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Gratulujemy Państwu dokonania doskonałego wyboru.
Przed rozpoczęciem instalacji należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Została 

ona  opracowana  wyłącznie  dla  autoryzowanych  firm  instalatorskich  posiadających  niezbędne 
uprawnienia i certyfikaty.

Aby zapewnić bezpieczeństwo operatora i zabezpieczyć części urządzenia przed uszkodzeniem, 
podczas  instalacji  urządzenie  musi  być  wyłączone  od  wszelkich  źródeł  zasilania,  w  tym  od  źródła 
niskiego  napięcia  (230V-115V)  i  źródła  bardzo niskiego  napięcia  (24V).  Centrala  musi  także zostać 
odłączona od źródła zasilania podczas montażu karty radiowej. Kable zasilające zaleca się umieścić z 
dala od kabli sterowania.

Na  potrzeby  kabli  zasilających,  linii  zasilania  silnika,  migających  świateł/oświetlenia 
dodatkowego, zamka elektrycznego, stosować należy przewody o minimalnym przekroju 1,5 mm2; na 
potrzeby  zasilania  urządzeń  wspomagających,  sterowników  bezpieczeństwa  i  przycisków,  stosować 
należy kable  o  minimalnym przekroju  0,5mm2.  W przypadku,  gdy  kable  sterujące  są  bardzo długie 
(ponad 30 metrów) zalecamy odseparowanie ich przy użyciu przekaźnika w samej centralce sterującej.

W przypadku przepalenia się bezpiecznika, po usunięciu przyczyny awarii, wymień przepalony 
bezpiecznik na nowy o takich samych parametrach technicznych. 

Jeśli  jakiekolwiek zabezpieczenie  nie zostanie  zainstalowane,  połącz odpowiednie zaciski  ze 
wspólnym zaciskiem centrali sterującej przy użyciu mostka zwierającego (jumpera).

Wszystkie zaciski N.C. sprzężone z tym samym wejściem muszą zostać podłączone szeregowo 
(FOTO, STOP).

Wszystkie zaciski N.O. sprzężone z tym samym wejściem muszą zostać podłączone równolegle 
(przycisk krok po kroku).

MODELE I CHARAKTERYSTYKA 
CT-2-24R Elektronika sterująca dla 2 siłowników 24V prądu stałego z enkoderem, z elektroniczną 

regulacją  siły  i  wmontowanym  odbiornikiem  radiowym.  W  komplecie  transformator  i 
obudowa PCV.

CT-2-24S J.W. bez radioodbiornika

DANE TECHNICZNE CENTRALI
Zasilanie podstawowe 230 V AC, 50 Hz
Zasilanie silnika 24V DC
Zasilanie akcesoriów 24 V DC, 400mA
Czas pracy 2,5 -40” (80’’)
Czas przerwy 4-100”
Stopień ochrony IP 56
Temperatura pracy -20°C / +70°C

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA
Zasilanie podstawowe 24 VDC
Znamionowa moc pobierana 10 W
Pobór prądu przez silnik 5 A
Stopień ochrony IP 60
Siła naporu 1200 N
Waga 5,5 kg
Praca tymczasowa 80%
Maksymalna długość skrzydła bramy 2 m
Otwarcie skrzydła max 120°
Czas otwierania do 20 sek.
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SCHEMAT INSTALACJI

MONTAŻ CENTRALKI STERUJĄCEJ
Centralkę  sterującą  mocujemy  pionowo  w  sposób  stabilny  do  słupa  bramy  lub 

innego stałego elementu konstrukcyjnego. Przewody zasilające i sterujące wprowadzamy do 
obudowy  od  dołu  i  zabezpieczamy  uszczelkami  gumowymi  lub  silikonem. 
Wprowadzanie przewodów z boków lub od góry jest niedopuszczalne.

PODŁĄCZENIA W CENTRALI CT 2-24

Do prawidłowego podłączenia centrali należy zastosować następujące przewody
 do silników należy doprowadzić 2 oddzielne przewody:
 1 kabel 1x1,5 mm2 do zasilania silnika
 1 kabel 3x0,75 mm2 do zasilania enkodera
 zasilanie centrali należy wykonać przewodem o przekroju min. 3x1 mm2

 zasilanie fotokomórek
 nadajnik 2x0,5 mm2

 odbiornik 4x0,5 mm2
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 dodatkowe przyciski ( stop, krok po kroku ) należy wykonać przewodem o przekroju min 
2x0,5 mm2

 lampa sygnalizacyjna – 2x0,75 mm2

Zalecamy wykorzystanie przewodów linkowych np. OWY w celu łatwiejszego montażu w 
urządzeniach oraz listwach zaciskowych

Akumulator 
Za pomocą tego łącznika ( wykorzystując moduł 900CABAT) można podłączyć jeden akumulator 
24Vdc lub dwa 12 Vdc połączone szeregowo. Jeśli nie chcemy używać akumulatorów należy 
pozostawić mostek.

OPIS LISTWY ZACISKOWEJ 

1 zacisk do anteny  lewy – przewód środkowy, prawy – ekran
3 ( CH2 ) wyjście drugiego kanału odbiornika (przy odbiorniku 2-kanałowym, centrala 
CT2-24S)
16 ( COM ) zacisk wspólny
12 + 16 ( stop ) wejście dla przycisku stop lub innego urządzenia bezpieczeństwa. Jeśli wejście 
nie jest używane należy założyć mostek
13 + 6 ( FT2 ) główne wejście dla fotokomórki (listwy bezpiecz.)
11 + 6 ( FT1 ) wejście dla fotokomórki(listwy) dodatkowe
6 ( COM ) zacisk wspólny
6 + 8 ( PP ) wejście (krok po kroku)
6 + 10 ( P.CH ) wejście zamykanie
6 + 9 ( P.AP ) wejście otwieranie
6 + 7 ( P.PED ) wejście furtka dla pieszego
17 ( 24VDC, 500 mA ) zasilanie urządzeń zewnętrznych: fotokomórki, dodatkowe radio, 
31 ( TEST ) wyjście fototest 
30 + 18 ( ELETRS ) wyjście dla zamka elektromagnetycznego 12V (1,5A) aktywne 0,5 sek przed 

ruszeniem bramy i 4 sek. po ruszeniu
19 ( M2 ) zasilanie siłownika M2
20 ( M1 ) zasilanie siłownika M1
30 + 2 ( SPIA ) lampka kontrolna stanu bramy 24V 2W
30 + 21 ( LAMP ) lampa ostrzegawcza max 20W 24VDC
30 ( V+ ) zacisk wspólny

MONTAŻ SIŁOWNIKÓW

Przed  zainstalowaniem  siłowników  należy  sprawdzić  stan  techniczny  bramy  oraz  zamontować 
mechaniczne ograniczniki ruchu (ilustracja nr 3). 
W zależności od kąta otwarcia, który chcesz uzyskać przy użyciu siłownika (lecz nie więcej  niż 
120°),  określ  właściwą pozycję  zainstalowania  silnika (tabela);  kąt  otwarcia zależy od podanych 
odległości pomiędzy A i B.

 Zamocuj wsporniki montażowe (29, 30) do siłownika (rys.1) używając dostarczonych śrub i 
nakrętek i zdecyduj o odpowiedniej pozycji siłownika.

 Zamocuj  wspornik  30 na słupku  i  rozciągnij  śrubę  pociągową z tulei  34 do  największej 
długości i skróć o 5-10 mm. Z zamkniętym siłownikiem ustal pozycję wspornika 29 i przed 
zamocowaniem sprawdź czy jest na tej samej linii co poprzedni. 

 UWAGA: Odłącz siłownik od wsporników przed przyspawaniem ich.
 Sprawdź czy układ kabli elektrycznych nie przeszkadza w ruchu skrzydła bramy.
 Odblokuj silnik systemem wysprzęglającym (patrz Obsługa ręczna) i sprawdź ruch skrzydeł 

bramy – czy nie ma tam żadnych przeszkód i upewnij się, że są idealnie pionowo. Podłącz 
kable zasilające do centrali sterującej CT-2-24.

 Podłącz zasilanie silnika tylko po sprawdzeniu zainstalowanych urządzeń bezpieczeństwa.  
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OBSŁUGA MANUALNA

W przypadku zaistnienia potrzeby ręcznego otwarcia skrzydła należy wykonać następujące 
czynności:

1. Wyłącz zasilanie
2. Włóż klucz otwierający dostarczony wraz z silnikiem i przekręć go o 360° przesuń skrzydło 

bramy. Umożliwi to otwarcie wewnętrznego systemu odblokowania, co pozwala na obsługę 
urządzenia w sytuacjach awaryjnych.

3. W celu ponownego włączenia przekładni należy przekręcić kluczyk do pozycji wyjściowej i 
wyjąć, co pozwoli na ponowne załączenie układu obrotowego.

4. Delikatnie  popchnij  skrzydło  do  przodu  aby  nastąpiło  pełne  zasprzęglenie  mechaniczne 
przekładni

5. Następnie włącz zasilanie i sprawdź, czy urządzenie pracuje prawidłowo.
6. Pamiętaj o wyjęciu kluczyka wysprzęglającego i schowaniu go w bezpiecznym miejscu.

PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKÓW

UWAGA: Podczas podłączania przewodów nie wolno pomylić łączówki zasilania silników z 
łączówką zasilania enkoderów. BŁĘDNE PODŁĄCZENIE ENKODERA POWODUJE JEGO 
USZKODZENIE I UTRATĘ GWARANCJI

Podłączenie enkoderów
 - siłownik Star 200/300-24/kret-24/mewa-24 - BIAŁE M1 M2

M1 siłownik Star 200/mewa-24 – ZIELONY
Siłownik Star 300-24/kret-24 – ZIELONY, ŻÓŁTY

M2 siłownik Star 200/mewa-24 – ZIELONY
Siłownik Star 300-24/kret-24 – ZIELONY, ŻÓŁTY

+ siłownik Star 200 - BRĄZOWE M1 M2
siłownik mewa-24 – CZERWONE M1 M2
siłownik Star 300-24/kret-24 – CZARNE M1 M2

Podłączenie silników

M1 startuje jako pierwszy czerwony
niebieski

M2 startuje jako drugi niebieski
czerwony

PODŁĄCZENIE FOTOKOMÓREK
Fotokomórki  należy  podłączyć  zgodnie  z  rysunkiem  powyżej 

uwzględniając  polaryzację  zacisków.  Jeżeli  wykorzystujemy  tylko  jedną 
parę fotokomórek należy niewykorzystane wejście FT zewrzeć z zaciskiem 
TEST.

FT1 fotokomórka działa podczas zamykania,(jeśli przełącznik nr2 
jest na ON także podczas otwierania).

FT2 fotokomórka działa także podczas otwierania
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OPCJE PRACY CENTRALI ( DIP SWITCH )

DIP SWITCH 1 LAMPA MIGAJĄCA/ OŚWIETLENIE
Przełączenie na ON uruchamia oświetlenie na 3 min po uruchomieniu  napędu  zamiast lampy ostrzegawczej

DIP SWITCH 2 PAUZA PRZY OTWIERANIU AKTYWOWANA PRZEZ FOTOKOMÓRKĘ 
Funkcja ta pozwala na zmianę standardowego trybu pracy fotokomórki. Przerwanie promienia podczas 
otwierania przerywa ruch bramy; po zwolnieniu promienia, brama ponownie otwiera się. Przerwanie promienia 
podczas zamykania przerywa ruch bramy; po zwolnieniu promienia brama zmienia kierunek ruchu i ponownie 
otwiera się.

DIP SWITCH 3 WYŁĄCZENIE AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA
Funkcja ta pozwala na wyłączenie czynności automatycznego zamykania. Po pełnym otwarciu bramy, 
urządzenie nie przechodzi do fazy pauzy o określonej długości, tylko zatrzymuje się, aż do wydania polecenia 
zamknięcia bramy.

DIP SWITCH 4 FUNKCJA NORMALNA/ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
Wybranie tej funkcji powoduje zmianę sterowania „krok po kroku” na „otwieranie”. Musi być ustawiony razem z 
DIP 7

DIP SWITCH 5 FUNKCJA Z ZAMKIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM
Wybranie tej funkcji powoduje, iż podczas pierwotnego otwierania silniki wykonują niewielki ruch w kierunku 
zamknięcia w celu ułatwienia otwarcia zamka elektrycznego.

DIP SWITCH6 FUNKCJA OSTRZEŻENIA PRZEZ MIGAJĄCE ŚWIATŁO
Funkcja ta pozwala na ostrzeżenie użytkowników poprzez włączenie migającego światła na 3 sekundy przed 
każdym uruchomieniem bramy

DIP SWITCH 7 FUNKCJA TRYBU KROK PO KROKU Z PAUZĄ
Funkcja ta umożliwia zmodyfikowanie standardowej funkcji pracy krok po kroku (otwarcie - przerwa - 

zamknięcie) i wprowadzenie funkcji otwarcie – pauza – zamknięcie - pauza.  

DIP SWITCH 8       Automatyczne programowanie czasu pracy
DIP SWITCH 9       Zaawansowane programowanie czasu pracy
DIP SWITCH 10     Programowanie pilotów

Centrala  zapamiętuje czas pracy podczas programowania cykli. By zaprogramować bieg/ruch bramy 
konieczne jest by brama była wyposażona w ograniczniki zamknięcia i otwarcia odpowiednie do wielkości i 
ciężaru skrzydeł bramy. Jeśli zainstalowany jest elektrozamek, ważne by był zamontowany do skrzydła 
połączonego z siłownikiem M1.
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PROGRAMOWANIE 

AUTOMATYCZNE PROGRAMOWANIE CYKLU PRACY

Przed rozpoczęciem programowania należy ustawić trimmer T1 w pozycji ¾ zakresu ( należy wziąć 
pod uwagę, że ustawienie na połowę daje 70% siły silnika ). W ten sposób również decyduje się o prędkości 
siłownika, która jest wprost proporcjonalna do siły. Jeśli siła nie jest wystarczająca by ruszyć bramę, należy 
powtórzyć programowanie i zwiększyć siłę. Po programowaniu, trimmer T1 będzie regulował czułość sprzęgła. 
Przekręcając trimmer można regulować jego siłę z minimum (zaprogramowane) do 100%.

Po  zainstalowaniu  siłowników  i  wykonaniu  podłączeń  fabrycznych  przystępujemy  do  automatycznego 
programowania

 ustawić bramy w położeniu pośrednim ( kąt skrzydeł ok. 450 )
 wyłączyć zasilanie 230V
 przestawić mikroprzełącznik nr 8, 9, 10 na ON
 wcisnąć i przytrzymać przycisk PP
 włączyć zasilanie 230V
 poczekać ok. 5-10 sek. aż dioda memo( lampa ) zacznie migać
 puścić przycisk PP
 przełączyć dip switche 9 i 10 na dół ( pozycja OFF )
 przycisnąć  przycisk  PP  i  puścić.  Pierwszym  manewrem  podczas  programowania  powinno  być 

zamykanie. Jeśli nie jest, należy zamienić połączenia siłowników 24V (niebieski-czerwony  czerwony-
niebieski). Centrala zacznie zamykać M2 potem M1 zatrzymując się na mechanicznym ograniczniku 
zamkniętej  bramy.  Następnie otworzy się M1, potem M2 zatrzymując się na ograniczniku otwartej 
bramy.

 ustawiamy dip switch 8  na OFF.
 Włączamy dip switch 9 na ON
 wciskamy na chwilę przycisk PP w celu otwarcia i zamknięcia bramy ( wykonujemy minimum 2-3 pełne 

cykle )
 wyłączamy dip switch 9

Teraz urządzenie jest gotowe do użytkowania, po komendzie PP zaczyna ustanawiać potrzebne parametry dla 
opóźnień i zwolnień ruchu skrzydeł bramy.
UWAGA: podczas programowania sprzęgło nie jest uruchomione! 

UWAGA podczas tego programowania siłowniki pracują z pełną siłą!
Po tym programowaniu zostaje zapamiętany standardowy cykl pracy. Jeżeli parametry te nie są w 
danym  przypadku  zadowalające  lub,  jeśli  istnieje  konieczność  specjalnych  ustawień  można  ich 
dokonać  w  sposób  manualny  (programowanie  w  dalszej  części).  Po  automatycznym 
zaprogramowaniu cyklu pracy konieczne jest zaprogramowanie siły.

PROGRAMOWANIE RĘCZNE

Zaawansowane programowanie czasu pracy
Ta funkcja pozwoli na określenie opóźnień startu siłowników M1 i M2 oraz czasu miękkiego domykania.
Programowanie polega na 4-krotnym naciśnięciu przycisku PP w trakcie otwierania (w odpowiednich 
momentach)

 ustawić 8 i 9 na ON
 nacisnąć przycisk PP: brama będzie się zamykać. Po zamknięciu przechodzimy do programowania
 nacisnąc PP
 rusza M1, po chwili gdy chcemy zaprogramować start M2
 naciskamy PP
 rusza M2, teraz określamy moment zwolnienia dla M1
 naciskamy PP i dla M2 ponownie 
 naciskamy PP
 cofamy 8 i 9 na OFF

Fazy zamykania zaprogramują się automatycznie. Wykonujemy minimum 2 pełne cykle.
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PROGRAMOWANIE PILOTÓW 
Tylko na centrali CT-2-24R można zaprogramować piloty z kodem dynamicznie zmiennym (TXP-42R, TXB-42R, 
TXB-44R).
Pamięć pomieści do 27 pilotów.

 przestawić mikroprzełącznik nr 10 na ON. Dioda zacznie powoli migać.
 nacisnąć przycisk pilota - dioda zapali się na 2 sek ciągłym światłem co znaczy, że pilot został 

pomyślnie wczytany.
 nacisnąć przycisk następnego pilota. Jeśli naciśniemy przycisk już wczytanego pilota, dioda zamiga 

szybko.
 Po zaprogramowaniu wszystkich pilotów cofnąć mikroprzełącznik nr 10 na OFF

Jeśli użytkownik potrzebuje większej ilości pilotów należy użyć centrali CT-2-24S i radioodbiornika wpinanego 
RXI-41/42/R i w celu zaprogramowania pilotów postępować według wskazówek instrukcji radioodbiornika.

KASOWANIE POJEDYNCZYCH PILOTÓW 

 przestawić mikroprzełącznik nr 10 na ON
 nacisnąć PP - dioda zacznie powoli i coraz szybciej migać 
 nacisnąć przycisk żądanego pilota
 dioda zaświeci się na 2 sek co znaczy, że pilot został wykasowany.
 cofnąć mikroprzełącznik nr 10 na OFF

CAŁKOWITE KASOWANIE PAMIĘCI 
Całkowite kasowanie zaprogramowanego cyklu pracy i pamięci radia

 wyłączyć zasilanie sieciowe 230V
 ustawić mikroprzełączniki nr 8, 9, 10 na ON
 włączyć zasilanie 230V trzymając wciśnięty przycisk PP
 po kilku sekundach zaczie migać dioda memo/lampa ostrzegawcza
 cofnąć mikroprzełączniki nr 8,9, 10 na OFF

USTERKI I ICH ROZWIĄZYWANIE
Objaw Przyczyna Naprawa

 Centrala nie włącza się  Uszkodzony 
transformator

 Uszkodzone 
bezpieczniki

 luźna  zwora  na  złączu 
przy enkoderach

 uszkodzona płyta

 Wymień 
transformator

 Wymień na sprawne o 
takich  samych 
parametrach

 popraw  połączenie 
mechanicznie

 odeślij do serwisu

 Po  włączeniu  z  pilota 
nie uruchamia silników 
(  miga  lampa/dioda 
memo )

 Naruszona linia foto

 brak  zwory  pomiędzy 
zaciskiem test i foto ( w 
przypadku 
wykorzystania  jednej 
pary fotokomórek

 Sprawdź  poprawność 
działania 
fotokomórek

 wykonaj odpowiednią 
zworę

 Otwiera się tylko jedno 
skrzydło

 Źle  wykonane 
połączenia elektryczne

 uszkodzone  elementy 
wykonawcze

 Sprawdź  i  popraw 
połączenia

 Odeślij  płytę  do 
serwisu

 Po  włączeniu  napędu 
skrzydła wykonują ruch 
do  przodu,  do  tyłu  i 

 błąd  podłączenia 
enkoderów

 Zamień  przewody  w 
zaciskach M1, M2 ze 
sobą
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zatrzymują się  uszkodzone enkodery  odeślij  zestaw 
automatyki  do 
serwisu

 Podczas 
programowania 
skrzydła otwierają się w 
niewłaściwej kolejności

 Nieprawidłowe 
podłączenia

 Przeczytaj  ze 
zrozumieniem 
rozdział  dotyczący 
podłączenia 
siłowników

 Centrala  nie 
zapamiętuje ustawień

 Uszkodzony procesor  Odeślij do serwisu

 Mały zasięg pilotów  Zakłócenia radiowe

 Uszkodzony pilot

 Uszkodzony  odbiornik 
radiowy

 Zastosuj  antenę 
zewnętrzną  z  kablem 
o  impedancji  falowej 
50Ohm (np. RG 58 )

 przenieś  antenę 
zewnętrzną  w  inne 
miejsce  i 
doświadczalnie 
znajdź  najlepsze 
położenie

 zastosuj  odbiornik 
zewnętrzny  (  np 
RXM 42R ) z anteną 
zewnętrzną

 Wyślij  pilot  do 
serwisu

 Wyślij 
odbiornik/płytę 
główną do serwisu

 Mały  zakres  regulacji 
siły ciągu

 Źle  zaprogramowana 
centrala

 Duże  opory 
mechaniczne

 Wykonaj  procedurę 
programowania 
jeszcze raz

 Sprawdź  pracę 
mechaniczną bramy
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LISTA CZĘŚCI
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA USTERKI

Data wystąpienia 
usterki

Dane klienta

Adres 
korespondencyjny

telefon, e-mail

Opis usterki

Pytania:
Czy odsyłać uszkodzone elementy po naprawie: tak  nie
Czy powiadamiać o kosztach naprawy: tak  nie

................................................................. .................................................................
data i podpis osoby zgłaszającej data i podpis osoby przyjmującej
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