

Ustawienia przełączników różnią się dla każdego z siłowników:

1) Ustaw przełączniki najpierw dla SILNIKA 1, później dla SILNIKA 2 w następujacy sposób:

SILNIK 1 SILNIK 2

2) Naciśni przycisk OTWIERA lub ZAMYKA (ewentualnie przyspieszając ruch siłownika przyciskiem "<<>>"), aż skrzydło osiągnie
wymaganą pozycję.

☞
☞

☞
3) Po ustawieniu pierwszego i drugiego siłownika w wymaganym położeniu należy przeprowadzić procedurę "ZAPAMIĘTANIA"
opisaną w rozdziale 6.1

6.4) RĘCZNE USTAWIENIE ODLEGŁOŚCI "S":

Tą procedurą ustawiamy wielkość uchylenia otwierającego się skrzydła (napędzanego SILNIKIEM 2), przy którym rusza dopiero
skrzydło napędzane SILNIKIEM 1.
To ustawienie wykonuje się tylko na SILNIKU 2, gdyż właśnie on startuje jako pierwszy przy ruchu otwierania bramy.
Jeśli silniki mają ruszać jednocześnie (S=0), przeprowadź "ZAPAMIĘTANIE" bez poruszania silników.

1) Ustaw przełączniki jak obok:

SILNIK 2

2) Naciśnij przycisk OTWIERA lub ZAMYKA  (ewentualnie " <<>>" dla przyspieszenia ruchu) aż do osiągnięcia wymaganego poło-
żenia skrzydła.

☞
☞

☞
3) Po ustawieniu odpowiedniego wyprzedzenia przeprowadź procedurę "ZAPAMIĘTANIA" z rozdziału 6.1

OTWIERA

ZAMYKA

OTWIERA

ZAMYKA
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6.5) RĘCZNE USTAWIENIE POŁOŻENIA "A":

Ustawiamy tutaj położenie obu skrzydeł bramy w pozycji OTWARTA.

Położenie "A" może pokrywać się z położeniem "1", lecz by uniknąć uderzania skrzydeł bramy w mechaniczne ograniczniki
ruchu, zalecamy pozostawienie tam kilkunastu centymetrów luzu.

1) Ustaw przełączniki najpierw dla SILNIKA 1, później dla SILNIKA 2 w następujący sposób:

SILNIK 1 SILNIK 2

2) Naciśnij przycisk OTWIERA lub ZAMYKA (ewentualnie " <<>>" dla przyspieszenia ruchu) aż do osiągnięcia wymaganego
położenia kolejno obu skrzydeł bramy.

☞
☞

☞
3) Po ustawieniu obu siłowników wykonaj procedurę "ZAPAMIĘTANIA" z rozdziału 6.1   

6.6) RĘCZNE USTAWIENIE POŁOŻENIA "1":

Ustawiamy tutaj położenie obu skrzydeł bramy w pozycji maksymalnego otwarcia.

1) Ustaw przełączniki najpierw dla SILNIKA 1, później dla SILNIKA 2 w następujący sposób:

SILNIK 1 SILNIK 2

2) Naciśnij przycisk OTWIERA lub ZAMYKA  (ewentualnie " <<>>" dla przyspieszenia ruchu) aż do osiągnięcia wymaganego
położenia kolejno obu skrzydeł bramy.

☞
☞

☞
3) Po ustawieniu obu siłowników wykonaj procedurę "ZAPAMIĘTANIA" z rozdziału 6.1

OTWIERA

ZAMYKA
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6.7) PROGRAMOWANIE CZASU PAUZY:

Po włączeniu funkcji automatycznego zamykania odpowiednim mikrowyłącznikiem, uaktywnia się Timer odliczający czas między
końcem otwierania i początkiem zamykania. Po jego upłynięciu brama automatycznie się zamknie. Jeśli ten czas nigdy nie był usta-
wiany - wynosi 30 sekund, lecz zawsze można go zmienić w zakresie od 1 do 1023 sekund (około 17 minut) jak opisano poniżej.

Aby ustawić CZAS PAUZY należy:

1) Ustawić podwójny przełącznik jak poniżej; w ten sposób wybieramy tryb programowania CZASU PAUZY:

2) Ustaw potrzebny czas pauzy kombinacją dziesięciu przełączników, kolejno odpowiadającym następującym czasom:

Przeł. 1 On   = 1 sekunda
Przeł. 2 On = 2 sekundy
Przeł. 3 On = 4 “
Przeł. 4 On = 8 “
Przeł. 5 On = 16 “
Przeł. 6 On = 32 “
Przeł. 7 On = 64 “
Przeł. 8 On = 128 “
Przeł. 9 On = 256 “
Przeł. 10 On = 512 “

Jeśli na przykład chciałbyś ustawić czas 25 sekund, przełącz przełączniki: 5, 4 oraz 1 na pozycję ON  - do góry (suma 16+8+1=25).

3) Po ustawieniu czasu pauzy należy przeprowadzić procedurę "ZAPAMIĘTANIA" zgodnie z rozdziałem 6.1

Spowoduje ona zapisanie Czasu Pauzy w pamięci urządzenia.

6.8) KASOWANIE PAMIĘCI:

Wszystkie programowalne parametry są zapamiętane w wewnętrznej panięci centrali; czasem może się okazać konieczne skasowanie
wszystkich ustawień centrali - wyczyszczenie pamięci. W tym przypadku postępuj następująco:

1) Ustaw przełączniki jak powyżej; w ten sposób wybrałeś KASOWANIE PAMIĘCI.
2) Teraz przeprowadź procedurę ZAPAMIĘTANIA, która przy takim ich ustawieniu realizuje KASOWANIE PAMIĘCI.

Spowoduje ona wykasowanie wszystkich parametrów zapamiętanych przaz centralę. UWAGA ! - skasowanie pamięci przywraca
stan centrali sprzed pierwszego uruchomienia siłowników, niemożliwa jest więc normalna obsługa bramy; pierwszy impuls steru-
jący "KROK PO KROKU", lub z przycisku "OTWIERA", lub "ZAMYKA" uruchomi WSTĘPNE POSZUKIWANIE POŁOŻEŃ KRAŃC.

7) KONTROLA DZIAŁANIA::

Po sprawdzeniu połączeń i zaprogramowaniu zakresu ruchu bramy można przetestować działanie siłowników.
Zalecamy sterowanie centralą w trybie MANUALNYM z wyłączonymi wszystkimi funkcjami (wszystkie przełączniki w dole). W tym    
trybie jeśli tylko puścimy przycisk sterujący - ruch natychmiast zostanie zatrzymany. Przy użyciu wejścia KROK PO KROKU do 
wywołania pierwszego ruchu (po wyłączeniu i włączeniu zasilania) powinno nastąpić OTWIERANIE. Na tym etapie szczególnie
wygodnie jest używać przycisków OTWIERA i ZAMYKA na płycie centrali. Przesuń bramę w stronę punktu "A" (brama otwarta),
przed osiągnięciem którego powinno nastąpić łagodne zwolnienie ruchu (o około 30% prędkości zasadniczej).
Teraz wywołaj ruch zamykania aż do osiągnięcia pozycji ZAMKNIĘTA. Teraz również brama powinna zwolnić przed zatrzymaniem.
Następnie sprawdż działanie linii bezpieczeństwa: FOTO i FOTO1 przy otwieraniu nie powinny reagować, a przy zamykaniu powinny
powinny zatrzymać ruch.
Urządzenia podłączone do wejścia STOP powinny zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu zatrzymywać ruch.

Po wybraniu trybu AUTOMATYCZNEGO, po całkowitym otworzeniu bramy następuje CZAS PAUZY, po czym brama samoczynnie 
się zamyka. CZAS PAUZY fabrycznie ustawiony jest na 30 sekund (oczwiście z możliwością zmiany).

Dopiero teraz, po zakończeniu wszelkich regulacji podłączamy odbiornik radiowy (przy wyłączonym zasilaniu centrali).
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7.1) FUNKCJE WYBIERALNE:

PRZEŁĄCZNIKI FUNKCJI pozwalają wybrać różne możliwe tryby pracy automatyki i uaktywnić je.

Przeł. 1-2 : Off Off =  tryb Manualny - z obecnością operatora
On  Off =  tryb Półautomatyczny
Off  On =  tryb Automatyczny - zamyka samoczynnie
On  On =  tryb Automatyczny + Zamknij Zawsze

Przeł. 3: On =  Praca w Zespołach Mieszkalnych - niedostępny w trybie Manualnym
Przeł. 4:       On =  Wcześniejsze Świecenie Lampy
Przeł. 5:       On =  Dociągnięcie
Przeł. 6:  On =  Zamyka 5 sekund po przecięciu FOTO (tylko w trybie Automatycznym)
Przeł. 7:  On =  Linia FOTO1 aktywna również przy otwieraniu
Przeł. 8:  On =  Funkcja FOTOTEST (tylko gdy zasilanie fotokomórek podłączone jest do zacisków 23..27)
Przeł. 9:  On =  ZAMYKA staje się Przejściem Dla Pieszych
Przeł. 10: On = Na wyjściu lampy (5-6) funkcja Oświetlenia Posesji

Naturalnie przełącznik w pozycji OFF (do dołu) nie uaktywnia danej funkcji.

Przeł. 1-2:  Off Off = tryb Manualny 
  On  Off = tryb Półautomatyczny
  Off On = tryb Automatyczny
  On  On = tryb Automatyczny + Zamknij Zawsze

W trybie Manualnym brama porusza się tylko w czasie podawania komendy (przycisk musi być stale wciśnięty).
W trybie Półautomatycznym krótki impuls sterujący wywoła ruch trwający do osiągnięcia położenia granicznego.       
W trybie Automatycznym po otworzeniu bramy następuje samoczynne zamknięcie po nastawionej pauzie.
Funkcja Zamknij Zawsze powoduje zamknięcie samoczynne bramy nawet wtedy, gdy w pozycji OTWARTA nas-
tąpił zanik napięcia zasilania (które później powróciło). Zamknięcie nastąpi po pięciosekundowym miganiu lampy.

Przeł.  3: On = Praca w Zespołach Mieszkalnych

W trybie Zespołu Mieszkalnego ruch bramy w kierunku otwierania nie może być przerwany kolejną komendą dopóki brama nie
zakończy otwierania. Podczas ruchu zamykania kolejna komenda sterująca spowoduje zatrzymanie bramy i odwrócenie ruchu -
jej ponowne otwarcie.

Przeł.  4: On = Wcześniejsze Świecenie Lampy

Ta opcja uaktywnia lampę sygnalizacyjną na 5 sekund (na 2 sekundy w trybie manualnym) przed rozpoczęciem każdego ruchu.

Przeł . 5: On = Dociągnięcie         

Przy zastosowaniu siłowników niesamochamownych lub przy bardzo długich skrzydłach, gdy nie wystarcza siła dopchnięcia pocho-
dząca od siłowników, należy zastosować dodatkowo elektrozamek.
Może się zdarzyć, że zamknięte skrzydło bramy tak bardzo naciska na rygiel elektrozamka, że blokuje to ruch mechanizmu zwal-
niającego rygiel.
Funkcja Dociągnięcia spowoduje w położeniu ZAMKNIĘTE krótkie dociągnięcie skrzydeł (krótki ruch zamykania) na moment przed
właściwym ruchem otwierania, co odciąży mechanizm rygla. Dzięki temu, w momencie zasilenia rygla, będzie on mógł się swobodnie
uchylić co umożliwi prawidłowe otworzenie bramy.

Przeł . 6: On = Zamyka 5 sekund po przecięciu FOTO (tylko w trybie Automatycznym)

Ta funkcja powoduje,że brama pozostaje otwarta tylko na czas potrzebny do przejazdu przez nią. Zamknie się ona 5 sekund po
tym, jak ostatni obiekt przetnie i zwolni linię FOTO, niezależnie od zaprogramowanego czasu pauzy.

W półautomatyce, po zadziałaniu fotokomórek lub amperometryki (przeciążeniowe rozpoznanie przeszkody), przełącznik 6       
włączy automatyczne zamknięcie.

Przeł. 7: On = Linia FOTO1 aktywna również przy otwieraniu

Zasadniczo linie FOTO i FOTO1 działają tylko przy ruchu zamykania. Jeśli przełącznik 7 zostanie włączony, naruszenie linii FOTO1      
zatrzyma ruch również przy otwieraniu bramy. W trybie Półautomatycznym, lub Automatycznym ruch otwierania zostanie natychmiast      
wznowiony po tym, jak zostanie usunięta przeszkoda blokująca linię FOTO1.

Przeł. 8: On = Funkcja FOTOTEST (tylko gdy fotokomórki podłączone są do zacisków 23..27)

Funkcja ta sprawdza efektywność fotokomórek za każdym razem przed ruszeniem siłowników, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.
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Przeł.  9: On = ZAMYKA staje się Przejściem Dla Pieszych

Nie zawsze jest potrzebne całkowite otworzenie bramy, naprzykład przy przejściu pieszego. W tym wypadku użyteczna jest funkcja
Przejścia Dla Pieszych - powodując otworzenie tylko jednego skrzydła bramy, napędzanego przez siłownik M2.
Ten manewr jest aktywowany przez wejście ZAMYKA, które teraz traci swą pierwotną funkcję, stając się wejściem KROK PO KROKU              
ale tylko dla jednego skrzydła.
UWAGA! Funkcja Przejścia Dla Pieszych jest aktywna tylko przy rozpoczęciu ruchu z pozycji "brama zamknięta"

Przeł. 10: On =   Na wyjściu lampy (5,6) funkcja Oświetlenia Posesji

Czasami może być niezbędne oświetlenie obszaru działania bramy z automatycznym wyłączeniem światła chwilę po ukończeniu
ruchu bramy.
Jest to funkcja Oświetlenia Posesji.
Po włączeniu tej funkcji lampa oświetlająca wjazd (o mocy max.25W), podłączona do zacisków 5 i 6, będzie świeciła się w czasie
ruchu bramy i jeszcze 60 sekund po jego zakończeniu.

7.2) OPIS TRYBÓW PRACY:

W trybie Manualnym wejście OTWIERA wywołuje ruch do żądanego punktu otwarcia, natomiast wejście Krok Po Kroku umożliwia
ruch otwierania i zamykania. Ruch zatrzymuje się natychmiast po zaniku sygnału sterującego na odpowiednim wejściu.
Podczas otwierania brama zatrzyma się po przecięciu FOTO1 działającej w trybie aktywności również przy otwieraniu (przeł.7).
Przy zamykaniu ruch zatrzyma się po przecięciu linii FOTO lub FOTO1. Sygnał z linii STOP zatrzyma ruch natychmiast bez 
względu na jego kierunek. Po przerwaniu ruchu, sygnał, który je wywołał musi być wyłączony. Dopiero wtedy może rozpocząć się
kolejny, nowy ruch bramy.

W każdym z trybów automatycznych (Półautomatyczny, Automatyczny, lub - Automatyczny + Zamknij Zawsze) sygnał na wejściu
OTWIERA spowoduje otworzenie bramy. Jeśli sygnał jest nadal podawany pomimo otworzenia bramy, centrala nie zareaguje na
inne komendy; możemy ją zamknąć tylko po wyłączeniu sygnału otwierającego. Impuls na wejściu KROK PO KROKU powoduje
naprzemiennie otwieranie i zamykanie. Drugi impuls na KROK PO KROKU lub na innym wejściu, które wywołało ruch - zatrzyma bramę.

Komenda STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie bramy niezależnie od kierunku jej ruchu.

W trybie Automatycznym, po ruchu otwierania nastąpi pauza a następnie samoczynne zamknięcie bramy.
Jeśli w czasie pauzy zadziała linia FOTO (przetniemy jej tor), odliczanie czasu pauzy zacznie się od nowa. Jeśli w czasie pauzy
zadziała wejście STOP, zostanie zostanie anulowana funkcja zamknięcia bramy i pozostanie ona otwarta.

Jeśli przełącznik nr 6 jest włączony, zamknięcie po pauzie uaktywni się nawet w trybie Półautomatycznym, gdy w czasie zamykania
zadziałają fotokomórki, lub zabezpieczenie przeciążeniowe, powodując cofnięcie bramy. 

8) REGULACJA:

Po przeprowadzeniu podstawowego sprawdzenia systemu można dokonać dodatkowych regulacji, aby zapewnić właściwą i bezpieczną          
pracę automatyki.

Normy europejskie: EN 12453 (bramy - bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - wymagania) oraz EN 12445 (bramy - 
bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - metody badań) wymagają dokonania odpowiednich pomiarów i regulacji, aby 
ograniczyć maksymalną siłę uderzenia występującą przy ruchu bram do 1400N a maksymalny nacisk statyczny po uderzeniu w 
przeszkodę - do150N, ze zmniejszeniem do zera w czasie 5 sekund od uderzenia.

Dwa potencjometry regulacyjne na płycie centrali pozwalają ustawić odpowiedni próg
zadziałania systemu przeciążeniowego dla obu siłowników.

Trymery te należy ustawić tak (oddzielnie dla każdego z silników), aby być w zgodzie 
z wyżej wymienionymi przepisami.
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9.1) KARTA ŁADOWANIA "CARICA" (opcja):

Centrala wyposażona jest w transformator mocy, który zasila
oba silniki oraz płytę elektroniki, gdy podłączymy urządzenie
do sieci.

W razie konieczności zapewnienia działania systemu nawet     
w czasie awarii zasilania, należy wykorzystać odpowiedni
akumulator  i KARTĘ ŁADOWANIA.

Dwa akumulatory  żelowe 12V/2Ah zmieszczą się wewnątrz 
obudowy centrali.  Podłącza się je do odpowiednich zacisków       
KARTY ŁADOWANIA wpiętej w złącze płyty centrali. 

9.2) Karta rozszerzenia "PER" (opcja):

Centrala fabrycznie wyposażona jest we wszystkie najczęściej używane funkcje, lecz by sprostać nietypowym wymaganiom
NICE zaprojektowała kartę rozszerzenia PER, realizującą takie funkcje jak np. sygnalizacja semaforowa, oświetlenie posesji,
elektrozamek, trzecia linia FOTO (FOTO2), częściowe uchylenie obu skrzydeł itd.

9.3) Karta radiowa (opcja):

Na płycie centrali znajduje się złącze do wpięcia płytki odbiornika radiowego, którego pierwszy kanał bedzie aktywował wejście          
Krok Po Kroku, umożliwiając zdalne sterowanie automatyką z pomocą pilota. 

10) SERWIS I KONSERWACJA:

Centrala, jako urządzenie elektroniczne nie wymada żadnej specjalnej konserwacji. Warto jednak raz na pół roku skontrolować 
sprawność i ustawienia układu regulacji siły siłowników i w razie potrzeby przeprowadzić niezbędne korekty. 
Sprawdzić też należy efektywność linii bezpieczeństwa (fotokomórki, listwy pneumatyczne, itp.) i prawidłowe działanie lampy.

10.1) OCHRONA ŚRODOWISKA:

Ten produkt wykonany jest z różnych rodzajów materiałów podlegających recyklingowi.
Należy w tej materii dostosować się do aktualnie obowiązujących na danym terenie przepisów.

10.2) SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zasilanie                                                                                      : 230 Vpp +– 10%, 50-60Hz

Zasilanie z akumulatorów                                                            : 21 ÷ 28 Vps
Maksymalny pobór prądu przez silniki                                         : 5A
Max. prąd wyjścia serwisowego 24 Vps i FOTOTESTU             : 500mA             
Max. prąd wyjścia FOTOTESTU                                                 : 300mA                                 
Max. moc lampy ostrzegawczej                                                   : 25 W (24 Vps)
Max. moc kontrolki otwartej bramy                                              : 2 W (24 Vps)
Czas pauzy                                                                                  : od 1 to 1023 sekund
Zakres temperatur pracy                                                                    : -20 ÷ 70 °C
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Instrukcja montażu centrali MINDY A824.

Włóż dwie śruby w przewidziane dla nich górne otwory, wsuń je wzdłuż rowka
prowadzącego  jak na rys.A i wkręć w ścianę. To samo zrób z dolnymi śrubami.

Zamocuj pokrywę w wybranym położeniu (z otwieraniem na prawo lub lewo),
wciskając z wyczuciem w kierunku strzałek.

.

Aby odłączyć pokrywę, wciśnij zaczep śrubokrętem i jednocześnie pociągnij. 
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