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Ta instrukcja może być powielana pod warunkiem, że żadna jej część
nie będzie pominięta ani zmieniona. Nie może być ona tłumaczona na
inne języki bez autoryzacji, nadzoru i kontroli MHOUSE.

MHOUSE nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użycia
jej produktów. Dlatego bardzo prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.

MHOUSE zastrzega sobie prawo do modyfikacji i ulepszania produktów
bez konieczności wcześniejszej informacji. producent gwarantuje ich
funkcjonalność i użyteczność przy właściwym zastosowaniu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

NICE - Polska Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. Parzniewska 2A
Tel: (22) 728-33-22
Fax: (22) 759-40-41
email: nice@nice.com.pl
http: www.mhouse.biz
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Instrukcja SL1 3

1 Ostrzeżenia
  Jeśli po raz pierwszy instalujesz system automatyki bramy SL1
zalecamy abyś poświęcił trochę swego czasu na przeczytanie tej
instrukcji. Powinieneś przeczytać ją zanim przystąpisz do instalacji,
abyś później nie musiał robić tego w pośpiechu.

Miej wszystkie składniki zestawu SL1 pod ręką abyś mógł, czytając,
sprawdzać i weryfikować jednocześnie informacje z tej instrukcji. Nie
uruchamiaj też procesów programowania i zapamiętywania, w prze-
ciwnym razie podczas właściwej instalacji napotkasz ustawienia róż-
niące się od fabrycznych.

• Czytając tą instrukcję zwróć szczególną uwagę na fragmenty nie-
zwykle ważne dla bezpieczeństwa, oznaczone następującym znakiem:

Te fragmenty są szczególnie ważne dla bezpieczeństwa.

• Zachowaj tą instrukcję dla przyszłej pomocy.

• Zarówno ta instrukcja, konstrukcja oraz wykonanie poszczególnych
zespołów SL1, są w pełni zgodne z obowiązującymi normami i prze-
pisami.

• Mając na uwadze zagrożenia występujące przy instalacji i pracy
SL1, niezbędne jest w czasie instalacji przestrzeganie obowiązujących
norm i przepisów oraz zwrócenie uwagi na następujące sprawy:
                 

• Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące osobistego
bezpieczeństwa. Zanim zaczniesz instalować urządzenie, ważne
jest abyś przeczytał i zrozumiał wszystkie informacje tu zawarte.
Nie kontynuuj pracy, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. W razie
potrzeby zwróć się do Serwisu NICE - POLSKA o pomoc i wyjaś-
nienia.

• Zanim rozpoczniesz pracę upewnij się, że poszczególne ele-
menty zastawu są odpowiednie dla twojej konkretnie bramy.
Szczególną uwagę zwróć na dane zawarte w rozdziale 6 "Charak-
terystyka techniczna". Jeśli choć jeden z podzespołów jest nieod-
powiedni - nie kontynuuj montażu.

• Zanim zaczniesz pracę, sprawdź czy nie będą potrzebne do-
datkowe akcesoria lub materiały niezbędne by zakończyć insta-
lację SL1 w przypadku specyficznych wymagań dotyczących two-
jej automatyki.

� Systemu automatyki SL1 nie wolno używać, dopóki nie zosta-
nie ona przekazana do eksploatacji, jak opisano w par. 3.7.2 "Prze-
kazanie do eksploatacji".

• System automatyki SL1 nie może być traktowany jako sposób
ochrony przed intruzem. Jeśli oczekujesz skutecznej ochrony, po-
winieneś połączyć SL1 z innymi urządzeniami.

• Opakowanie SL1 powinno być usunięte zgodnie z odpowied-
nimi przepisami.

• Nie modyfikuj żadnych składników zastawu, jeśli nie przewi-
duje tego instrukcja. Takie działanie może tylko spowodować wa-
dliwą pracę. MHOUSE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
skutki modyfikacji produktów.

• Nie zanurzaj elementów automatyki w wodzie lub innym płynie.
Zadbaj w czasie montażu, aby woda nie dostała się do centrali lub
innych narażonych na to miejsc.

• W przypadku, gdyby płynne substancje dostały się jednak do
wnętrza urządzenia, natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się
z Serwisem NICE - POLSKA. Działanie SL1 w tych warunkach 
może być niebezpieczne.

• Wszystkie komponenty systemu SL1 chroń przed źródłami
ciepła i otwartym ogniem. Może to uszkodzić je i spowodować
nieprawidłowe działanie, pożar lub inne niebezpieczeństwo.

• Przy długim okresie bezczynności akumulatory awaryjne PR1
powinny być wyjęte i złożone w suchym miejscu, by uniknąć wy-
cieku szkodliwych substancji.

• Centralkę podłączaj tylko wtedy, gdy linia zasilająca posiada
uziemienie.

• Wszystkie operacje wymagające otworzenia pokrywy ochron-
nej urządzeń SL1 mogą być wykonywane tylko przy centrali od-
łączonej od zasilania (i od akumulatora PR1, jeśli jest używany).
Jeśli wyłącznik zasilania jest ogólnie dostępny, oznacz go tabli-
czką z następującym napisem: "UWAGA - PRACE KONSERWA-
CYJNE W TOKU".

• W przypadku zadziałania automatycznych bezpieczników mu-
sisz ustalić przyczynę i usunąć ją przed ponownym ich włącze-
niem.

• W przypadku problemu, którego nie możesz rozwiązać za po-
mocą tej instrukcji, skontaktuj się z Działem Serwisu NICE -
POLSKA.
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4 Instrukcja SL1

Poniższy przykład typowej instalacji SL1 pozwoli wyjaśnić kilka terminów i aspektów dotyczących systemu automatyki bramy.

A) Przełącznik kluczykowy KS1

B) Para fotokomórek PH1

C) Lampa ostrzegawcza FL1 z wbudowaną anteną

D) Para podstaw pod fotokomórki PT50 (opcja)

E) Mechaniczny ogranicznik zamknięcia

F) Szyna prowadząca

G) Zderzak wyłącznika otwarcia

H) Listwa zębata CR100 (brak w zestawie)

I) Siłownik SL1K z centralą sterującą

J) Zderzak wyłącznika zamknięcia

2.2 Przykład zastosowania

A

D E G H I D

B B C

Rys. 1

2 Opis produktu
2.1 Zastosowanie
SL1 jest zestawem urządzeń przeznaczonych do automatyzacji bram
przesuwnych na posesjach prywatnych.
Żadne inne zastosowanie oprócz opisanego wyżej, lub inne niż
opisane w tej instrukcji warunki pracy nie są absolutnie dopusz-
czalne.

SL1 jest zasilany energią elektryczną. W przypadku awarii zasilania
siłownik może być wysprzęglony specjalnym kluczem, by umożliwić
ręczne otwarcie bramy. Jako opcji można użyć akumulatorów awa-
ryjnych PR1.

F J
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Instrukcja SL1 5

SL1 składa się z zespołów pokazanych na rys 2.
Sprawdź natychmiast czy odpowiada to zawar-
tości opakowania zestawu i sprawdź stan po-
szczególnych urządzeń.

Uwaga: aby przystosować SL1 do lokalnych
przepisów zastrzegamy możliwość modyfikacji
kompletacji zestawu. Spis zawartości jest na
opakowaniu pod napisem: "Mhousekit SL1
contains ".

2.3 Opis składników

A) Siłownik elektromechaniczny SL1 z wbu-
dowaną centralą i płytą podstawy.

B) Trzy kluczyki do wysprzęglenia.

C) Para fotokomórek PH1 (składająca się z
nadajnika TX i odbiornika RX).

D) Dwa piloty radiowe TX4.

E) Lampa ostrzegawcza FL1 z anteną.
F) Przełącznik kluczykowy KS1 i dwa

klucze.
G) Dwa zderzaki wyłączników krańcowych.

H) Różne drobne elementy: śrubki, podkład-
ki,nakrętki itp.; tabela 1,2,3,4.

SL1 jest siłownikiem elektromechanicznym z przekładnią ślimakową
i silnikiem 24V prądu stałego. Posiada on mechaniczne, kluczykowe u-
rządzenie wysprzęglające, umożliwiające ręczne otwarcie bramy
w przypadku awarii zasilania.

Siłownik jest przymocowany do ziemi za pomocą odpowiednirj płyty
podstawy i napędza bramę poprzez zębnik zazębiony z listwą zębatą
przymocowaną do bramy.

Centrala steruje silnikiem urządzenia oraz zasila i nadzoruje pracę
urządzeń dodatkowych. Posiada płytę elektroniki z integralnie wbu-
dowanym w nią odbiornikiem radiowym.

Konstrukcja SL1K umożliwia zabudowę [C] akumulatorów PR1 (opcja),
umożliwiających pracę bramy przy awarii zasilania z sieci.

Centrala może sterować silnikiem z dwiema prędkościami: "wolno" i
"szybko".

Trzy przyciski: P1, P2 i P3 [B] i odpowiadające im diody służą do pro-
gramowania centrali sterującej.

Żółty przycisk pozwala sterować bramą w czasie prób i testów.

Dla ułatwienia podłączeń elektrycznych przewidziano oddzielne złącza
dla każdego rodzaju urządzeń dodatkowych [A], które są wyjmowane i 
oznaczone różnymi kolorami. Przy każdym wejściu znajduje się dioda 
sygnalizująca jego stan.

Podłączenie do zasilania jest bardzo proste: włóż wtyczkę do gniazdka
elektrycznego.

Tabela 1: Lista drobnych części dla siłownika SL1K               ilość
kotwy                                                                                                    2 szt.
nakrętki M8                                                                                           4 szt.
nakrętki samohamowne M8                                                                 2 szt.
podkładki płaskie Ø10mm                                                                    2 szt.
wkręty 6x14mm                                                                                   4 szt.
wkręty 8x20mm                                                                                   4 szt.

2.3.1 Siłownik elektromechaniczny SL1K

Rys. 3

Rys. 2

A
B C D

E

G

F

H

A

B

C
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6 Instrukcja SL1

2.3.3 Fotokomórki PH1

Para montowanych natynkowo fotokomórek PH1 po podłączeniu do
centrali umożliwia wykrycie przeszkody na osi optycznej pomiędzy
nadajnikiem (TX) i odbiornikiem (RX).

2.3.4 Przełącznik kluczykowy KS1
Dwupozycyjny przełącznik kluczykowy KS1 umożliwia sterowanie
bramą bez użycia pilota. Posiada własne podświetlenie dla łatwej
lokalizacji w ciemności.

Umożliwia realizacje dwóch komend, w zależnosci od kierunku jego
obrotu: "OTWIERA" i "STOP". Kluczyk samoczynnie wraca do pozy-
cji centralnej.

Rys. 6

2.3.5 Lampa ostrzegawcza FL1 z wbudowaną anteną

Lampa ostrzegawcza sterowana przez centralę błyska ostrzegawczo
gdy brama sie porusza. Wewnątrz lampy znajduje sie również antena
dla odbiornika radiowego.

Rys. 7

2.3.6 Piloty radiowe TX4

Piloty radiowe sa potrzebne do zdalnego sterowania ruchem otwarcia
i zamknięcia bramy. Posiadają one cztery przyciski umożliwiające
wysłanie czterech rozkazów dla jednej bramy lub kontrolę nawet do
czterech różnych siłowników.

Wysłanie sygnału sterującego potwierdza dioda [A]; zaczep (B) pozwa-
la przyczepić pilot do kółka na klucze.

Rys. 8

B
A

Rys. 5

Trzy kluczyki umożliwiajace wysprzęglenie siłowników przy awarii
zasilania.

2.3.2 Kluczyki do wysprzęglania

Rys. 4

Tabela 2: Lista drobnych części dla pary PH1                                ilość
śruba 4X9.5                                                                                         4 szt.
wkręt 3.5X25                                                             4 szt.
kołek nylonowy s 5 c                                                                            4 szt.

Tabela 3: Lista drobnych części dla KS1                                        ilość
śruba HI LO 4X9.5                                                                               4 szt.
wkręt 3.5X25                                                             4 szt.
kołek nylonowy s 5 c                                                                            4 szt.

Tabela 4: Lista drobnych części dla FL1                                         ilość
wkręt 4.2X32                                                             4 szt.
kołek nylonowy s 6 c                                                                            4 szt.www.ga
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Nie wolno używać SL1 do napędu bramy, która jest niesprawna
lub niebezpieczna. Nie usuną one błędów niewłaściwej instalacji
lub nieumiejętnej obsługi bramy.

Przed przystąpieniem do montażu musisz:

•  Upewnić się, że waga i wymiary bramy odpowiadają wielko-
ściom podanym w instrukcji. Jeśli nie, SL1 nie wolno instalować.

• Upewnij się, czy strukyura bramy jest odpowiednia do jej auto-
matyzacji i jest zgodna z wymogami obowiązujących przepisów.

• Upewnij się, czy w czasie ruchu otwierania i zamykania bramy
nie występują momenty zwiększonych oporów (tarcia).

• Sprawdź, czy nie ma niebezpieczeństwa "wykolejenia" bramy.

• Sprawdź, czy mechaniczne ograniczniki ruchu są wystarczają-
co wytrzymałe aby zapobiec wyskoczeniu bramy z prowadnic na-
wet, gdy gwałtownie w nie uderzy.

• Sprawdź, czy brama jest prawidłowo osadzona: w dowolnym
położeniu nie powinna samoczynnie się toczyć.

• Miejsce montażu siłownika nie może być narażone na zalewanie
przepływajaca wodą. W razie potrzeby zamontuj siłownik nad po-
wierzchnią gruntu.

• Miejsce montażu musi uwzględniać wymiary siłownika i zapewnić
możliwość łatwego i bezpiecznego wysprzęglenia.

• Miejsca montowania poszczególnych urządzeń nie mogą być
narażone na uderzenia i musza być odpowiednio stabilne.

• Powierzchnie montażu fotokomórek powinny być płaskie i umo-
żliwiające właściwe wzajemne ustawienie TX i RX.

• Sprawdź, czy w miejscach mocowania listwy zębatej do bramy
są odpowiednie do tego powierzchnie. Dla CR100 zobacz rys. 10.

• Zarówno dla siłownika montowanego po lewej "LT" jak i po pra-
wej stronie "RT", odległości z rys. 11 (brama bez listwy) lub z rys.
12 (brama z listwą) muszą być zachowane.

Instrukcja SL1 7

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany per-
sonel w zgodzie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale 1 "Os-
trzeżenia".

3 Instalowanie

3.1 Kontrola wstępna

Rys. 9

300

29
5

163

84

Rys. 11

50

0 ÷ 50

Rys. 10

60

LT

RT

50 ÷ 100
50

0 ÷ 50

50 ÷ 100

10

10

Rys. 12

LT

RT
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8 Instrukcja SL1

3.1.1 Ograniczenia zastosowania

3.1.2 Narzędzia i materiały

Upewnij się, że masz wszystkie narzędzia i materiały potrzebne do
instalacji urządzenia, że są odpowiedniej jakości i we właściwym
stanie, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Zobacz  przykłady na
rys. 16.

Rys. 16

• Aby montaż zderzaków był możliwy, listwa zębata (a więc i bra-
ma) musi wystawać poza oś wału siłownika na odległości poka-
zane na rys. 13 (montaż LT) i rys. 14 (montaż RT).

Jeżeli listwa zebata jest już zamocowana na bramie, sprawdź czy
spełnia wymagania rys. 15 i czy moduł zębów listwy wynosi 4mm.
                                                                   

Rys.15

Rys. 13

200

170

170

200

Rys. 14

77

Rozdział 6 "Charakterystyka techniczna" dostarcza podstawowych da-
nych dla określenia przydatności komponentów SL1 dla twojego kon-
kretnrgo zastosowania.

Z założenia SL1 jest przeznaczony do automatyzacji bram o długości
do 5 m i wadze do 350 kg na posesjach prywatnych.

Kształt bramy i warunki klimatyczne (np. obecność silnych wiatrów)
mogą jeszcze ograniczyć te parametry. W takim przypadku jest niez-
bedne okreslenie siły potrzebnej do napedu bramy w najgorszych wa- 
runkach i porównanie jej z wartościami podanymi w danych technicz-
nych siłownika SL1K.
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Instrukcja SL1 9

3.1.3 Zestawienie przewodów
Przewody potrzebne do instalacji SL1 mogą różnić się w zależności od rodzaju i ilosci zastosowanych urządzeń dodatkowych; rys. 17 pokazuje
przewody potrzebne do typowej instalacji. W zestawie SL1 nie dostarczamy żadnych przewodów.

Rys. 17

A

C F

3.2 Przygotowanie okablowania

OSTRZEŻENIE: użyte przewody muszą być odpowiednie do typu instalacji (na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń).

B C DC E C

3.2.1 Przyłączenie do sieci

Tabela 5: Lista przewodów
Rodzaj połączenia Rodzaj przewodu Maksymalna dopuszczalna długość
[A] wejście STOP 2x0,5mm2 20m (uwaga 2)
[B] wejście OTWIERA (OPEN) 2x0,5mm2 20m (uwaga 2)
[C] wejście/wyjście ECSBus 2x0,5mm2 20m (uwaga 2)
[D] wyjście lampy ostrzegawczej FLASH 2x0,5mm2 20m

[E] wyjście anteny AERIAL RG58 koncentryczny ekranowany 20m (zalecamy nie dłuższy niż 5m)
[F] linia zasilająca 3x1.5mm2 30m (uwaga 1)

Uwaga 1: Przewód zasilający dłuższy niż 30 m może być użyty, jeżeli ba większy przekrój, np. 3x2.5mm2, oraz pod warunkiem wykonania
dodatkowego uziemienia w pobliżu siłownika.

Uwaga 2:  Dla linii ESCBus, STOP i OPEN można użyć tej samej wiązki przewodów łączącej różne wejścia, na przykład wejście STOP
i OTWIERA (OPEN) możemy podłączyć do przełącznika KS1 używając jednej wiązki przewodów 4x0,5mm2.

Z wyjątkiem linii 230V zasilającej centralę, pozostała instalacja pra-
cuje pod napęciem bezpiecznym (około 24V), dlatego też może być ona
wykonana przez osoby bez specjalnych uprawnień, pod warunkiem, że
wszystkie zalecenia tej instrukcji są ściśle przestrzegane.
Po ustaleniu miejsca montażu poszczególnych urządzeń (rys.1) możesz
przygotować rurki dla puszczenia przewodów łączących te urządzenia z
centralą sterującą.

Rurki osłonowe stosuje się by ochronić przewody elektryczne przed
przypadkowym uszkodzeniem spowodowanym na przykład przez
przejeżdżające pojazdy.

Pomimo tego, że podłączenie SL1 do sieci leży poza zakresem tej in-
strukcji, pragniemy przypomnieć, że:

• Linia zasilajaca powinna być poprowadzona i przyłączona przez
wykwalifikowanego elektryka.

• Ewentualnie można przyłączyć SL1 do gniazdka elektrycznego
z zabezpieczeniem 16A.

• Linia zasilająca musi być zabezpieczona przed zwarciem i
upływem do ziemi. urządzenie musi mieć możliwość odłączenia
od zasilania na czas montażu i okresowych przeglądów (wygod-
ny jest tutaj system podłączenia poprzez wtyczkę i gniazdko
elektryczne).
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1 Wykop fundament zgodnie z par. 3.1 "Kontrola wstępna" i wymiarami
podanymi na rys.11.

2 Przeprowadź rurki przewodów pozostawiając naddatek ok. 30-50 cm.

3 Zamocuj dwie kotwy [B] w płycie podstawy za pomocą nakrętek
M8 [A]. Nagwintowana część kotwy nie może wystawać ponad płytę   
więcej niż 36mm.

4 Umieść płytę na swoim miejscu tak, aby rysunek na jej powierzchni
(wskazujący położenie koła zębatego) zwrócony był do bramy z za-
chowaniem wymiarów z rys. 11.

5 Przeprowadź rurki instalacyjne przez otwór w płycie.

6 Zalej wykop betonem.

7 Kotwy muszą być zanurzone a płyta ustawiona dokładnie poziomo. 

8 Gdy beton dostatecznie zwiąże (po paru dniach), odkręć dwie
nakrętki - nie będą już one potrzebne.

9 Rurki przewodów obetnij ok. 3-4cm ponad powierzchnią płyty.

10 Zdejmij osłonkę nakrętki.

3.3 Instalacja poszczególnych urządzeń

3.3.1 Montaż na bramach bez listwy

Rys. 18

10 Instrukcja SL1

Siłownik SL1K może być montowany w dwóch różnych sytuacjach:

A) Montaż na bramie bez listwy (paragraf 3.3.1 ); w tym przypadku
najpierw musimy zamocować siłownik a następnie listwę CR100.

B) Montaż na bramie z listwą (paragraf 3.3.2 ); w tym przypadku
montaż siłownika musi uwzględniać już zamocowana listwę zębatą.

Rys. 19

36

B

A

Rys. 20

Rys. 21

www.ga
łec

ki.
pl



11 Ustaw siłownik na płycie tak aby był dokładnie równoległy do bramy
i dokręć go dwiema nakrętkami samohamownymi [C] z pomocą pod-
kładek [D]. Starannie dokręć obie nakrętki.

12 Wysprzęglij siłownik za pomocą odpowiedniego kluczyka (paragraf
"Wysprzęglenie siłownika" na str. 36).

13 Całkowicie otwórz bramę i umieść pierwszy odcinek listwy na zęb-
niku tak, aby wystawała poza oś zębnika jak pokazano na rys. 13 lub
na rys. 14. Jest to miejsce mocowania zderzaków wyłączników krań-
cowych.

14 By listwa była poziomo nad zębnikiem, zaznacz otwór do mocowa-
nia jej, gdy jej otwór mocujący znajduje się nad zębnikiem. Powtórz
tą operację dla kolejnych punktów mocowania.

15 Pozostaw luz 1 mm pomiędzy listwą i zębnikiem aby brama swym
ciężarem nie opierała się na wale wyjściowym siłownika.

16 Zamontuj pozostałe części listwy, ustawiając w linii, jedna za drugą
z bezwzględnym zachowaniem luzu 1mm na całej jej długości.

17 Po zamocowaniu ostatniego elementu listwy zębatej w razie potrze- 
by odetnij wystający poza bramę koniec listwy.

18 Kilka razy ręcznie otwórz i zamknij bramę upewniając się, że listwa
przesuwa się równolegle nad zębnikiem z odchyłką 5mm.

19 Zamocuj oba zderzaki [E] odpowiednimi wkrętami na końcach list-
wy zębatej.
Pamiętaj, że brama po zadziałaniu wyłącznika przejedzie jeszcze 2-3
cm. Zderzaki należy ustawić tak, aby brama zatrzymywała się przed
mechanicznymi ogranicznikami ruchu przy otwarciu i zamknięciu.

20 Aby elektrycznie połączyć cały system, zobatrz par. 3.3.6
"Elektryczne podłączenia ..." na str.15.

Instrukcja SL1 11

Rys. 22

D

C

Rys. 23

Rys. 24

Rys. 25

E

3.3.2 Montaż na bramach z listwą
1 Wykop fundament zgodnie z par. "Kontrola wstępna" i wymiarami
podanymi na rys. 11 na str. 7. Upewnij się, że płyta podstawy będzie
dokładnie 77 mm pod listwą zębatą (rys. 15).

2 Przeprowadź rurki przewodów pozostawiając naddatek ok. 30-50 cm.

Rys. 26
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12 Instrukcja SL1

3 Zamocuj dwie kotwy [B] w płycie podstawy za pomocą nakrętek
M8 [A]. Nagwintowana część kotwy nie może wystawać ponad płytę
więcej niż 36mm.

4 Umieść płytę na swoim miejscu tak, aby rysunek na jej powierzchni
(wskazujący położenie koła zębatego) zwrócony był do bramy z za-
chowaniem wymiarów z rys. 11.

5 przeprowadź rurki instalacyjne przez otwór w płycie.

6 Zalej wykop betonem.

7 Upewnij się, że kotwy sa dokładnie zanurzone w betonie a płyta
jest dokładnie w poziomie.

8 Gdy beton dostatecznie zwiąże (po paru dniach), odkręć dwie
nakrętki - nie będą już one potrzebne.

9 Rurki przewodów obetnij ok. 3-4cm ponad powierzchnią płyty.

10 Zdejmij osłonkę nakrętki.

11 Postaw siłownik na płycie podstawy, wsuwając pod listwę. Ta ope-
racja wymaga pochylenia siłownika aby zębnik łatwo wszedł pod listwę.
Dokręć siłownik do płyty za pomocą nakrętek samohamownych [C] i
podkładek [D].

12 W razie potrzeby skoryguj wysokość siłownika (Maks. 10mm) za
pomocą 4 wkrętów tak, aby pomiędzy zębnikiem i listwą zachować luz
1 mm (aby brama swym ciężarem nie opierała się na zębniku). Lepiej
jednak jest mocować siłownik bez użycia kołków, sadowiąc go bezpo-
średnio na płycie, będzie wtedy pewniej i stabilniej przymocowany.

13 Ustaw siłownik dokładnie równolegle do bramy, po czym dokręć
go do płyty dwiema nakrętkami samohamownymi [C].

14 Wysprzęglij siłownik za pomocą odpowiedniego kluczyka (paragraf
"GWysprzęglanie siłownika" na str. 36).

15 Kilka razy ręcznie otwórz i zamknij bramę upewniając się, że listwa
przesuwa sie równolegle nad zębnikiem z odchyłką 5mm.

16 Zamocuj oba zderzaki [E] odpowiednimi wkretami na końcach li-
stwy zębatej.
Pamiętaj, że brama po zadziałaniu wyłącznika przejedzie jeszcze 2-3
cm. Uwzględnij to, aby brama nie uderzała w ograniczniki.

17 Aby elektrycznie połączyć cały system, zobacz par. 3.3.6
"Elektryczne podłączenia ..." na str. 15.

Rys. 27

36

B

A

Rys. 28

Rys. 30

C

D

Rys. 31

Rys. 32

E

Rys. 29
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3.3.4 Przełącznik kluczykowy KS1

Instrukcja SL1 13

3.3.3 otokomórki 1

1 Wybierz położenie obu fotokomórek (TX i RX) tak, aby spełnić poniż-
sze wymagania: 

• Umieść je na wysokości 40-60 cm nad ziemią, po obu stronach
chronionego obszaru od strony ulicy i jak najbliżej powierzchni bramy
(nie dalej niż 15cm).

• Umieść nadajnik TX naprzeciw odbiornika RX z odchyłką do 5°.

• W wybranych miejscach montażu należy przewidzieć uprzednio prze-
prowadzenie rurek osłonowych dla przewodów elektrycznych.

2 Zdejmij przednią szybkę [A], podważając ją płaskim śrubokrętem od
dołu.

3 Naciśnij soczewkę aby oddzielić obudowę.

4 Wyłam dwa z czterech otworów [B] w dnie za pomocą śrubokręta.

5 Umieść podstawę w miejscu, gdzie wychodzą przewody; otwór
[D] musi pokrywać się z miejscem, skąd se ściany wychodzą przewody.
Zaznacz miejsce wiercenia otworów, używając podstawy jako szablonu.

6 Wykonaj otwory w murze, używając wiertła do betonu 5 mm i wsuń w
nie kołki rozporowe 5 mm.

7 Przymocuj podstawę fotokomórki śrubami [C]. 

8 Podłącz przewody do odpowiednich zacisków w TX i RX. Z elektrycz-
nego punktu widzenia, TX i RX powinny być podłączone równolegle,
wg rys. 36. Nie jest konieczne przestrzeganie biegunowości. Wtyczki
można wyciągnąć dla ułatwienia podłączania. Przykręć przewody i
wsuń z powrotem wtyczki w gniazda.

9 Załóż i dokręć pokrywę [E] dwiema śrubami [F] i śrubokrętem krzy-
żakowym. Teraz załóż szybkę [G], lekko ją wciskając.

Rys. 34

Rys. 35

Rys. 36

Rys. 37

B

C

D

C

E

F

G

Rys. 33

A

TX RX

1 Wybież położenie przełącznika kluczykowego; powinien być zainsta-
lowany na zewnątrz, w pobliżu bramy, na wysokości około 80 cm, aby
mogły z niego korzystać osoby o różnym wzroście.

2 Zdejmij przednią szybkę [A] podważając ją płaskim śrubokrętem od
dołu.

3Aby oddzielić pokrywę od podstawy musisz włożyć klucz i przytrzymu-
jąc go w poz. przekręconej, pociągnąć, wykorzystując tylny otwór na 
przewody.

Rys. 38

A

Rys. 39
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1 Wybież miejsce montażu lampy: powinna być w pobliżu bramy w
łatwo widocznym miejscu; może być zamontowana na powierzchni
pionowej lub poziomej.

2 Ściągnij klosz [A] z podstawy naciskając jednocześnie dwa przycis-
ki [B].

3 Odłącz uchwyt żarówki z anteną od podstawy.

4 Wyłam cztery otwory na śruby i otwór na przejście przewodów w
dnie lub w ściance bocznej, w zależności od pozycji montażu, używa-
jąc śrubokręta.

5 Zaznacz miejsce wiercenia otworów uzywając podstawy jako szab-
lonu. Duży otwór musi pokrywać sie z wylotem przewodów z muru.

6 Wykonaj otwory w murze używając wiertła do betonu 6 mm i wsuń
w nie kołki rozporowe 6 mm.

7 Przymocuj podstawę do muru śrubami [C]. 

14 Instrukcja SL1

4 Wyłam cztery otwory w dnie za pomocą śrubokręta, zaznacz miej-
sce wiercenia otworów, używając podstawy jako szablonu. Upewnij się,
że duży otwór w podstawie pokrywa się z wylotem przewodów z muru.

5 Wykonaj otwory w murze, uzywajac wiertła do betonu 5 mm bit i wsuń
w nie kołki rozporowe 5 mm.

6 Przykręć do ściany podstawę czterema śrubami [B].

7 Podłącz przewody do zacisków OTWIERA i STOP według rys. 41.
NIe jest konieczne przestrzeganie biegunowości. Wtyczki można wy-
ciągnąć dla ułatwienia podłączenia. Przykręć przewody i wsuń z pow-
rotem wtyczki w gniazda.

8 Aby założyć pokrywę na podstawę musisz przekrecić klucz. Teraz
cofnij klucz do pozycji centralnej.

9 Dokręć pokrywę [C] dwiema śrubami [D] i śrubokrętem krzyżako-
wym. Teraz załóż szybkę [E], lekko ją wciskając.

Rys. 40

Rys. 41

3.3.5 Lampa ostrzegawcza FL1

Rys. 42

B

E

D

C

Rys. 43

A

B

Rys. 45

C

C

Rys. 44
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Instrukcja SL1 15

8 Podłącz przewody odpowiednio do zacisków FLASH i AERIAL, jak
pokazano na rys. 46. Nie musisz przestrzegać biegunowości na wejściu
FLASH. Podłączając przewód antenowy (koncentryczny, ekranowany),
zrób to według rys. 47. Wtyczki mozna wyciągnąć dla ułatwienia pod-
łączania. Przykręć przewody i wsuń z powrotem wtyczki w ich gniazda.

9 Umieść uchwyt żarówki w podstawie i wciśnij aż wskoczy na swoje
miejsce.

10 Wsuń na miejsce klosz, naciskając przyciski i zakładając go na
podstawę. Obróć go według uznania i wciśnij, aż oba przyciski wsko-
czą na swoje miejsce.

Rys. 48

Rys. 46

1 Zdejmij pokrywę siłownika odkręcając wkręt i zsuwając ją do góry.

2 W zależności od położenia siłownika (po prawej lub lewej stronie bra-
my) odpowiednio ustaw zworkę na płycie centrali, wybierając w ten spo-
sub kierunek ruchu OTWIERA jak pokazano na rys. 50 lub 51.

3 Usuń gumowę osłonę otworu na przewody. Przeprowadź wszystkie
wymagane przewody przez rurki osłonowe z zapasem około 40-50cm.

4 Z gumowej osłony usuń tyle oczek aby umożliwić założenie jej z po-
wrotem i dobre uszczelnienie przepustu. Na koniec załóż osłonę.

3.3.6 Elektryczne podłączenia do centrali SL1K

Rys. 49

Rys. 50

Rys. 51

Rys. 47

Rys. 52

Rys. 53

www.ga
łec

ki.
pl



16 Instrukcja SL1

5 Rys. 54 pokazuje jak podłączyć poszczególne elementy automatyki
do zacisków centrali.

• Zaciski te mają różne kolory - tak jak zaciski odpowiadających im
urządzeń. Na przykład: szary zacisk (OPEN) przełącznika KS1 musi 
być połączony z szarym zaciskiem (OPEN) centrali sterującej.

• Większość połączeń nie wymaga przestrzegania biegunowości. Je-
dynie dla ekranowanego przewodu anteny konieczne jest podłączenie
rdzenia i ekranu tak, jak pokazano na detalu [B]. 

Dla ułatwienia podłączenia zaciski [A] można wyjmować z płyty jak
pokazano na rys. 55; wykonaj połączenia i wsuń je z powrotem.

Po wykonaniu połączeń użyj opasek do zamocowania przewodów
do odpowiednich uchwytów [B].

6 Załóż pokrywę siłownika SL1K nasuwając ją od góry i zabezpiecza-
jąc ją wkrętem.

FL1

PH1 PH1 KS1

SL1K

Rys. 54

B

A

Rys. 55 Rys. 56

B

TX RX
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Instrukcja SL1 17

3.4 Podłączenie do sieci

3.5 Kontrola wstępna

Podłączenie centrali SL1 do sieci musi być wykonane przez wykwa-
lifikowanego elektryka.

Dla przeprowadzenia prób podłącz wtyczkę z SL1K do gniazdka siecio-
wego. W razie potrzeby użyj przedłużacza.

Rys. 57

Zaraz po włączeniu zasilania centrali należy upewnić się, że: 

1 Dioda "ECSBus" [A] miga regularnie co sekundę.

2 Dioda BEZPIECZENSTWA  [B] na fotokomórkach (TX i RX) mruga.
Sposób jej błyskania nie jest tu ważny - zależy od innych czynników.
Ważne, by nie była zgaszona lub świeciła ciągłym swiatłem.

3 Swieci nocne światełko [C] na przełączniku KS1.

4 Gdy powyższe testy wypadną inaczej, musisz natychmiast odłączyć
centrale od zasilania i uważniej sprawdzić połączenia przewodów. 
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 5.5 "Rozwiązywanie proble-
mów" i 5.6 "Diagnostyka i sygnały".

Rys. 58

Rys. 60

Rys. 59

A

B

C

3.5.1 Rozpoznanie dołączonych urządzeń
Po zakończeniu kontroli wstępnej centrala musi rozpoznać urządzenia
dołączone do niej poprzez wejścia "ECSBus" i "STOP"

1 Nacisnij przycisk P2 [C] na centrali i przytrzymaj na co najmniej trzy
sekundy, potem go puść.

2 Poczekaj kilka sekund aż centrala zakończy procedure rozpoznawa-
nia urządzeń.

3 Po zakończeniu procedury uczenia dioda STOP [A] musi zapalić
się a dioda P2 [B] powinna zgasnąć. Jeżeli dioda P2 świeci się,
to oznacza błąd: zobacz par. 5.5 "Rozwiązywanie problemów".

Faza rozpoznawania urządzeń może być powtórzona w każdej chwili,
np. po uzupełnieniu instalacji - po zamontowaniu dodatkowych fotoko-
mórek; po prostu powtórz procedurę od punktu 1.

Rys. 61

B

A

C
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18 Instrukcja SL1

3.5.3 Sprawdzanie pilotów radiowych

Po rozpoznaniu urządzeń centrala musi rozpoznać, jaka jest długość
bramy. W czasie tej procedury mierzona jest długość bramy od zderza-
ka wyłącznika zamknięcia do zderzaka otwarcia. Ten pomiar jest ko-
nieczny aby określić momenty zwalniania i pozycję częściowego otwar-
cia.

1 Wysprzęglij siłownik używając specjalnego kluczyka (paragraf "Wy-
sprzęglenie siłownika" na str. 36 i ustaw bramę w połowie skoku, aby
mogła się swobodnie poruszac w obie strony, po czym zasprzęglij si-
łownik.

2 Naciśnij i puść przycisk OPEN [A] w centrali.

Zaczekaj, aż brama otworzy sie całkowicie dojeżdżając do pozycji, 
gdzie zadziała wyłącznik krańcowy otwarcia.

• Jeśli ten pierwszy ruch nie był OTWIERANIEM, naciśnij przycisk  
ponownie by zatrzymać manewr i przestaw zworkę (rys. 50 lub 51 na
str. 15). Następnie wróć do punktu 2.

3 Naciśnij i puść przycisk OPEN [A] w centrali.

Zaczekaj, aż brama zamknie się całkowicie dojeżdżając do pozycji, 
gdzie zadziała wyłącznik krańcowy zamknięcia.

4 Wykonaj kilka manewrów otwierania i zamykania upewniając się,
że brama za każdym razem dojeżdża do zderzaków i zatrzymuje się
co najmniej 2-3cm przed mechanicznymi ogranicznikami ruchu.

3.5.2 Rozpoznanie długości bramy

By sprawdzić piloty, naciśnij dowolny ich przycisk. Upewnij się, że błys-
ka czerwona dioda a siłownik wykonuje komendę.

Polecenie przypisane każdemu przyciskowi zależy od sposobu, w jaki
zostały wczytane (rozdział 5.4 "Wczytywanie pilota"). Dołączone do
zestawu piloty są już fabrycznie wczytane i kolejne przyciski realizują
następujące komendy:

3.6 Regulacja
3.6.1 Wybór prędkości bramy
Brama może poruszać się z dwoma prędkościami: "wolno" lub "szybko".

Aby przełączyć się z jednej na drugą, naciśnij na chwilę przycisk P2 [B].
Odpowiednia dioda przy P2 [A] zaświeci się lub zgaśnie; gdy jest zga-
szona - prędkość jest "wolna", gdy sie swieci - prędkość jest "szybka".

Rys. 63

Przycisk T1 "Otwiera"

Przycisk T2 "Otwiera przejście dla pieszego"

Przycisk T3 "Tylko otwiera"

Przycisk T4 "Tylko zamyka"

A

B

Rys. 62

A

T1

T2
T3

T4
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1 Upewnij się, że warunki zawarte w rozdziale 1" OSTRZEŻE-
NIA" zostały dokładnie spełnione.

2 Używając przełącznika lub pilota sprawdź otwieranie i zamykanie
i upewnij sie, że brama porusza sie we właściwą stronę.

Próbę należy przeprowadzić kilka razy aby sprawdzić, czy brama dzia-
ła lekko, czy nie występują momenty nadmiernego tarcia i czy nie ma
żadnych błędów montażu lub programowania.

3 Sprawdź prawidłowe działanie wszystkich obwodów bezpieczeństwa:
(fotokomórek, krawędzi pneumat. itp). Przy każdym zadziałaniu które-
goś z nich dioda "ECSBus" w centrali zapala sie na dłużej, potwierdza-
jąc, że centrala sterująca odebrała sygnał.

4 By sprawdzić fotokomórki i upewnić się o braku zakłóceń od innych
urządzeń, przesuń cylinder o średnicy 5 cm i długości 30 cm, przeci-
nając oś optyczną najpierw w pobliżu TX, później RX, na końcu w po-
łowie między nimi. W każdym przypadku fotokomórki powinny reago-
wać, przełączając się między stanem czuwania i alarmu, co powinno
wywołać odpowiednią reakcję centrali: na przykład odwrócenie kierunku
ruchu w fazie zamykania.

5 Zmierz siłę uderzenia według normy EN 12445. Jeśli korygujesz si-
łę siłownika by pomóc systemowi w ograniczeniu uderzenia -  spróbuj
znaleźć regulację dającą najlepsze rezultaty.

3.6.2 Wybór rodzaju działania
Otwieranie i zamykanie bramy może się odbywać według różnych try-
bów pracy:

• Pojedynczy ruch (półautomatyczny): brama otwiera sie po komen-
dzie i pozostaje otwarta aż do następnej komendy, która ją zamknie.

• Pełen cykl (automatyczne zamykanie): brama otwiera sie po komen-
dzie i zamyka automatycznie po krótkim czasie (zobacz paragraf 5.1.1
"Ustawianie parametrów pilotem radiowym").

Aby przełączyć się pomiędzy tymi trybami naciśnij krótko przycisk P3 [B].
Odpowiednia dioda [A] zaświeci się lub zgaśnie; dioda zgaszona - pół-
automatyka, dioda zapalona - automatyka.

Rys. 64

3.7 Testy i przekazanie do eksploatacji
Oto najważniejsze  czynności dobrane tak, aby zagwarantować ma-
ksimum bezpieczeństwa i niezawodności systemu automatyki.

Procedura testowa może być też zastosowana przy okresowej kon- 
troli poszczególnych urządzeń automatyki.

procedura testowania i odbioru musi być przeprowadzona przez
wykwalifikowany i doświadczony personel, który musi ocenić, ja-
kie testy przeprowadzić, oceniając wymagany poziom bezpieczeń-
stwa i zgodność instalacji z obowiązujacymi przepisami i norma-
mi a szczególnie z postanowieniami normy EN 12445, która okreś-
la metody testów dla systemów automatyki bram.

3.7.1 Testy

3.7.2 Przekazanie do eksploatacji

Rys. 65

Przekazanie do eksploatacji powinno nastąpić dopiero po pomyśl-
nym zakończeniu wszystkich testów. Przekazanie częściowe lub
na warunkach tymczasowych nie jest dopuszczalne.

1 Przygotuj dokumentację techniczną urządzenia, zawierającą co naj-
mniej: rysunek montażowy (np. rys. 1), schemat okablowania (np rys.
17), analizę zagrożeń i użytych zabezpieczeń, Deklarację Zgodności
producenta na urządzenia składowe automatyki. Dla SL1 wykorzys-
taj Aneks 1"Deklaracja Zgodności Zestawu SL1".

2 Na bramie umieść tabliczkę zawierającą co najmniej następujące da-
ne: typ automatu, nazwę i adres producenta (osoby odpowiedzialnej za
"rozruch"), numer fabryczny, datę produkcji i znaczek "CE".

3 Wypełnij Deklarację Zgodności i przekaż właścicielowi systemu au-
tomatyki; do tego celu możesz użyć Aneksu 2 "Deklaracja Zgodnoś-
ci CE".

4 Przygotuj instrukcję obsługi i przekaż właścicielowi systemu auto-
matyki; Aneks 3 "Instrukcja Użytkowania" może być użyty jako przy-
kład.

5 Przygotuj program przeglądów i dostarcz właścicielowi systemu au-
tomatyki; musi on zawierać dane dotyczące wszystkich urządzeń
składowych automatyki.

6 Przed przekazaniem instalacji poinformuj użytkownika o zagroże-
niach i niebezpieczeństwach związanych z automatyką.

B

A
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Czynności konserwacyjne muszą być wykonywane ściśle według
reguł bezpieczeństwa określonych w tej instrukcji oraz w zgodzie
z obowiązującymi przepisami i normami.

Urządzenia składające sie na system SL1 nie wymagają żadnej spec-
jalnej pielęgnacji. Mimo tego warto co jakiś czas (co najmniej raz na
pół roku) sprawdzić czy wszystkie urządzenia działają prawidłowo. W

tym celu powtórz wszystkie testy opisane w patagrafie 3.7.1 "Testy"
i operacje opisane w paragrafie 7.3.3 "Konserwacja wykonywana
przez użytkownika".

W przypadku występowania innych, dodatkowych urządzeń, kieruj się
informacjami z odpowiednich instrukcji dotyczących ich konserwacji.

4 Konserwacja

4.1 Demontaż i recykling
SL1 wyprodukowano z różnych typów materiałów, niektóre z nich mo-
gą być odzyskane (aluminium, plastik, przewody) a inne powinny być
zutylizowane (płyty elektroniki).

UWAGA: niektóre elektroniczne elementy mogą zawierać substan-
cje szkodliwe; nie zanieczyszczaj środowiska. Dowiedz się o moż-
liwości recyklingu lub złomowania SL1 zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

1 W celu odłączenia automatyki od linii zasilającej skontaktuj się z wy-
kwalifikowanym elektrykiem.

2 Zdemontuj siłowniki i akcesoria, podążając w przeciwną stronę niż
opisuje procedura z rozdziału 3"Instalowanie".

3 Usuń baterie z pilotów radiowych.

4 Usuń płyty elektroniki.

5 Posortuj różne elektryczne i przetwarzalne materiały i przekaż je li-
cencjonowanym firmom do przerobienia lub likwidacji.

6 Pozostałe materiały dostarcz do punktów zbiórki złomu.

www.ga
łec

ki.
pl



Instrukcja SL1 21

Pilot radiowy może być użyty do ustawienia różnych parametrów dzia-
łania automatyki: możemy ustawiać cztery parametry a każdy z nich 
może przyjmować cztery różne wartości.

1) Czas pauzy: czas - kiedy brama pozostaje otwarta (w trybie auto-
matycznego zamykania).

2) Furtka: funkcja częściowego otwierania bramy.

3) Siła siłownika: maksymalna siła, po przekroczeniu której centrala
rozpoznaje przeszkodę i cofa bramę.

4) Funkcja "OTWIERA": sekwencja ruchów związanych z kolejnymi
komendami "OTWÓRZ"

Kolejne rozdziały opisują różne sposoby dostosowania SL1 do 
specyficznych wymagań użytkownika. 

5  Informacje dodatkowe

5.1  Programowanie zaawansowane
5.1.1  Ustawianie parametrów pilotem radiowym

Tabela 

Parametr N° Ustawienie Działanie: czynność do wykonania w punkcie 3 programowania

Czas pauzy

1 10s Naciśnij przycisk T1 raz

2 20s (*) Naciśnij przycisk T1 dwa razy

3 40s Naciśnij przycisk T1 trzy razy

4 80s Naciśnij przycisk T1 cztery razy

Furtka

1 Otwórz bramę o 0,7m Naciśnij przycisk T2 raz

2 Otwórz bramę o 1m (*) Naciśnij przycisk T2 dwa razy

3 Otwórz bramę do połowy Naciśnij przycisk T2 trzy razy

4 Otwórz bramę do 3/4 pełnego otwarcia Naciśnij przycisk T2 cztery razy

Siła siłownika

1 Niska Naciśnij przycisk T3 raz

2 Średnia-niska (*) Naciśnij przycisk T3 dwa razy

3 Średnia-wysoka Naciśnij przycisk T3 trzy razy

4 Wysoka Naciśnij przycisk T3 cztery razy

Komenda "OTWÓRZ"

1 "Otwiera"-"Stop"-"Zamyka"-"Stop" Naciśnij przycisk T4 raz

2 "Otwiera"-"Stop"-"Zamyka"-"Otwiera" (*) Naciśnij przycisk T4 dwa razy

3 "Otwiera"-"Otwiera"-" Otwiera" (tylko otwieranie) Naciśnij przycisk T4 trzy razy

4 "Zamyka"-"Zamyka"-"Zamyka" (tylko zamykanie) Naciśnij przycisk T4 cztery razy

(*) Oryginalne ustawienia fabryczne

Operacja ustawiania parametrów może być przeprowadzona za pomo-
cą każdego pilota pod warunkiem, że jest on wczytany sposobem 1, 
jak te z zestawu  (paragraf 5.4.1 "Wczytywanie sposobem 1").

Jeżeli nie mamy żadnego pilota wczytanego sposobem 1, należy któ- 
ryś z posiadanych pilotów wczytać w ten sposób i wykasować po u-
kończeniu programowania (par. 5.4.4 "Wykasowanie kodu pilota").

UWAGA: używając do programowania pilota musisz dać centrali czas
na rozpoznanie komend radiowych; to znaczy ze przyciski muszą być
naciskane i zwalniane powoli, wciśnięte przez co najmniej 1 sekundę,
później zwalniane na ok. 1 sekundę i tak dalej.

1 Naciśnij przyciski T1 i T2 na pilocie jednocześnie na co najmniej 5 
sekund.

2 Puść oba przyciski

3 W ciągu 3 sekund wykonaj czynność opisaną w Tabeli 8, w zależ-
ności od modyfikowanego parametru.

Przykład: aby nastawić czas pauzy na 40s:
1        Naciśnij przyciski T1 i T2 i przytrzymaj przez co najmniej 5s
2        Puść T1 i T2
3        Naciśnij przycisk T1 trzy razy

Wszystkie parametry mogą być dowolnie ustawiane bez żadnych
przeciwskazań; tylko ustawianie "Siły siłownika" wymaga specjalnej
uwagi:

• Nie ustawiaj wysokich wartości siły aby skompensować nadmierne
opory ruchu (tarcie) bramy.  Nadmierna siła zwiększa zagrożenia dla
użytkownika i może uszkodzić bramę.

• KaŨda zmiana regulacji siğy siğownk·w powinna zakoŒczyĺ siň po- 
 miarem siły uderzenia zgodnie z normą EN 12445.

• Warunki pogodowe mogą zakłócać ruch bramy, dlatego mogą
być konieczne okresowe korekty ustawienia.

Rys. 66
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Za pomoca pilota wczytanego 1 metodą można sprawdzić wartości
ustawień każdego parametru w każdej chwili w następujący sposób:

1 Naciśnij jednocześnie przyciski T1 i T2 pilota na co najmniej 5s.

2 Puść oba przyciski.

3 W ciągu trzech sekund wykonaj dziłanie opisane w Tabeli 7 w za-
leżności od sprawdzanego parametru.

4 Zwolnij przycisk kiedy zacznie migać lampa ostrzegawcza.

5 Policz błyski i zgodnie z ich ilością odczytaj wartość parametru
z tabeli 6.

Przykład: jeżeli lampa mignie trzy razy po jednoczesnym naciśnię-
ciu T1 i t2 przez 5s a później T1- czas pauzy jest nastawiony na 40s.

5.1.2  Kontrola ustawień pilotem radiowym

Tabela 7 
Parametr Działanie

Czas pauzy Naciśnij przycisk T1 i przytrzymaj

Furtka Naciśnij przycisk T2 i przytrzymaj

Siła siłownika Naciśnij przycisk T3 i przytrzymaj

Komenda "OTWÓRZ" Naciśnij przycisk T4 i przytrzymaj

5.2  Akcesoria dodatkowe
Oprócz urządzeń z zestawu SL1, dostępne są także inne, jako wy-
posażenie dodatkowe dla rozbudowy systemu.

PR1: Akumulator awaryjny 24V dla zasilania w przypadku awarii zasi-
lania zapewnia co najmniej 10 pełnych cykli. Na zasilaniu awaryjnym
siłowniki działają tylko w trybie "wolnym". 

PT50: Para kolumn 500 mm z jedną linią fotokomórek.

PT100: Para kolumn 1000 mm z dwoma liniami fotokomórek.

Informację o nowych akcesoriach uzyskasz z katalogu MHOUSE
lub na stronie: www.mhouse.biz.

5.3  Dodawanie i odłączanie akcesoriów
Akcesoria mogą być dodawane i usuwane z systemu SL1 w dowolnej
chwili.

Nie dołączaj żadnych urządzeń zanim nie będziesz całkowicie pe-
wien, że pasują one do SL1; więcej informacji uzyskasz w Serwi-
sie NICE - POLSKA.

5.3.1  ECSBus
ECSBus jest systemem, który pozwala połączyć urządzenia za pomocą
tylko dwóch przewodów zapewniających zasilanie i jednocześnie prze- 
kazujących sygnały do centrali. Wszystkie urządzenia przyłączone są 
równolegle do linii ECSBus. Każde jest indywidualnie rozpoznawane 
dzięki swojemu adresowi, przydzielonemu w czasie instalacji. 

Fotokomórki i inne urządzenia działające w tym systemie, np. urządzenia
bezpieczeństwa, przyciski sterujące, sygnalizację świetlną - można pod-
łączyć do ESCBus. Informację o urządzeniach ECSBus znajdziesz w ka-
talogu MHOUSE lub na stronie www.mhouse.biz.

Centrala  potrafi rozpoznać każde podłączone do niej urządzenie pod-
czas specjalnej procedury i jest w stanie wykryć wszelkie możliwe
nieprawidłowości z absolutną precyzją. Dlatego zawsze po dołącze-
niu do ECSBus lub odłączeniu jakiegokolwiek urządzenia, centrala 
musi powtórzyć proces rozpoznawania; zobacz paragraf 5.3.3
"Rozpoznawanie dodatkowych urządzeń".

5.3.2  Wejście STOP
STOP jest wejściem, które powoduje natychmiastowe zatrzymanie ma-
newru (z krótkim cofnięciem). Mogą być tu podłączone urządzenia ze 
stykami normalnie otwartymi "NO" (np przełącznik KS1), ze stykami 
normalnie zamkniętymi "NC", oraz z wyjściem o stałym oporze 8.2KΩ,
na przykład krawędziowe listwy rezystancyjne.

Do wejścia STOP można podłączyć wiele różnych urządzeń po odpo-
wiedniej konfiguracji połączeń.

Aby to zrobić, postępuj jak podano w poniższej tabeli:

Uwaga 1. Kombinację NO i NC otrzymamy łącząc te dwie pary styków
równolegle, i dołączając szeregowo ze stykiem NC stałą rezystancję
8.2KΩ (a więc jest również możliwa kombinacja trzech urządzeń:
NO, NC and 8.2KΩ).

Uwaga 2. Dowolna ilość urządzeń typu NO może być połączona ze 
sobą równolegle.

Uwaga 3. Dowolna ilość urządzeń typu NC może być połączona ze 
sobą szeregowo.

Uwaga 4. Tylko dwa urządzenia z wyjściem oporowym 8.2KΩ mogą
być połączone równolegle; w razie potrzeby kilka urządzeń można
połączyć w "kaskadę" zakończoną oporem 8.2KΩ. 

Ostrzeżenie: jeżeli do wejścia STOP podłączone są urządzenia 
bezpieczeństwa, tylko urządzenia ze stałą rezystancją 8.2KΩ
gwarantują 3 kategorię bezpieczeństwa. 

Centrala podczas fazy rozpoznawania, tak jak  ECSBus, rozpoznaje
typ urządzenia dołączonego do wejścia STOP; jakakolwiek później-
sza zmiana stanu na tym wejściu powoduje komendę STOP. 

Tabela 8
pierwsze urządzenie

NO NC 8,2kΩ
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e NO równolegle
(uwaga 2) ( uwaga 1 ) równolegle

NC ( uwaga 1 ) szeregowo
( uwaga 3 ) szeregowo

8,2kΩ równolegle szeregowo równolegle
(uwaga 4)
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Zwykle rozpoznawanie urządzeń dołączonych do ECSBus i do wejścia
STOP odbywa się w czasie instalacji automatyki. Jednak po dodaniu
nowego, lub odłączeniu starego urządzenia należy powtórzyć proces
rozpoznawania akcesoriów postępując jak niżej:

1 Naciśnij przycisk P2 [B] i przytrzymaj co najmniej trzy sekundy po
czym puść.

2 Zaczekaj kilka sekund aż centrala rozpozna dołączone urządzenia.

3 Po zakończeniu procedury P2 [A] powinna zgasnąć.
Gdy dioda P2 błyska, to oznacza jakiś błąd (zobacz par. 5.5"Rozwią-
zywanie problemów".

4 Po dołączeniu lub demontażu jakichkolwiek urządzeń automatyka
musi być przetestowana ponownie zgodnie ze wskazówkami para-
grafu 3.7.1 "Testy". 

5.3.3 Rozpoznawanie dodatkowych urządzeń

B

A

Rys. 67

5.3.4 Dołączanie dodatkowych fotokomórek

Tabela 9

Dodatkowe fotokomórki można podłączyć w każdej chwili, uzupełniając te dołączone do zestawu SL1. Przy bramie przesuwnej można je ustawić
jak na przykładze - rys. 68.

Aby rozpoznawanie fotokomórek przez centralę przebiegło prawidłowo, na-
im przydzielić odpowiednie adresy za pomocą zworek. procedurę ustawia-
nia zworek należy przeprowadzić zarówno w TX jak i w RX (ustawiając zwor-
ki w ten sam sposób). Należy się upewnić, że każda linia fotokomórek ma
inny adres (nie mogą się powtarzać).

Fotokomórki muszą mieć odpowiednio poprzydzielane adresy aby zostały
prawidłowo odróżnione od innych urządzeń ECSBus oraz aby realizowały
przypisane im funkcje.

Fotokomórki zewnętrzne h=50cm;
aktywne przy zamykaniu

Fotokomórki zewnętrzne
aktywne przy otwieraniu

Fotokomórki wewnętrzne
aktywne przy otwieraniu

Fotokomórki zewnętrzne h=100cm;
aktywne przy zamykaniu

Fotokomórki wewnętrzne h=100cm;
aktywne przy zamykaniu

Pojedyncza linia FOTO dla całego
systemu automatyki aktywna
zarówno przy otwieraniu jak
i przy zamykaniu

Fotokomórki                            Zworki

A

B

C                                                                                 G

D

Fotokomórki wewnętrzne h=50cm;
aktywne przy zamykaniu

F

E

Fotokomórki                              Zworki

Uwaga: obie fotokomórki (TX-RX) mogą być montowane w do-
wolny sposób.
Tylko wtedy, gdy linia G jest uzywana razem z linią B należy
przestrzegać wzajemnego rozmieszczenia elementów (rys. 68).

Rys. 68

Tx

Tx

Rx

Rx

Tx
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Kod nowego radiopilota można wczytać do centrali bez konieczności
dostępu do jej przycisków. Potrzebny do tego będzie STARY, już
wczytany i działający pilot. NOWY pilot przejmie dokładnie funkcje
realizowane przez STARY pilot, np. gdy STARY pilot był wprogramo-
wany sposobem 1, NOWY wczyta się również sposobem 1. W tym
przypadku w czasie programowania można naciskać dowolne przycis-
ki obu pilotów. Jeżeli natomiast STARY pilot był wczytany sposobem 2,
musisz przy wczytywaniu "zdalnym" nacisnąć na STARYM pilocie 
przycisk wywołujący żądaną funkcję a na NOWYM ten przycisk, który
żądaną funkcje ma wywoływać.

Trzymając oba piloty ustaw się w zasięgu odbioru centrali sterującej
i wykonaj następującą procedurę:
1 Naciśnij na co najmniej 5s przycisk NOWEGO pilota  a następnie
puść.
2 Naciśnij wolno trzy razy przycisk starego pilota.
3 Naciśnij jeden raz powoli przycisk NOWEGO pilota.
W tym momencie NOWY pilot zacznie być rozpoznawany przez cen-
tralę i będzie działał tak samo jak STARY.
Jeśli chcesz wprogramować kolejne nadajniki, powtórz powyższe
kroki dla każdego nowego pilota.

5.4.3 Wczytywanie "zdalne"

1 Otwórz pokrywę fotokomórki.

2 Zidentyfikuj jej położenie względem bramy wg rys. 68 i umieść zworki
w odpowiedni sposób, zgodnie z tabelą 11.
Niewykorzystane zworki nalezy zachować w przewidzianym dla nich
uchwycie dla przyszłego użycia (rys.69).

3 Przeprowadź procedurę rozpoznawania opisana w paragrafie 5.3.3
"Rozpoznawanie dodatkowych urządzeń".

Rys. 69

Centrala zawiera odbiornik radiowy, współpracujący z pilotami TX4
dołączonymi do zestawu i fabrycznie wprogramowanymi.

Nowe, dodatkowe piloty możesz wczytać dwoma sposobami:

• Sposób 1: Pilot wczytany w ten sposób realizuje największy zakres
funkcji - każdy przycisk uruchamia przypisaną mu komendę (piloty do-
starczone z SL1 są już wczytane w ten właśnie sposób). Pilot tak 
wczytany obsługuje tylko jedną centralę jak poniżej:

• Sposób 2: każda z czterech dostępnych komend może być przypisa-
na do dowolnego przycisku. Ten sposób, właściwie wykorzystany, u-
możliwia sterowanie dwoma lub wiekszą ilością automatów, na przykład:

Każdy z pilotów jest oczywiście niezależnym urządzeniem i dlatego
niektóre mogą być wczytane do centrali sposobem 1, a inne sposo-
bem 2.

Pamięć centrali posiada 150 komórek; przy sposobie 1 każdy pilot zaj-
mie jedną komórkę, przy sposobie 2 - każdy przycisk zajmie jedną ko-
mórkę.
Uwaga: ponieważ proces wczytywania jest ograniczony do 10s,
uważnie przeczytaj poniższe instrukcje zanim rozpoczniesz pro-
cedurę w nich opisaną.

przycisk T1 komenda "OTWIERA"

przycisk T2 komenda "FURTKA"

przycisk T3 komenda "TYLKO OTWIERA"

przycisk T4 komenda "TYLKO ZAMYKA"

5.4 Wczytywanie pilota

5.4.1 Wczytywanie sposobem 1
1 Naciśnij przycisk P1 [B] co najmniej na 3s. Kiedy dioda P1 [A] zapa-
li się, puść przycisk.

2 W ciągu dziesięciu sekund przyciśnij dowolny przycisk pilota, któ-
rego chcesz wczytać i przytrzymaj przez co najmniej 3s.

Jeżeli się udało, dioda A błyśnie trzy razy i znów się zapali.

3 Gdy chcesz wczytać kolejne piloty, powtórz krok 2 w ciągu kolejnych
10s, jeśli w tym czasie centrala nie otrzyma żadnego sygnału - pro-
ces wczytywania zakończy się samoczynnie a dioda zgaśnie.

Rys. 70

5.4.2 Wczytywanie sposobem 2
Przy wczytywaniu sposobem 2 każdy przycisk pilota może realizować
jedną z czterech komend (OTWIERA, FURTKA, TYLKO OTWIERA,
TYLKO ZAMYKA).
Sposób 2 wymaga oddzielnego wczytania każdego przycisku pilota.
1 Naciśnij (krótkie, szybkie naciśnięcia) przycisk P1 (rys.70) tyle razy,
jaki jest numer przypisany funkcji, którą chcemy realizować, zgodnie z
poniższą tabelką (np 3 razy dla komendy "TYLKO OTWIERA"):

2 Upewnij się, że dioda P1 błyska szybkimi seriami (tyle błyśnięć w
serii, ile wynosi numer wybranej komendy).

3 W ciągu 10s naciśnij na co najmniej 2 sekundy wybrany przycisk
pilota (ten, którym chcesz uruchamiać funkcję wybraną w punkcie 1).

Jeżeli procedura się powiodła, dioda "P1" błyśnie wolno 3 razy.

4 Gdy chcesz przypisać tej samej komendzie inne jeszcze piloty, po-
wtórz krok 3 w ciągu kolejnych 10s, jeśli nie wyślesz kolejnego syg-
nału, proces wczytywania zakończy się automatycznie.

1 raz komenda "OTWIERA"

2 razy komenda "FUTRKA"

3 razy komenda "TYLKO OTWIERA"

4 razy komenda "TYLKO ZAMYKA"

B

A

przycisk T1 komenda "TYLKO OTWIERA" brama 1

przycisk T2 komenda "TYLKO ZAMYKA" brama 1

przycisk T3 komenda "OTWIERA" brama 2

przycisk T4 komenda "OTWIERA" brama 3
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5.4.5 Wykasowanie całej pamięci odbiornika
Ta operacja pozwala wykasować z centrali kody wszystkich pilotów.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk P1 [B] w centrali.

2 Poczekaj aż dioda P1 [A] zapali się, po chwili zgaśnie, następnie trzy
razy na krótko się zapali (mignie).

3 Puść przycisk P1 w czasie trwania trzeciego mignięcia.

4 Zaczekaj około 4s fna zakończenie procesu kasowania;
w tym czasie dioda będzie bardzo szybko migać.

Potwierdzeniem prawidłowego zakończenia procedury będzie po chwili
wolne, pięciokrotne mignięcie diody P1. Rys. 71

B

A

5.5 Rozwiązywanie problemów
Poniższa tabela zawiera wskazówki pomocne przy problemach podczas uruchamiania automatyki lub w przypadku awarii.

Tabela 10
Objawy Prawdopodobna przyczyna i sposób rozwiązania problemu

Pilot nie wysyła żadnych sygnałów (dioda
[A] nie zapala się) • Sprawdź, czy baterie nie są zużyte; w razie potrzeby wymień je (str. 36).

Manewr nie rozpoczyna się a dioda
"ECSBbus" [B] nie błyska

• Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
• Sprawdź, czy bezpieczniki [E] lub [F] nie są przepalone; zlokalizuj przyczynę przeciążenia i wymień
bezpieczniki na inne o tej samej wartości i charakterystyce.

Manewr nie rozpoczyna się i lampa
ostrzegawcza nie błyska

• Sprawdź, czy komenda jest odbierana przez centralę. Po wydaniu komendy OTWÓRZ odpowiednia
dioda OTWÓRZ [D] powinna się zapalić; jeżeli używasz pilota, dioda "ECSBus" powinna dwa razy długo
mignąć.

Manewr nie zaczyna się a lampa
ostrzegawcza błyska kilka razy

• Sprawdź, czy aktywne jest wejście STOP tzn. czy dioda "STOP" [C] się świeci. Jeżeli nie, sprawdź
urządzenia podłączone do wejścia STOP.
• Test fotokomórek, wykonywany przed każdym ruchem, nie powiódł się; sprawdź fotokomórki, pomoc-
na będzie Tabela 11 na str. 27.

Manewr rozpoczyna się, lecz zaraz zostaje
przerwany i następuje ruch przeciwny

• Ustawiona siła jest zbyt mała aby poruszyć bramę. Sprawdź, czy nie pojawiły sie przeszkody blokują-
ce ruch. W razie potrzeby zwiększ siłę, jak opisano na str. 21.

Manewr jest wykonywany, lecz lampa
ostrzegawcza nie błyska

• Sprawdź, czy na wyjściu FLASH w czasie ruchu bramy występuje napięcie (jego wartość nie jest 
istotna i powinna wynosić ok. 10-30Vpp); jeżeli napięcie jest, przyczyną niedziałania jest uszkodzona
żarówka; wymień ją na inną o takich samych parametrach.

FA

CB D
E

Rys. 72

5.4.4 Wykasowanie kodu pilota
Poniższa operacja pozwala wykasować z centrali kod posiadanego pilota.

Jeżeli pilot wczytany był sposobem 1, wystarczy nacisnąć dowolny
przycisk w 3 punkcie procesu. Gdy pilot był wczytany sposobem 2,
każdy przycisk należy "wykasować" oddzielnie.

1 Naciśnij i trzymaj cały czas przycisk P1 [B] (rys. 71) w centrali.

2 Poczekaj aż dioda P1 [A] zapali się, wtedy w ciągu 3 sekund:

3 Naciśnij na co najmniej 3 sekundy przycisk pilota, którego kod
chcesz wykasować z centrali. Jeżeli się udało, dioda P1 błyśnie szyb-
ko pięć razy i znów się zapali na stałe. Gdy dioda błyśnie wolno tylko
raz, to będzie oznaczało, że kasowanie nie odbyło się ponieważ pilot
nie był w ogóle uprzednio wczytany.

4 Aby wykasować następne piloty, powtórz krok 3 w ciągu 10s lub
proces kasowania zakończy się automatycznie. Puść przycisk P1.
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5.6  Diagnostyka i sygnały
Niektóre urządzenia używają specjalnych sygnałów, które pozwalają rozpoznać stan pracy lub możliwe usterki.

Tabela 11
Dioda "BEZPIECZEŃSTWA" Stan fotokomórki Działanie

nie świeci Fotokomórka nie jest zasilana lub
jest uszkodzona

Sprawdź, czy jest napięcie (około 8-12 Vps) na zaciskach fotokomórek.
Jeżeli napięcie jest prawidłowe, fotokomórka jest uszkodzona.

3 szybkie błyski
i jednosekundowa przerwa

Urządzenie nie jest rozpoznane
przez centralę sterującą

Przeprowadź ponownie procedurę rozpoznawania. Upewnij się, że każda
para fotokomórek podłączona do ECSBus ma inny adres (Tabela 9 na
str. 23).

pojedyncze bardzo długie błyski Odbiornik (RX) odbiera silny sygnał Normalny stan pracy.

pojedyncze długie błyski Odbiornik (RX) odbiera dostateczny sygnał Normalny stan pracy.

pojedyncze szybkie błyski Odbiornik (RX) odbiera słaby sygnał Działanie w granicach normy, ale należy sprawdzić wzajemne ustawienie
TX - RX i sprawdzić, czy szybki fotokomórek nie są brudne.

pojedyncze bardzo szybkie błyski Odbiornik (RX) odbiera bardzo słaby sygnał To jest granica poprawnego działania, musisz sprawdzić ustawienie TX-RX 
i czystość szybek fotokomórek.

świeci swiatłem ciągłym Odbiornik (RX) nie odbiera żadnego sygnału Sprawdź, czy pomiędzy TX i RX nie ma żadnej przeszkody. Upewnij się, że
dioda na TX wolno miga. Sprawdź wzajemne ustawienie TX-RX.

Rys. 73

A

5.6.1  Fotokomórki
Fotokomórki posiadają diodę "BEZPIECZEŃSTWA" [A] , pozwalającą w każdej chwili określić stan ich pracy.

W czasie ruchu bramy lampa ostrzegawcza miga co sekundę. W przypadku nieprawidłowości miga częściej (co pół sekundy); błyski przedziela
sekundowa przerwa.

Tabela 12
Szybkie błyski Przyczyna Działanie

1 błysk
1 sekunda pauzy
1 błysk

Błąd ECSBus

Urządzenia dołączone do centrali nie są tymi samymi, jakie
zostały rozpoznane podczas programowania; sprawdź i w
razie potrzeby powtórz proces "Rozpoznawanie dodatkowych 
urządzeń" według paragrafu 5.3.3.
Jedno, lub więcej urządzeń może być uszkodzonych; sprawdź
i wymień na sprawne.

2  błyski
1 sekunda pauzy
2 błyski

Linia FOTO rozpoznała przeszkodę
W chwili rozpoczęcia ruchu jedna lub więcej linii FOTO
jest zasłonięta; usuń ewentualne przeszkody, które pojawiły 
się na osi optycznej fotokomórek.

3 błyski
1 sekunda pauzy
3 błyski

Przekroczone obciążenie siłowników Podczas ruchu brama napotkała na zwiększony opór.
Odszukaj i usuń przyczynę.

4 błyski
1 sekunda pauzy
4 błyski

Wejście STOP otrzymało sygnał W czasie ruchu zostało aktywowane wejście STOP. Odszu-
kaj i usuń przyczynę.

5.6.2  Lampa ostrzegawczawww.ga
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W centrali sterującej znajdują się diody informujące o różnych stanach normalnej pracy oraz o niesprawnościach.

Figure 74

5.6.3 Centrala sterująca

D

E

F

CBA

Tabela 13
Dioda ECSBus [A] Stan układu Działanie

Zgaszona Niesprawność
Make sure there is power supply; check to see if there are blown fuses;
identify the cause of the malfunction and then replace blown fuses with
others having the same characteristics

Świeci ciągle Poważna usterka
There is a serious malfunction; try switching off the control unit for a few
seconds; if the condition persists it means there is a malfunction and the
electronic board has to be replaced

Jeden błysk na sekundę Wszystko OK Normal operation of control unit

Dwa długie błyski Zmiana stanu na którymś z wejść This is normal when there is a change in one of the inputs: OPEN, STOP,
triggering of photocells or the radio transmitter is used

Seria błysków przedzielona
pauzą Odpowiednik sygnałów lampy ostrzegawczej. Zobacz w Tabeli 12

Szybkie błyski Zwarcie na linii ECSBus

An overload has been detected and therefore the power supply to the
ECSbus has been interrupted. Check by disconnecting the devices one by
one, if necessary.To restore the power supply to the ECSBus just give the
command using the radio transmitter, for example.

Dioda STOP [B] Stan układu Action

Zgaszona Sygnał na wejściu STOP Check the devices connected to the STOP input

Zapalona Wszystko OK STOP input active

Dioda OTWIERA [C] Stan układu Action

Zgaszona Wszystko OK OPEN input not active

Zapalona Sygnał na wejściu OTWIERA This is normal only if the device connected to the OPEN input is actually
active

Dioda P1 [D] Stan układu Action

Zgaszona Wszystko OK No memorization in progress

Zapalona Wczytywanie sposobem 1 This is normal during memorization in Mode 1 which lasts maximum 10s

Serie szybkich błysków od 1 do 4 Wczytywanie sposobem 2 This is normal during memorization in Mode 2 which lasts maximum 10s

5 szybkich błysków Kasowanie OK Deletion of one transmitter successful.

1 długi błysk Zła komenda A command from a non-memorized transmitter has been received 

3 długie błyski Wczytywanie OK Memorization process successful.

5 długich błysków Kasowanie OK Deletion of all transmitters successful.

Dioda P2 [E] Stan układu Action

Zgaszona Wszystko OK “Slow" speed selected

Zapalona Wszystko OK “Fast" speed selected

1 błysk na sekundę
Nie rozpoznano żadnych urządzeń
lub podczas procesu rozpoznawa-
nia wystapił błąd

There may be faulty devices; check and, if necessary, try repeating the
recognition process (see paragraph 3.5.1 "Learning of Connected Devices")

2 błyski na sekundę Device recognition stage in progress
It indicates that the search for the connected devices is under way (this
stage lasts a few seconds at the most)

Dioda P3 [F ] Status Action

Zgaszona Everything OK Single cyclic operation

Zapalona Everything OK Complete cyclic operation
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6 Technical Charateristics

SL1 is produced by NICE S.p.a. (TV) I, MHOUSE S.r.l. is an affiliate of the NICE S.p.a. group.

Nice S.p.a., in order to improve its products, reserves the right to modify their technical characteristics at any time without prior notice. In any case,
the manufacturer guarantees their functionality and fitness for the intended purposes.

Note: all the technical characteristics refer to a temperature of 20°C.

SL1K gearmotor for sliding gates

Type Electromechanical gearmotor for automated gates and doors incorporating a control unit complete with
radio receiver for "TX4" transmitters.

Adopted technology 24Vdc motor, helical teeth reduction gear; mechanical release A transformer inside the motor but separated
from the control unit reduces mains voltage to the nominal voltage of 24Vdc used by the automation system

Peak thrust 18Nm

Nominal torque 10Nm

Nominal thrust 330N

Idling speed 0,18 m/s in "slow" speed mode; 0, 26 m/s in "fast" speed mode 

Nominal torque speed 0,14 m/s 0.14 m/s in "slow" speed mode; 0, 20 m/s in "fast" speed mode 

Maximum frequency of cycles 50 complete cycles per day (the control unit allows up to a maximum of 10 cycles per hour)

Maximum continuous cycle time approx. 13 minutes

Working Limits Its structural characteristics make it suitable for use on gates weighing up to 350Kg and up to 5m long

Power supply 230Vac (+10% -15%) 50/60Hz

Rated absorbed power 100 VA; peak power is 250 VA for maximum 3s

Emergency power supply Designed to accommodate "PR1" buffer batteries

Flashing light output For visual signalling devices with 12V lamp, maximum 21W

ECSBus output One output with a maximum load of 10 ECSBus units
"OPEN" input For normally open contacts (the closing of the contact causes the "OPEN" command)

STOP input For normally open contacts and/or for 8.2Kohm constant resistance, or normally closed contacts with
recognition of the "normal" status (any variation from the memorized status causes the "STOP" command)

Radio aerial input 52 ohm for RG58 or similar type of cable

Maximum cable length Mains power supply: 30m; inputs/outputs: 20m with aerial cable preferably shorter than 5m (observe the
directions regarding the minimum gauge and type of cable)

Operating ambient temperature -20 ÷ 50°C

Not suitable for use in acid, saline or
potentially explosive atmosphere

No

Mounting Horizontal surface-mounted with relative fixing plate
Protection class IP54
Dimensions / weight 300 x 163 h 295 / 9 Kg

Remote control possibility With TX4 transmitters the control unit can receive one or more of the following commands: "OPEN", "Open
partially", "Open only" and "Close only"

TX4 transmitters memorized Up to 150 if memorized in mode 1

Range of TX4 transmitters From 50 to 100m. The range can vary if there are obstacles or electromagnetic disturbances, and is affected
by the position of the receiving aerial incorporated in the flashing light

Programmable functions

"Cycle" or "Complete cycle" operation (automatic closing) 
"Slow" or "fast" motor speed 
The pause time in the "complete cycle" mode can be set at 10, 20, 40, 80 seconds
The type of pedestrian opening can be selected from 4 modes 
The sensitivity of the obstacle detection system can be selected from 4 levels 
The operation of the "Open" command can be selected from 4 modes

Self-programmed functions Automatic detection of devices connected to the ECSBus output
Automatic detection of the type of "STOP" device (NO or NC contact or 8.2Kohm resistance)
Automatic detection of gate length and calculation of deceleration points
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FL1 Flashing light

Type Flashing signalling light for automatic gates and doors. The device incorporates a receiving aerial for
remote control

Adopted technology Visual signalling device with 12V 21W lamp, controlled by MHOUSE automation control units

Lamp 12V 21W BA15 socket (automotive type lamp)

Power supply
The device can be connected only to the "FLASH" and "AERIAL" terminals on the MHOUSE automatic
gate control units

Operating ambient temperature -20 ÷ 50°C

Suitable for use in acid, saline or
potentially explosive atmosphere

No

Mounting Horizontal surface-mounted or vertical wall-mounted

Protection class IP55

Dimensions / weight 120 x 60 h 170mm / 285g

KS1 Key-Operated Selector Switch

Type Key-operated double switch suitable for control of automatic gates and doors. Illuminated for night
operation

Adopted technology
Activation protected by a lock, the insertion and clockwise turning of the key causes the closing of a
contact , the counter-clockwise turning of the key causes the closing of the second contact; spring-loaded
for return of key to the middle position

Tamper-proof The selector switch can be opened to access the connections only by inserting the key and turning it in
either direction

Security lock Key with 450 different key numbers

Power supply/contacts The device can only be connected to the "OPEN" and "STOP" terminals on the MHOUSE automation
control units, to which it sends the control signals and by which it is energized for night illumination

Operating ambient temperature -20 ÷ 50°C

Suitable for use in acid, saline or
potentially explosive atmosphere

No

Mounting Vertical, wall mounted

Protection class IP44

Dimensions / weight 95 x 65 h 36mm / 135g

PH1 Photocells

Tipologia Presence detector for automated gates and doors (type D according to EN 12453 standard) consisting of
a "TX" transmitter and an "RX" receiver

Adopted technology Optical, by means of direct TX-RX interpolation with modulated infrared ray

Detection capacity Opaque objects located on the optical axis between TX and RX, larger than 50mm and moving slower than
1.6m/s

TX transmission angle Approx. 20°

RX reception angle Approx. 20°

Useful capacity Up to 10m for maximum TX-RX misalignment of ± 5° (the device can signal an obstacle even in the case of
adverse weather conditions)

Power supply/output The device can be connected only to "ECSBus" networks from which it receives the power supply and
sends the output signals.

Absorbed power 1 ECSBus unit

Maximum cable length Up to 20m (observe the directions regarding the minimum gauge and type of cable)

Addressing possibility Up to 7 detectors with protection function and 2 with opening command function.
The automatic synchronism prevents any interference among the various detectors

Operating ambient temperature -20 ÷ 50°C

Suitable for use in acid, saline or
potentially explosive atmosphere

No

Mounting Vertical, wall-mounted

Protection class IP55

Dimensions / weight (TX and RX) 95 x 65 h 25mm / 65g
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7 Annexes

CE Declaration of Conformity to be filled in and delivered to the owner of the power operated gate.

7.2 Annexe 2: CE Declaration of Conformity of Power Operated Gate

7.3 Annexe 3: Operating Guide

7.1 Annexe 1: CE Declaration of Conformity of SL1 Components 
CE Declaration of Conformity of SL1 components; this statement must be attached to the technical documentation.

The following annexes are designed to help you prepare the technical documentation

Brief guide to be used as an example for drafting the operating guide to be delivered to the owner of the power operated gate.

TX4 transmitters

Type Radio transmitters for remote control of automatic gates and doors

Adopted technology AM OOK coded modulation of radio carrier

Frequency 433.92 Mhz

Coding Rolling code with 64 Bit code (18 billion million combinations)

Buttons 4, each button can be used for the different controls of the same control unit or to control different control
units.

Irradiated power Approx. 0.0001W

Power supply 6V +20% -40% with two CR2016 type lithium batteries

Battery life 3 years, estimated on the basis of 10 commands/day, each lasting 1s at 20°C (at low temperatures the
efficiency of the batteries decreases)

Operating ambient temperature -20 ÷ 50°C

Suitable for use in acid, saline or
potentially explosive atmosphere

No

Protection class IP40 (suitable for use indoors or in protected environments)

Dimensions / weight 72 x 31 h 11mm / 18g
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Number: 159/SL1 Date: 15/10/2002 Revision: 02

The undersigned: Lauro Buoro declares that the following products

Manufacturer's name: NICE S.p.a.

Address : Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè –ODERZO- ITALY

Model : SL1K; PH1; KS1; FL1; TX4

Comply with the essential provisions of the following European Directives:

Reference Heading

98/37/EC (EX 89/392/EEC)
DIRECTIVE 98/37/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of June 22, 1998, for the
harmonisation of the legislations of member States regarding machines

73/23/EEC
DIRECTIVE 73/23/EEC OF THE COUNCIL of February 19, 1973 for the harmonisation of the legislations of member
States regarding electrical equipment designed to be used within certain voltage limits

89/336/EEC
DIRECTIVE 89/336/EEC OF THE COUNCIL of May 3, 1989, for the harmonisation of the legislations of member States
regarding electromagnetic compatibility

1999/5/EC
DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of March 9, 1999 concerning radio
equipment and telecommunications terminal equipment and mutual recognition of their conformity

Comply with the following Standards:

The undersigned declares moreover that the components described above may not be put into service before the machine in which they are
incorporated has been identified and declared to comply with the provisions of Directive 98/37/EC.

ODERZO, 15/10/2002 Lauro Buoro

(Managing Director)

Declaration of conformity
According to Directive 98/37/EC, Annexe II, part B (CE declaration of conformity by manufacturer)

SL1 is produced by NICE S.p.a. (TV) I, MHOUSE S.r.l. is an affiliate of the Nice S.p.a group.

Reference Issue date Heading

EN 12445 11/2000 Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Test methods

EN 12453 11/2000 Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors – Requirements

ETSI EN301489-3 8/2002
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio
equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9
kHz and 40 GHz

EN300220-3 2000
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD);Radio equipment to be
used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 3: Harmonized EN
covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

EN60950 10/2001 Information technology equipment - Safety
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The undersigned / Company:

(name or business name of person who has put the power operated gate into service)

(address)

Declares under his/her sole responsibility that:

The automation : power operated gate 

Serial number :

Year of manufacture :

Location (address) : 

Satisfies the essential requirements of the following Directives:

98/37/EC Machine Directive

89/336/CEE Electromagnetic Compatibility Directive

73/23/CEE Low Voltage Directive

99/5/EC "R&TTE" Directive

And the provisions of the following harmonised standards:

EN 12445 "Industrial, commercial and garage doors and gates. Safety in use of 
power operated doors - Test methods"

EN 12453 "Industrial, commercial and garage doors and gates. Safety in use of 
power operated doors - Requirements"

Name Signature

Date Location

Declaration of conformity
According to Directive 98/37/EC, ANNEXE II, part A (CE declaration of conformity for machines)
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Instructions SL1 35

• Keep at a safe distance while the gate is moving; do not pass
through until the gate has opened all the way and has stopped
moving.

• Do not allow children to play near the gate or with its controls.

• Stop using the automation system immediately if you notice
anything abnormal (strange noise or jerky movements); failure to
observe this warning may result in serious danger and accidents.

• Do not touch any components while they are moving.

• Have periodic checks made according to the instructions
provided in the maintenance schedule.

• Maintenance operations and repairs can only be performed by
qualified technicians.

This guide should be stored in an accessible location and made available
to all users of the automation.

7.3 Annexe 3: Operating Guide

7.3.1 Safety regulations

With radio transmitter

The radio transmitter is ready for use and the four buttons have the
following functions:

With selector switch

The selector switch has two positions, with automatic return to the
centre.

Control with safety devices out of order

If the safety devices are out of order or malfunctioning, it is still possible
to control the gate.

1 Operate the gate control device (remote control or key-operated
selector switch). If the safety devices enable the operation, the gate will
open normally, otherwise:

2 The flashing light flashes a few times but the manoeuvre does not start
(the number of flashes depends on the reason why the manoeuvre is not
enabled).

3 In this case, actuate the control again within 3 seconds and keep it
actuated.

4 After approximately 2s the gate will start moving in the "man present"
mode, i.e. so long as the control is maintained the gate will keep moving;
as soon as the control is released the gate will stop.

If the safety devices are out of order the automation must be repaired as
soon as possible.

Function(*)

T1 button

T2 button

T3 button

T4 button

Action Function

Rotated to the right: "OPEN" (*)

Rotated to the left: "STOP" It stops the movement of the gate

(*) This item must be drafted by the person who has programmed the
system.

Figure 75

Figure 76

7.3.2 Gate Control

(*) This table must be prepared by the person who has programmed the
system:

T1

T2
T3

T4

www.ga
łec

ki.
pl



7.3.4 Replacing the Remote Control Battery

36 Instructions SL1

Gearmotor release

The gearmotor is equipped with a mechanical system which allows the
gate to be opened and closed manually (i.e. as if SL1 were not present).

The manual operation must be resorted to in case o power failures or
system malfunctions. If a power failure occurs, the buffer battery can be
used (PR1 optional accessory).

If there is a malfunction of the gearmotor it is still possible to try and
release the motor in order to check whether the problem is connected
with the release mechanism.

1 Turn the release mechanism cover anti-clockwise until the hole
matches the release pin.

2 Insert the key in the pin.

3 Turn the key anti-clockwise by approx. 90° until you feel the gate
release

4 At this point, the gate can be moved manually.

5 To restore the functionality of the automation system, rotate the key
clockwise while simultaneously moving the gate until it is caught by the
mechanism.

6 Remove the key and close the cover by turning it clockwise.

The only maintenance operations that the user can and must perform
periodically concern the cleaning of the photocell glasses and the
removal of leaves and debris that may impede the automation.

• Use a slightly damp cloth (not wet) to clean the surface of the
devices. Do not use any substances containing alcohol, benzene,
diluents or other flammable substances. The use of these
substances could damage the devices, start fires or generate
electric shocks.

• Disconnect the power supply to the automation before you
proceed to remove leaves and debris, to prevent anyone from
activating the gate.

If the range of the remote control is significantly diminished and the light
emitted by the LED is feeble, the remote control battery is probably
exhausted. The remote control houses two CR2016 type lithium
batteries. To replace them proceed as follows:

1 Open the bottom by pulling it.

2 Insert a small pointed tool in the slit and prise the batteries out.

3 Insert the new battery, observing the polarity (the "+" symbol towards
the bottom ).

4 Close the bottom until it clicks.

The batteries contain polluting substances: do not dispose of
them together with other waste but use the methods established
by local regulations.

Figure 78

Figure 79

7.3.3 Maintenance Operations to Be Performed by the User

Figure 80

Figure 81

Figure 77
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Mhouse
Via Pezza Alta, 13 - Z.I. Rustignè
31046 Oderzo TV Italia
Tel. +39 0422 20 21 09
Fax +39 0422 85 25 82
info@mhouse.biz
www.mhouse.biz
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