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Motoriduttore Snodato per Ante da 2 m
Articulated reduction gear for doors of 2 m
Motoréducteur Articulé pour Portes de 2 m
Gelenkantrieb für Flügel von 2 m
Motorreductor Articulado para Puertas de 2 m
Motorredutor Articulado para Portas de 2 m
Przekładnia przegubowa zmniejszająca do bram 2 m
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WAŻNE UWAGI
W razie jakichkolwiek problemów z instalacją, prosimy o skontaktowanie się z Key Automation S.p.A. 
TEL. (+48) 224.782266

Key Automation S.p.A zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu bez uprzedniego powiadomienia; 
odrzuca także wszelką odpowiedzialność za szkody lub okaleczenia wyrządzone osobom ub rzeczom wskutek 
niewłaściwego korzystania lub błędnej instalacji.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed instalacją lub programowaniem układu sterowania.

• Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest wyłącznie do wykwalifikowanych techników specjalizujących się w 
instalacjach i automatyzacjach.
• Treść niniejszej instrukcji obsługi nie dotyczy użytkownika końcowego.
• Wszelkie czynności programowania i/lub konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifiko-
wanych techników.

AUTOMATYZACJA MUSI BYĆ WPROWADZANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI EUROPEJ-
SKIMI:
EN 60204-1 (Bezpieczeństwo maszyn, wyposażenie elektryczne maszyn, część 1: Wymagania ogólne) 
EN 12445 (Bezpieczeństwo użytkowania zamknięć automatycznych, metody prób)
EN 12453 (Bezpieczeństwo użytkowania zamknięć automatycznych, wymagania)

• Instalator powinien dostarczyć urządzenie (np. wyłącznik magnetotermczny) zapewniające omnipolarne odcięcie sprzę-
tu od zasilania. Standardy wymagają odseparowania styków na co najmniej 3 mm w każdym biegunie (EN 60335-1).
• Plastikowa obudowa posiada izolację IP55; korzystaj z instalacji rur o tym samym poziomie izolacji, aby podłą-
czyć rury elastyczne lub sztywne. 
• Instalacja wymaga umiejętności technicznych i mechanicznych, w związku z czym powinna być wykonywana 
wyłącznie przez wykwalifikowany personel, mogący wydać Certyfikat Zgdności dotyczący całej instalacji (Dyrekty-
wa maszynowa 2006/42/CEE, Aneks IIA). 
• Automatyczne bramy drogowe powinny być zgodne z następującymi normami: EN 13241-1, EN 12453, EN 
12445 jak również wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. 
• Również instalacja elektryczna, do której podłączana jest automatyka, musi odpowiadać obowiązującym nor-
mom i przepisom i musi być solidnie wykonana.
• Ustawienie siły pchającej skrzydło bramy musi być zmierzone za pomocą odpowiedniego narzędzia i ustawionie 
zgodnie z maksymalnymi limitami jakie dopuszcza norma EN 12453.
• Zaleca się wykorzystanie przycisku awaryjnego, zainstalowanego w automatyce (połączonego z wejściem 
STOP jednostki sterującej), tak aby brama mogła być natychmiastowo zatrzymana w razie niebezpieczeństwa.
• Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych i umy-
słowych oraz nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie otrzymały odpowiedniego nadzoru lub instrukcji.
• Dzieci będące pod nadzorem nie powinny bawić się urządzeniem.
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WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 900SN-21CS 900SN-21
Zasilanie 95-255 Vac 24Vac
Zasilanie silnika 24Vdc 24Vdc
Maks. moc 120 W 120 W
Prąd pełnego obciążenia 5 A 5 A
Prąd jałowy 1 A 1 A
Moment obrotowy 1200 N 1200 N
Czas otwierania 11,5 s 11,5 s
Waga 9 Kg 7,5 Kg
Cykl pracy 80% 80%
Kąt otwarcia 90° / 110°maks. 90° / 110°maks.
Temperatura funkcjonowania -20°C ÷ +70°C -20°C ÷ +70°C
Długość skrzydeł bramy 2 m 2 m
Zabezpieczenie IP 54 IP 54

RODZAJ INSTALACJI

1 Silnik przekładniowy MEWA 2
2 Lampa ostrzegawcza z anteną
3 Fotokomórki zewnętrzne
4 Fotokomórki wewnętrzne
5 Przełącznik wybiórczy sterowany cyfrowo lub kluczem
6 Krawędziowa listwa bezpieczeństwa
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PRZED INSTALACJĄ
Przed przystąpieniem do instalacji automatyki, upewnij się, że: 
- struktura bramy jest wystarczająco solidna, zawiasy działają skutecznie i nie występuje żadne tarcie pomię-
dzy częściami ruchomymi i nieruchomymi; 
- ścieżka kabli elektrycznych została wykonana zgodnie z wymaganiami kontrolnymi i bezpieczeństwa 
(sprawdź rodzaj systemu);  
- brama została wyposażona w gzyms mechanicznego zatrzymania do zamykania drzwi (mocno przymocowa-
ny do podłoża), aby zapobiec nadmiernemu rozbudowaniu się drzwi/ silnika przekładniowego.  

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Kąt A B C
90° 135/200 0 410
90° 135/195 50 410
90° 135/190 75 410
90° 135/185 100 410
90° 135/180 125 400
90° 135/175 150 400
90° 135/170 175 400
90° 135/165 200 400
110° 205/220 0 400
110° 220/235 50 360
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INSTALACJA.

Otwór na naprawę ściany

śruba M8x50 TCE UNI 593 ZN 8,8

OTWORZYĆ 
Aby otowrzyć silnik, należy postępować zgodnie z następującymi krokami: 
1) podnieść plastikową pokrywę z przodu silnika.
2) dodać klucz do trójkąta;
3) przekręcić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do usłyszenia kliknięcia;
Aby zamknąć silnik, przekręć odwrotnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji wyjściowej.

OTWÓRZ

ZAMKNIJ

- Użyj śrub M8 i kołków rozporowych ø14, aby zamontować płytę podstawy na słupie.  
Zachowaj minimalną odległość 100 mm od chodnika. 
- Zamocuj wspornik do skrzydła bramy (za pomocą śrub M6 lub spawania). Pamiętaj o zachowaniu odstępów 
“C” 
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ZASTOSOWANIE RAMIENIA PRZEGUBOWEGO

REGULACJA MIKROPRZEŁĄCZNIKA ZATRZYMANIA

Regulacja mikroprzełącznika zatrzymania w trakcie otwierania: odblokuj silnik przekładniowy i pozwól skrzy-
dłom bramy osiągnąć wybraną pozycję.  Obróć dolną krzywkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż 
mikroprzełącznik zostanie wstawiony i unieruchom ją za pomocą śruby centralnej. 

1 500BRMOT
2 450BR20X25H20
3 410RPS35X4FIS
4 390V10X20TPS
5 400DAM10B
6 700BOCD24X12
7 520SANPS2
8 390V10X35TCE
9 500BRCANC
10 390V8X50TCE
11 390V8X20TPS
12 410RPS25X4FIS
13 520STARMUR20
14 410RD10
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POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
900CT-824S Jednostka sterująca dla dwóch silników, 24 Vdc z urządzeniem kodującym i przełączanym zasi-

laniem, tachymetrycznym i amperometrycznym sprzęgłem elektronicznym, konfiguracją dla karty 
radiowej i wbudowanym modułem ładowania baterii, wyposażonym w plastikowe pudełko 

DANE TECHNICZNE 900CT-824S
ZASILANIE 95-255 Vac 50/60 Hz
WYJŚCIE DODATKOWEGO ZASILANIA 24 Vdc 400 mA
CZAS PRACY 0-120 s
CZAS PRZERWY 0-120 s
TEMPERATURA FUNKCJONOWANIA -20°C/+70°C

POŁĄCZENIA

OPIS
CN1 Zasilanie 95-255 Vac
CN2 Zasilanie silniki i dodatkowe
CN3 Połączenie bezpieczeństwa 
CN4 Połączenie wyjście ( Kontrole i bezpieczeństwa ) 
CN5 Połączenie antena i drugi kanał radiowy
CN6 Połączenie baterie i zasilanie dodatkowe 24Vdc
CN7 Połączenie enkoder
JP1 Łącznik dla trybu odbiornika radiowego:
DSP1 Ekran dla funkcji sygnałowych i wejść bezpieczeństwa 
S1 Przycisk do przewijania funkcji programowania ( patrz tabela )
S2 Przycisk do wybierania funkcji programowania
P/P Przycisk Krok/krok
F1 Zabezpieczenie linii  230Vac 1,6A
F2 Dodatkowe silników linii 8A
Sygmalizacja diod bezpieczeństwa Led ON = styk zamknięty 
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9
8
7
6
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4
3
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ŁĄCZNIK CN1
1)   F   Faza 95-255 Vac
2)   N   Neutralny 95-255 Vac
3)      Ziemia

ŁĄCZNIK CN2
4)   AP M1  Połączenie silnika M1 
5)   CH M1  Połączenie silnika M1
6)   AP M2  Połączenie silnika M2
7)   CH M2  Połączenie silnika M2
	 Silnik	M2	uruchamia	się	pierwszy	podczas	zamykania		
8)   ELS   Połączenie wyjścia zamka elektrycznego 
9)   ELS   Połączenie wyjścia zamka elektrycznego
 Przy	poleceniu	otwarcia,	uruchamia	się	na	1s	przed	aktywowaniem	drzwi	M1
10) LAMP  Max. połączenia sygnalizacji migającej 25W 24Vdc
11) COM OUT  Wspólny łącznik światła migającego otwarcia bramy/światła wewnętrznego 
12) SP LC  Wskaźnik otwarcia bramy / światło wewnętrzne maks. 3Watt 24Vdc
	 dla	wyższych	poziomów	mocy	zaleca	się	podłączenie	przekaźnika	o	rozmiarze	odpowiednim	dla	ob-
ciążenia	zastosowanego	w	tym	wyjściu.		

230Vac

MM

RG58

Luce cortesia

Lam
peggiante

A
ntenna
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ŁĄCZNIK CN3
13) FCC1 Silnik 1 wyłącznik krańcowy (wyłącznik krańcowy zamykania) 
14) FCA1 Silnik 1 wyłącznik krańcowy (wyłącznik krańcowy otwierania)
15) FCC2 Silnik 2 wyłącznik krańcowy (wyłącznik krańcowy zamykania)
16) FCA2 Silnik 2 wyłącznik krańcowy (wyłącznik krańcowy otwierania)
17) COMF Silniki 1-2 wspólne połączenie wyłączników krańcowych

N.B. Diody odpowiadające wyłącznikom krańcowym znajdują się w pozycji ON, kiedy nie dotyczą 
włącznika krańcowego relatywnego; jeśli wyłączniki krańcowe nie są wykorzystywane, MUSZĄ być 
ZWIERANE w terminalu COMF  

NO PED

NO P/P

NC STOP

W
SPÓ

LNY

Dodatkowe zasilanie

3

TX RX

3 4

NC

F1

3

TX RX

3 4

NC

F2
1 2 1 2

1 2 1 2

24Vac/dc
-                +

24Vac/dc
-                +

24Vac/dc
-     +

24Vac/dc
-     +

ŁĄCZNIK CN4
18) PED  Połączenie Funkcji Pieszy N.O. styk Normalnie Otwarty
Przy	działaniu	2	silników,	drzwi	M1	otwierają	się	całkowicie	w	razie	otwierania	dla	pieszych	i	jednocześnie	z	
impulsem	krok/krok	P/P,	drzwi	2	uruchamiają	się	natychmiastowo,	jeśli	wybrane	zostały	2	silniki,	otwierają	sie	
całkowicie	jeśli	wybrano	1	silnik.	
19) P/P  Połączenie Funkcji Krok/Krok N.O. styk Normalnie Otwarty
Wprowadzenie	polecenia	Otwórz/Zamknij	lub	Otwórz/Zatrzymaj/Zamknij	na	podstawie	wyboru	Parametru	D	
20) F1   Połączenie Fotokomórki Zamykania F1 N.C. styk Normalnie Zamknięty
To	wejście	uważane	jest	za	wejście	bezpieczeństwa;	styk	może	być	przerwany	w	każdej	chwili	w	trakcie	za-
mykania	automatyki,	powodując	natychmiastowe	zatrzymanie	i	cofnięcie	kierunku	ruchu.	
21) F2  Połączenie Fotokomórki Otwarcia F2 N.C. styk Normalnie Zamknięty
To	wejście	uważane	jest	za	wejście	bezpieczeństwa;	styk	może	być	przerwany	w	każdej	chwili	w	trakcie	
otwierania	automatyki,	powodując	natychmiastowe	zatrzymanie	ruchu;	autoamtyka	zostanie	wznowiona	po	
przywróceniu styku.
22) CST  Połączenie Rib Normalnie Zamknięte styk N.C. 
Przy każdym działaniu foto-rib, ruch zostanie zatrzymany i odwrócony na 2 s, po czym zostanie ponownie 
zatrzymany dezaktywując automatyczne zamykanie, jeśli jest aktywne. 
23) STP  Połączenie Zatrzymania Normalnie Zamknięte styk N.C. 
To	wejście	jest	uważane	za	wejście	bezpieczeństwa	Styk	może	zostać	przerwany	w	każdej	chwili	natychmia-
stowo	zatrzymując	automatykę	wyłączając	wszystkie	funkcje,	w	tym	automatyczne	zamykanie.	
24) COM Łącznik wspólnych poleceń i środków bezpieczeństwa.
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ŁĄCZNIK CN5
25) ANT Połączenie anteny (sygnał)
26) ANT Połączenie anteny (oplot)
27) CH2 Połączenie drugiego kanału radiowego (tylko w razie korzystania z 2 kanałowego zatrzaskowego odbiornika). 
28) CH2 Połączenie drugiego kanału radiowego (tylko w razie korzystania z 2 kanałowego zatrzaskowego odbiornika). 

Antena

ŁĄCZNIK CN6
33) BAT+ Połączenie ładowarki baterii dodatniej
34) BAT-  Połączenie ładowarki baterii ujemnej
Wbudowany	obwód	ładowania	kontrolowany	przez	prąd	z	dodatkowym	sterowaniem	i	zabezpieczony	elektro-
nicznie	przeciwko	zwarciom.	Aby	z	niego	skorzystać	podłącz	kolejno	2	baterie	12Vdc	max.7Ah	
35) 24V+ Połączenie dodatkowego zasilania 24Vac 300mA max
36) 24V+ Połączenie dodatkowego zasilania 24Vac 300mA max

ŁĄCZNIK CN7
29) +  Zasilanie dodatnie enkoderów
30) ENC1 M1 Sygnał enkodera dla silnika M1
31) ENC2 M2 Sygnał enkodera dla silnika M2
32) -  Zasilanie ujemne enkoderów
Hamulec	elektroniczny	jest	zawsze	aktywny	podczas	pracy	w	obu	kierunkach;	kiedy	rozpoczyna	działanie	
praca	obydwu	drzwi	cofa	się	na	2	s,	następnie	ruch	zostaje	wstrzymany	na	1	s	i	kontynuowany	w	kierunku	
przeciwnym	do	kierunku	przeszkody.	Jeśli	uruchamia	się	trzy	razy	pod	rząd,	cały	system	zostaje	ZATRZY-
MANY	i,	w	razie	potrzeby,	wyłączone	zostaje	automatyczne	zamykanie,	w	związku	z	czym	użytkownik	będzie	
musiał	wykonać	impuls	startu,	po	którym	jednostka	sterująca	przeprowadzi	wyrównanie	w	trakcie	otwierania,	
wyświetlając	EM	na	ekranie.			

ŁĄCZNIK JP1
Łącznik dla trybu odbiornika radiowego:
900RXI-42, 900RXI-42R, 900RXI-22

M1/M2 + M1 M2 M1/M2
SN-21 brązowy zielony zielony biały
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DIAGNOZA WIZUALNA
Diagnoza wizualna poprawnego podłączenia kontroli: 
Jednostka sterująca została zaprojektowana aby umożliwić jak najszybszą instalację, a zatem aby umożliwić 
natychmiastowe sprawdzenie poprawnego podłączenia instalacji elektrycznej poprzez wskaźniki diod LED: 

• Wejście STOP nr 23, w którym korzystanie ze styku N.C. jest obowiązkowe, musi być za-
mknięte, a  dwie kropki LCD NIE mogą migać. Miganie tych kropek oznacza, że styk jest otwarty.  

• Wejście CST nr 22, w którym korzystanie ze styku N.C. jest obowiązkowe, musi być za-
mknięte, a dwie kropki LCD NIE mogą włączać się stabilnie. Jeśli włączają się stabilnie; oznacza to, 
że styk jest otwarty.  

• Wejście foto otwarte F2 nr 21, w którym korzystanie ze styku N.C. jest obowiązkowe, musi 
być zamknięte, a lewa kropka LCD musi być w pozycji OFF. Jeśli znajduje się w stabilnej pozycji 
ON; oznacza to że styk jest otwarty.   

• Wejście foto otwarte F1 nr 20, w którym korzystanie ze styku N.C. jest obowiązkowe, musi 
być zamknięte, a prawa kropka LCD musi znajdować się w pozycji OFF. Jeśli znajduje się w stabil-
nej pozycji ON; oznacza to że styk jest otwarty.  

N.B. W warunkach normalnego użytkowania kropki LCD nie mogą migać ani świecić stabilnie. Włączają się 
lub świecą, jeśli odpowiadający im środek bezpieczeństwa został samoczynnie wyłączony. 

• Korzystając z nowego polecenia P/P, sprawdzisz czy otwarcie zostało wykonane całkowicie aż do zatrzyma-
nia. W tym momencie naciśnij ponownie przycisk P/P i sprawdź całkowite zamknięcie bramy aż do zatrzyma-
nia.
• Po sprawdzeniu poprawnego otwarcia i zamknięcia, aktywuj zwolnienie zgodnie z wybranym procentem ( 
Par. H ) i maksymalną siłą silnika ( Par. A ). 

• Hamulec elektroniczny jest zawsze aktywny podczas pracy w obu kierunkach; kie-
dy rozpoczyna działanie praca obydwu drzwi cofa się na 2 s, następnie ruch zostaje 
wstrzymany na 1 s i kontynuowany w kierunku przeciwnym do kierunku przeszkody. Jeśli 
uruchamia się trzy razy pod rząd, cały system zostaje ZATRZYMANY i, w razie potrzeby, 
automatyczne zamykanie zostaje wyłąćzone, w związku z czym użytkownik będzie musiał 
wykonać impuls startu, po którym jednostka sterująca przeprowadzi wyrównanie w trakcie 
otwierania, wyświetlając EM na ekranie.

F1 F2

Sc EM

• Będzie wyświetlany, kiedy automatyka będzie zamknięta.
 

• W trakcie OTWIERANIA na ekranie wyświetli się OP 
 

• Jeśli wybrałeś działanie automatyczne, TC zostanie wyświetlony w czasie przerwy. 
 

• W trakcie ZAMYKANIA na ekranie wyświetli się CL 
 www.ga
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PROGRAMOWANIE
Poniższa	procedura	służy	do	pozyskania	dostępu	do	procesu	automatycznego	zapisywania	czasów	pracy/au-
tomatycznego	zamykania/odstępów	drzwi:	
1.	 Ustaw	drzwi	w	połowie	ich	pozycji	otwierania,		
2.	 Przytrzymaj	przycisk	S2	ENTER	aż	do	pojawienia	się	Parametru	A.	
3.	 	Wciśnij	przycisk	P/P,	drzwi	2	zaczną	się	zamykać,	a	po	3	s	zaczną	się	zamykać	drzwi	1	(jeśli	pierw-
szym	ruchem	nie	będzie	zamknięcie,	naciśnij	przycisk	resetowania	i	zamień	miejscami	przewody	łączące	z	
silnikiem).
4.	 Po	całkowitym	zamknięciu	obydwu	drzwi,	dzrwi	1	otworzą	się	automatycznie,	a	po	2	s	otworzą	się	
drzwi	2	(cały	proces	wykonywany	jest	w	zwolnionym	tempie).
5.	 Po	całkowitym	otwarciu	obydwu	drzwi,	rozpocznie	się	liczenie	czasu	automatycznego	zamykania,	wy-
świetlanego	w	s	na	ekranie;	po	upływie	wybranego	czasu	wykonaj	polecenie	P/P,	drzwi	M2	zostaną	zamknię-
te	jako	pierwsze,	ponowne	nacisnięcie	polecenia	P/P	spowoduje	zamknięcie	drzwi	M1	w	celu	zapamiętania	
wybranego	czasu	opóźnienia.	Jeśli	chciałbyś,	aby	czas	opóźnienia	wynosił	0,	naciśnij	dwa	razy	przycisk	P/P	
po zapisaniu czasu automatycznego zamykania.
6.	 Po	całkowitym	zamknięciu	obydwu	drzwi,	proces	programowania	zostanie	automatycznie	zakończony.

N.B.:	W	zależności	od	maksymalnego	punktu	zatrzymania	otwierania,	w	trakcie	normalnego	działania	jednost-
ka	sterująca	zatrzyma	drzwi	wcześniej,	aby	zapobiec	uderzeniu	w	zatrzymanie	mechaniczne	(pamiętaj,	że	
zatrzymanie	mechaniczne	jest	obowiązkowe).

N.B.:	Po	wyświetleniu	parametrów,	na	dwóch	różnych	ekranach	pojawi	się	licznik	wszystkich	manewrów,	w	
którym	jednostki	tysięczne	wskazane	są	poprzez	podświetlenie	się	punktu.		Aby	resetować	licznik,	przytrzymaj	
jednocześnie	przyciski	P1	i	P2	(ENTER/UP-DOWN)	aż	do	pojawienia	się	0000.	
N.B.	Zapalanie	się	po	lewej	stronie	ekranu	punktu	LCD	oznacza	przekroczenie	10	000	działań,	które	muszą	
być	dodane	do	wyświetlanej	wartości.		
Aby	opuścić	ekran	parametrów,	naciśnij	kilka	razy	ENTER	aż	do	pojawienia	się	stanu	automatycznego	za-
mknięcia	(-	-	dwie	kreski).	
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FUNKCJE \ WARTOŚCI       
SPRZĘGŁO ELEKTRONICZNE

(czułość) -- Maksymalna
Średnia 

maksymal-
na

Średnia 
minimalna

minimal-
na

Parametr wyboru czułości: Czułość 
maksymalna= siła minimalna 

PRĘDKOŚĆ SILNIKA -- Minimalna Maksymal-
na Parametr wyboru prędkości silnika

AUTOMATYCZNE ZAMYKA-
NIE (sekundy) NIE TAK tylko pieszy Parametr wyboru automatycznego zamykania 

POLECENIE OTWARCIA
Otwórz 

Zatrzymaj 
Zamknij

Otwórz  
Zamknij

Aktywowanie funkcji P/P zapobiega zatrzymaniu automatyzacji. Pamię-
taj, że ta aktywna funkcja może być decydująca dla automatyzacji o 

dużej bezwładności.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
(TYLKO OTWIERANIE) NIE TAK Aktywowanie funkcji wspólnoty mieszkaniowej powoduje, że pierwszy impuls 

P/P otwiera drzwi i pozwala na ponowne otwarcie tylko podczas ich zamykania. 

EL 
TARAN NIE

TAK 
(tylko w 

trakcie otwie-
rania)

TAK
(w trakcie 

otwierania / 
zamykania)

Wybór parametru Taran sprawia, że jednostka sterująca po-
zwala na odblokowanie i sprzężenie zamka elektrycznego, 
sterując silnikami zamykania przez krótki okres. 

WYJŚCIE SP/LC Wskaźnik 
on

Światło we-
wnętrzne

Parametr wyboru wyjścia jako wskażnik otwarcia bramy lub światło wewnętrzne.
Parametr G=0 aktywuje wskaźnik otwarcia bramy, w którym częstotliwość 
migania określa stan automatyzacji: 
• wolny w trakcie otwierania
• szybki w trakcie zamykania
• świecący stabilnie, kiedy brama została zatrzymana otwarta 
• Gaśnie po zamknięciu bramy 
Parametr G=1 aktywuje światło wewnętrzne na czas 90 s od pierwszego 
impulsu otwarcia lub zamknięcia

% ZWOLNIONE TEMPO NIE 10% 20% 30% 40% Parametr wyboru % ruchu w  
zwolnionym tempie  

PRĘDKOŚĆ ZWOLNIONEGO 
TEMPA -- Niska Średnia 

niska
Średnia 
wysoka Wysoka Parametr wyboru prędkości  

zwolnionego tempa 

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY NIE TAK Parametr wyboru silników z elektrycznym wyłącznikiem krańcowym 
(SN50-24)

Liczba SILNIKÓW -- 1 2 Parametr wyboru 1 lub 2 silników automatyki

PRE-FLASH NIE 1 s 2 s 3 s 8 s

Aktywacja funkcji Pre-flash sprawi, 
że światło ostrzegawcze zostanie 

włączone na krótki czas przed 
każdym ruchem zamknięcia. 

ZAMKNIJ PO PRZEJEŹDZIE NIE TAK
Aktywowanie funkcji Zamknij po przejeździe, z włączonym automatycznym 
zamykaniem, umożliwia zamknięcie automatyki w jak najkrótszym czasie 

bez potrzeby czekania na automatyczne zamknięcie.

CZASOMIERZ/ PĘTLA MA-
GNETYCZNA (podłączona na 

P/P)
NIE TAK

Aktywowanie funkcji Czasomierz/Pętla magnetyczna z parametrem P sprawi, 
że automatyczne zamykanie pozostanie wyłączone dopóki pętla lub czaso-
mierz zewnętrzny będą utrzymywać styk P/P zamknięty.  W tym czasie igno-

ruje się wszelkie impulsy P/P pochodzące z przekaźników lub selektorów. 

DELIKATNY START NIE TAK
Aktywowanie funkcji Delikatnego Startu sprawi, że jednostka sterująca 
zmusi silnik do działania o zmniejszonej prędkości w trakcie pierwszych 
sekund ruchu automatyki w celu zapewnienia delikatniejszego startu.

DELIKATNE ZATRZYMANIE NIE TAK
Aktywowanie funkcji Delikatnego Zatrzymania sprawi, że jednostka steru-
jąca zmusi silnik do działania o zmniejszonej prędkości w trakcie ostatnich 
sekund ruchu automatyki w celu zapewnienia delikatniejszego zamknięcia.

FOTOKOMÓRKA F2 
DZIAŁANIE

aktywna 
w trakcie 

otwierania

aktywna 
w trakcie 

otwierania i 
zamykania 

Parametr wyboru dla działania F2 w trakcie otwierania lub otwierania+za-
mykania

RODZAJE SILNIKA PS-200 PS300-
24/400-24 SN-20 SN50-24 INT-24 Parametr wyboru rodzaju motory-

zacji

LICZNIK NIE 4=40000

Aktywacja funkcji i wybór wartości pomiędzy 1 a 9 (1 wartość = 10000 
manwerów) umozliwiają ustawienie maksymalnej liczby manewrów, który 
wraz z ich spadkiem zasygnalizuje potrzebę serwisu poprzez systema-
tyczne migające sygnały świetlne po automatycznym zamknięciu. Aby 

resetować licznik, przytrzymaj jednocześnie przez 5 s przyciski S2 enter i 
S1 up/dwn. 

N.B.: wszelkie zmiany w funkcjach są zatwierdzane po wykonaniu zamknięcia
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USUWANIE
Niniejszy produkt składa się z różnych komponentów, które z kolei mogą zawierać substancje 
zanieczyszczające. Nie usuwaj go w środowisku! Znajdź metodę utylizacji lub usuwania produktu 
zgodną z obowiązującymi lokalnie przepisami. 

ZESTAW DO MOCOWANIA BATERII SN-21    900KITFBSN20

System z CT-824S może działać nawet w razie awarii zasilania głównego poprzez zainstalowanie dwóch ba-
terii 12V 2,2Ah (nie będące w wyposażeniu) i bez potrzeby wprowadzania żadnych zmian w systemie. 
Kolejność podłączenia:

• Odłącz zasilanie 230Vac
• Podłącz kolejno dwie baterie, zwracając uwagę na końcową biegunowość No.33 BAT+ i No. 34 BAT-
• Sprawdź, czy zapaliła się dioda LED bez-
pieczeństwa.
• Ponownie podłącz główne zasilanie.
• Nowe baterie ładują się po około dziesięciu 
godzinach.
Liczba manewrów, które można wykonać z dostar-
czonymi bateriami zależy od wielu czynników; przy-
bliżonym przykładem mogłyby być 4 pełne cykle w 
następujących warunkach:
• drzwi zawiasowe 2mt 200kg
• system z 1 parą fotokomórek, odbiornikiem 
zatrzaskowym i 1 światłem ostrzegawczym (20W 
maks.) 
• baterie załadowane
• w ciągu 5 minut od awarii zasilania 230V

USTAWIANIE WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO

ZATRZYMAJ PRZED (Po zaprogramowaniu zatrzymaj na chwilę przed zamknięcięm styku wyłączników krańcowych) 
ZATRZYMANIE MECHANICZNE (wyłączniki krańcowe wyłączone, bi kontynuuje pracę aż do mechanicznego zatrzymania) 
ON (Po zaprogramowaniu zatrzymuje się, jeśli wyłącznik krańcowy jest otwarty)

Wybór parametru L Z WYŁĄCZNIKIEM KRAŃCOWYM BEZ WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO

 
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWARTY zatrzymaj przed zatrzymaj przed

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY ZAMKNIĘTY* Zatrzymanie mechaniczne Zatrzymanie mechaniczne

 
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWARTY ON Zatrzymanie mechaniczne

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY ZAMKNIĘTY* ON Zatrzymanie mechaniczne

 
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWARTY ON Zatrzymanie mechaniczne

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY ZAMKNIĘTY* FCH2 ON
FCH1 Zatrzymanie mechaniczne Zatrzymanie mechaniczne
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