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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-24 centrala sterująca dla silnika 24V z elektroniczną regulacja siły i  z wbudowanym 
radioodbiornikiem 

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230V AC 50Hz
Zasilanie urządzeń zewnętrznych 24V AC 400mA
Czas pauzy 2-180s
Stopień ochrony IP56
Temperatura pracy -20/+70’
Bezpiecznik główny (zasilanie) 1A zwłoczny
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MONTAŻ JEDNOSTKI CENTRALNEJ 
Jednostkę  sterującą  mocujemy  pionowo  w  sposób  stabilny  do  podłoża.  Przy  nowych 

instalacjach  zalecamy  wykonanie  wylewki  betonowej  o  grubości  minimum  15  cm.  Przewody 
zasilające i sterujące wprowadzamy do obudowy od dołu. 

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

SCHEMAT INSTALACJI

PODŁĄCZENIA DO CENTRALI STERUJĄCEJ
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1-2 lampa ostrzegawcza 24V 25W  wyjście daje napięcie pulsujace
3 masa zasilania fotokomórki
4 zacisk ujemny zasilania nadajnika fotokomórki
5 zacisk dodatni zasilania nadajnika i odbiornika
6 zacisk ujemny zasilania odbiornika ( COM )
7 wejście krok po kroku ( NO )
8 wejście fotokomórki ( NC )
9 wejście stop ( NC )
10 wejście COM
11-12 wyjście kanału 2
13 przewód środkowy anteny
14 ekran anteny

PP przycisk krok po kroku
P1 przycisk programowania
T2 regulacja czasu pauzy 2-180s
T1 regulacja siły 

Jeżeli wyjście STOP i FOTO nie jest używane powinno być połączone w następujący sposób:
STOP 9 – WSPÓLNY 6  mostek FOTO 8 – TEST 3  mostek

OPCJE PRACY CENTRALI - DIP SWITCH

DIPSWITCH 1 - tylko otwieranie (samoczynnie zamyka się) położenie standardowe na OFF
DIPSWITCH 2 - foto działa też przy otwieraniu położenie standardowe na OFF
DIPSWITCH 3 - wyłączenie samoczynnego zamykania
DIPSWITCH 4 – wydłużenie czasu pracy

PROGRAMOWANIE PILOTÓW W ODBIORNIKU ZINTEGROWANYM

Naciśnij  na  chwilę  przycisk  P1.  Naciskamy na  kilka  sekund  odpowiedni  przycisk  pilota.  Można 
wczytać wtedy do 50 pilotów. 
W celu usunięcia pilota należy nacisnąć 4 razy przycisk programowania a następnie przycisk pilota, 
którego chcesz usunąć z pamięci.

PROGRAMOWANIE PILOTÓW W ODBIORNIKU ZEWNĘTRZNYM

900RXI-42R Dwu kanałowy odbiornik  z  możliwością samodzielnego programowania kodów,  z 
przekaźnikiem   wyjściowym  wyposażonym  w  niespolaryzowany   styk  N.O./N.C.  Odbiornik 
wyposażony w trwałą pamięć umożliwiającą zapamiętanie do 200 różnych kodów radiowych.

Dane techniczne 
Częstotliwość odbioru 433.920 MHz
Zasilanie 12/24 VAC/VDC
Zużycie energii w stanie spoczynku przy zasilaniu 24VDC 12 mA
Czułość -109dBm
Maksymalne natężenie prądu na stykach przekaźnika 1A
Maksymalne napięcie prądu na stykach przekaźnika     24 VAC
Temperatura pracy -20°C / +70°C

Czynności wstępne: 
Po włączeniu zasilania odbiornik wykonuje wewnętrzny test i powoduje 2 krotne  
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wolne i 2 krotne szybkie mignięcie lampek sygnalizacyjnych LR1 co oznacza gotowość do 
dalszej pracy.

RESETOWANIE (KASOWANIE WSZYSTKICH KODÓW): 

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Nacisnąć przycisk P i trzymać wciśnięty
3. Załączyć zasilanie
4. Po co najmniej 10 sek puścić przycisk 
5. Odczekać ok. 1 min. aż dioda przestanie migać. Wszystkie wczytane piloty zostały usunięte z 
pamięci.

WCZYTYWANIE PILOTÓW
 Nacisnąć jeden raz przycisk P na odbiorniku – dioda kanału pierwszego zacznie migać 

przez ok. 10 sek.
 W tym czasie przycisnąć na 2-3 sek pierwszy przycisk pilota, który chcemy wczytać – dioda 

zapali się ciągłym światłem na 2 sek.
 Dioda znów zacznie migać przez ok. 6 sek. W tym czasie możemy wczytać następne piloty 

lub poczekać aż zgaśnie.  Jeśli podczas programowania dwa razy wprowadzony zostanie 
ten sam kod, lampka LR1 zacznie szybko migać, co oznacza, że kod ten znajduje się już w 
pamięci.

 W celu  wczytania  pilotów  d  obsługi  drugiego kanału  nacisnąć  dwa razy  przycisk  P na 
odbiorniku – dioda kanału drugiego zacznie migać przez ok. 10 sek.

 W tym czasie przycisnąć na 2-3 sek drugi przycisk pilota, który chcemy wczytać – dioda 
zapali się ciągłym światłem na 2 sek.

USUWANIE ZAPROGRAMOWANEGO KODU POJEDYNCZEGO PILOTA:
Naciśnij  przycisk P, a następnie naciśnij  przycisk S. Lampka sygnalizacyjna LR1 zamiga 

dwa razy i będzie szybko migać przez 10 sekund, co oznacza włączenie trybu usuwania kodów.
Naciśnięcie  w  tym  czasie  przycisku  nadajnika  powoduje  usunięcie  jego  kodu  z  pamięci.  Po 
prawidłowym usunięciu kodu z pamięci, lampka sygnalizacyjna LR1 zapali się na 2 sekundy
Po usunięciu  kodu odbiornik  niezwłocznie wychodzi  z trybu usuwania kodów.  W celu  usunięcia 
kolejnego kodu, powtórz opisaną powyżej procedurę.
Ważne: podczas usuwania kodu,  z  pamięci  odbiornika usunięty zostanie kod danego nadajnika 
wraz ze wszystkimi kanałami tego nadajnika (jeśli zostały zapamiętane). Na przykład: anulowanie 
kanału 1 automatycznie oznacza usunięcie z pamięci kanałów 2, 3 i 4.

PROGRAMOWANIE WYJŚCIA: 

Przycisk  S  umożliwia  dokonanie  wyboru  programowanego  wyjścia   Wizualnym 
potwierdzeniem dokonanego wyboru są lampka sygnalizacyjna LR1/LR2.

Po  dokonaniu  wyboru  wyjścia,  przycisk  programowania  P pozwala  określić  typ  wyjścia: 
mono-stabilne  (1  mignięcie  lampki  sygnalizacyjnej  LR);  bistabilne  (2  mignięcia  lampki 
sygnalizacyjnej LR); według timera (3 mignięcia lampki sygnalizacyjnej LR); włączone – wyłączone 
(4 mignięcia lampki sygnalizacyjnej LR). Naciśnięcie przycisku P pozwala zmienić liczbę mignięć, a 
co za tym idzie, sposób zaprogramowania urządzenia.

UWAGA: W przypadku, gdy żadne wyjście nie zostało wybrane przy użyciu przycisku S, naciśnięcie 
przycisku P spowoduje automatyczne zaprogramowanie pierwszego wyjścia.

www.ga
łec

ki.
pl



OBSŁUGA MANUALNA

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

1. 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.

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

3. Delikatnie  popchnij  ramię  do  góry  aby  nastąpiło  pełne  zasprzęglenie  mechaniczne 
przekładni

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