
MENU Centrali sterującej THALIA 

W nawiasach kwadratowych [] lub  pogrubiony tekst podano wartości 

minimalne - maksymalne lub fabrycznie ustawione 

Menu uproszczone programowania centrali 

Wciśnij 1x przycisk OK 

1- LANGUAGE ustawienie języka programowania
ITA - włoski FRA - francuski DEU - niemiecki ENG - angielski ESP - hiszpański 

2- TYPE model siłowników:
ELI - ELI BT 

PHOB - Phobos N BT/Phobos N L BT 

IGEA - IGEA BT  

....... - brak 

3- DIR kierunek otwierania:
INT - do wewnątrz posesji 

EXT - na zewnątrz posesji

4- PRESET gotowe schematy działania:
AR- działanie automatyczne dom jednorodzinny  

SR- działanie półautomatyczne dom jednorodzinny 

AC- działanie automatyczne dom wielorodzinny 

SC- działanie półautomatyczne dom wielorodzinny 

IND- działanie w obecności człowieka 

5- AUTOSET automatyczny dobór sił i parametrów

6- MEMREMOTES
dodawanie pilotów do pamięci 

Menu zaawansowane programowania centrali 

Wciśnij 2x przycisk OK 

PARAM Parametry 

OPEN DELAY TIME 
Czas opóźnienia podczas otwierania dla silnika 2 względem silnika 1. [1/10/1] 

CLS DELAY TIME 
Czas opóźnienia podczas zamykania dla silnika 1 względem silnika 2 [0/25/1] 

TCA 
Czas automatycznego zamykania [0/120/10] 

TRF.LGHT.CLR.T 
Czas opuszczenia strefy semafora [s] [1/180/40] 
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OP.DIST.SLOUD Odcinek spowalniania ruchu podczas otwierania [%] [0/50/10] 
Odcinek spowalniania ruchu silnika/silników podczas otwierania, wyrażony w procentowej części 

całkowitego odcinka ruchu.  

UWAGA: Po zmodyfikowaniu parametru należy wykonać kompletny, niczym nieprzerwany cykl roboczy. 

UWAGA: jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat ”SET”, wykrywanie przeszkód jest nieaktywne. 

CL.DIST.SLOUD Odcinek spowalniania ruchu podczas zamykania [%] [0/50/10] 
Odcinek spowalniania ruchu silnika/silników podczas zamykania, wyrażony w procentowej części 

całkowitego odcinka ruchu. UWAGA: Po zmodyfikowaniu parametru należy wykonać kompletny, niczym 

nieprzerwany cykl roboczy. UWAGA: jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat ”SET”, wykrywanie 

przeszkód jest nieaktywne. 

DIST.DECEL Odcinek zmniejszania prędkości [%] [0/50/15] 
Odcinek zmniejszania prędkości silnika/silników (przejście od prędkości roboczej do prędkości spowalniania 

ruchu) zarówno podczas otwierania, jak i zamykania, wyrażony w procentowej części całkowitego odcinka 

ruchu. UWAGA: Po zmodyfikowaniu parametru należy wykonać kompletny, niczym nieprzerwany cykl 

roboczy. UWAGA: jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat ”SET”, wykrywanie przeszkód jest 

nieaktywne. 

OP.FORCE Siła skrzydła/skrzydeł podczas otwierania [%] [1/99/50] 

CLS.FORCE Siła skrzydła/skrzydeł podczas zamykania [%] [1/99/50] 

OP SPEED Prędkość otwierania [%] [15/99/99] 

CL SPEED Prędkość zamykania [%] [15/99/99] 

SLOW SPEED Prędkość na zwolnieniu [%] [15/99/25] 
Prędkość pracy silnika/silników podczas otwierania i zamykania w czasie spowalniania ruchu, wyrażona 

procentową wartością maksymalnej prędkości roboczej. UWAGA: Po zmodyfikowaniu parametru należy 

wykonać kompletny, niczym nieprzerwany cykl roboczy. UWAGA: Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest 

komunikat ”SET”, wykrywanie przeszkód jest nieaktywne. 

LOGIC logika 

Motor type Typ silnika ustawić typ silnika połączonego z centralą: 
0- silniki nieaktywne 

1-ELI 250BT 

2-PHOBOS BT 

3-IGEA BT 

TCA Czas automatycznego zamykania 
1-włączone 

0- wyłączone 

FAST CLS zamknij po foto 
0-wyłączone 

1- po zwolnieniu linii fotokomórek po 3s brama automatycznie zamyka się 

STEP-BY-STEP MOVEMNT Praca krokowa: 
0-Logika 4-krokowa 

1-Logika 3-krokowa, podczas zamykania odwracany jest ruch bramy 

2-Logika 2-krokowa, podanie impulsu powoduje odwrócenie ruchu bramy 

PRE-ALARM wstępne świecenie lampy 
0-wyłączone 

1-przed ruchem lampa świeci się 3 sekundy 
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HOLD-TO-RUN  
0-działanie impulsowe 

1-Działanie z obecnością człowieka styk 61 skonfigurowany jako OPEN, styk 62 skonfgurowany jako CLOSE, 

urządzenia zabezpieczające są wyłączone 
2-Działanie awaryjne z obecnością człowieka Jeżeli urządzenia zabezpieczające z testem 3-krotnie nie 

wykonają testu, aktywowane jest otwieranie awaryjne. styki jak w poz.1 

IBL OPEN Blokowanie impulsów podczas fazy otwierania 
0- wyłączone 

1-podczas fazy otwierania impulsy nie są przyjmowane 

IBL TCA Blokowanie impulsów podczas fazy odliczania czasu automatycznego zamykania 
0- wyłączone 

1-podczas fazy otwierania impulsy nie są przyjmowane 

PRESS SWC Odboje mechaniczne 
0-ruch jest zatrzymywany na wyłączniku krańcowych napędu 

1- ruch jest kontynuowany aż skrzydło oprze się o odbój mechaniczny 

1 MOT.ON Praca tylko 1 siłownika 
0-oba siłowniki są aktywne 

1- praca tylko 1 siłownika 

OPEN IN OTHER DIRECT Kierunek pracy siłowników 
0-praca standardowa otwieranie do wewnątrz 

1-praca odwrócona otwieranie na zewnątrz 

SAFE 1 Konfiguracja wejścia 72 
0 fotokomórka standardowa 

1 fotokomórka z fototestem 

2 fotokomórka standardowa tylko na otwarcie 

3 fotokomórka z fototestem tylko na otwarcie 

4 fotokomórka standardowa tylko na zamknięcie 

5 fotokomórka z fototestem tylko na zamknięcie 

6 listwa krawędziowa 

7 listwa krawędziowa z fototestem 

8 listwa rezystancyjna 8k2 

SAFE 2 Konfiguracja wejścia 74 
0 fotokomórka standardowa 

1 fotokomórka z fototestem 

2 fotokomórka standardowa tylko na otwarcie 

3 fotokomórka z fototestem tylko na otwarcie 

4 fotokomórka standardowa tylko na zamknięcie 

5 fotokomórka z fototestem tylko na zamknięcie 

6 listwa krawędziowa 

7 listwa krawędziowa z fototestem 

8 listwa rezystancyjna 8k2 

IC 1 konfiguracja wejścia 61 
0- wejście skonfigurowane jako start E (external - zewnątrz) 

1- wejście skonfigurowane jako start I (internal - wewnątrz) 

2- wejście skonfigurowane jako OPEN 

3- wejście skonfigurowane jako CLOSE 

4- wejście skonfigurowane jako PED (furtka - przejście dla pieszych) 

5- wejście skonfigurowane jako TIMER 

6- wejście skonfigurowane jako PED TIMER 
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IC 2 konfiguracja wejścia 62 
0- wejście skonfigurowane jako start E (external - zewnątrz) 

1- wejście skonfigurowane jako start I (internal - wewnątrz) 

2- wejście skonfigurowane jako OPEN 

3- wejście skonfigurowane jako CLOSE 

4- wejście skonfigurowane jako PED (furtka - przejście dla pieszych) 

5- wejście skonfigurowane jako TIMER 

6- wejście skonfigurowane jako PED TIMER 

AUX3 Konfiguracja wyjścia AUX3 zaciski 26-27 
0- wyjście skonfigurowane jako 2 kanał radia:  styk zwierany na 1s 

1- SCA sygnalizacja otwartej bramy: 

styk zwarty podczas fazy otwierania i pełnego otwarcia, 

zwarcie-rozwarcie podczas fazy zamykania, rozwarty przy bramie zamkniętej 

2- światło wewnętrzne: styk zwarty przez 90 po ostatniej operacji 

3- oświetlenie strefowe: styk zwarty przez cały cykl pracy 

4- oświetlenie schodów: styk zwarty przez 1s na początku cyklu 

5 – alarm: styk zwarty jeżeli przez podwójny czas TCA brama będzie otwarta 

6- sygnalizator świetlny: styk zwarty podczas pracy napędów 

7- elektrozamek: styk zwarty przez 2s za każdym razem kiedy brama się otwiera 

8- zamek z magnesem: styk zwarty gdy brama jest zamknięta 

FIXED CODE Kod stały radioodbiornika 
0- odbiornik skonfigurowany jako ze zmiennym kodem 

1- odbiornik skonfigurowany jako ze stałym kodem 

RADIO PROG Opcja dostępu do programowania radioodbiornika 
0- Wczytywanie pilotów tylko za pomocą menu centrali sterującej 

1- Możliwe zdalne wczytywanie pilotów do pamięci oraz klonowanie 

SERIAL MODE Tryb szeregowy pracy centrali 
0-SLAVE centrala odbiera polecenia i działa jako podrzędna 

1- MASTER centrala wysyła polecenia sterujące do central podrzędnych 

ADDRESS Adres strefy z zakresu 0 do 127 

EXP11 konfiguracja wejścia 1-2 dodatkowej karty rozszerzającej SCS-MA 
0- wejście skonfigurowane jako start E (external - zewnątrz) 

1- wejście skonfigurowane jako start I (internal - wewnątrz) 

2- wejście skonfigurowane jako OPEN 

3- wejście skonfigurowane jako CLOSE 

4- wejście skonfigurowane jako PED (furtka - przejście dla pieszych) 

5- wejście skonfigurowane jako TIMER 

6- wejście skonfigurowane jako PED TIMER 

7- wejście skonfigurowane jako fotokomórka 

8- wejście skonfigurowane jako fotokomórka tylko na otwarcie 

9- wejście skonfigurowane jako fotokomórka tylko na zamknięcie 

10- listwa krawędziowa 

11- fotokomórka z fototestem złącze 3 w karcie SCS-MA spełnia rolę zacisku TESTPHOT 

12- fotokomórka z fototestem tylko na otwarcie złącze 3 w karcie SCS-MA spełnia rolę zacisku TESTPHOT 

13- fotokomórka z fototestem tylko na zamknięcie złącze 3 w karcie SCS-MA spełnia rolę zacisku TESTPHOT 

14- listwa krawędziowa z testem złącze 3 w karcie SCS-MA spełnia rolę zacisku TESTPHOT 
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EXP12 konfiguracja wejścia 1-3 dodatkowej karty rozszerzającej SCS-MA 
0- wejście skonfigurowane jako start E (external - zewnątrz) 

1- wejście skonfigurowane jako start I (internal - wewnątrz) 

2- wejście skonfigurowane jako OPEN 

3- wejście skonfigurowane jako CLOSE 

4- wejście skonfigurowane jako PED (furtka - przejście dla pieszych) 

5- wejście skonfigurowane jako TIMER 

6- wejście skonfigurowane jako PED TIMER 

7- wejście skonfigurowane jako fotokomórka 

8- wejście skonfigurowane jako fotokomórka tylko na otwarcie 

9- wejście skonfigurowane jako fotokomórka tylko na zamknięcie 

10- listwa krawędziowa 

EXPo1 konfiguracja wyjścia 4-5 dodatkowej karty rozszerzającej SCS-MA 
0- wyjście skonfigurowane jako 2 kanał radia: styk zwierany na 1s 

1- SCA sygnalizacja otwartej bramy: 

styk zwarty podczas fazy otwierania i pełnego otwarcia, zwarcie-rozwarcie podczas fazy zamykania, rozwarty 

przy bramie zamkniętej 

2- światło wewnętrzne: styk zwarty przez 90 po ostatniej operacji 

3- oświetlenie strefowe: styk zwarty przez cały cykl pracy 

4- oświetlenie schodów: styk zwarty przez 1s na początku cyklu 

5 – alarm: styk zwarty jeżeli przez podwójny czas TCA brama będzie otwarta 

6- sygnalizator świetlny: styk zwarty podczas pracy napędów 

7- elektrozamek: styk zwarty przez 2s za każdym razem kiedy brama się otwiera 

8- zamek z magnesem: styk zwarty gdy brama jest zamknięta 

9- sterowanie semaforem z kartą TLB 

EXPo2 konfiguracja wyjścia 6-7 dodatkowej karty rozszerzającej SCS-MA 
0- wyjście skonfigurowane jako 2 kanał radia: styk zwierany na 1s 

1- SCA sygnalizacja otwartej bramy: 

styk zwarty podczas fazy otwierania i pełnego otwarcia, zwarcie-rozwarcie podczas fazy zamykania, rozwarty 

przy bramie zamkniętej 

2- światło wewnętrzne: styk zwarty przez 90 po ostatniej operacji 

3- oświetlenie strefowe: styk zwarty przez cały cykl pracy 

4- oświetlenie schodów: styk zwarty przez 1s na początku cyklu 

5 – alarm: styk zwarty jeżeli przez podwójny czas TCA brama będzie otwarta 

6- sygnalizator świetlny: styk zwarty podczas pracy napędów 

7- elektrozamek: styk zwarty przez 2s za każdym razem kiedy brama się otwiera 

8- zamek z magnesem: styk zwarty gdy brama jest zamknięta 

9- sterowanie semaforem z kartą TLB 

TRAFFIC LIGHT PREFLASHING Wstępne miganie semafora 
0- wstępne miganie wyłączone 

1- semafor miga 3s na początku cyklu pracy 

TRAFFIC LIGHT RED LAMP AL- WAYS ON sterowanie czerwonym światłem semafora 
0- brama zamknięta, światło czerwone wyłączone 

1- brama zamknięta, światło czerwone włączone 

 

RADIO 

Add start Dodawanie pilotów na 1 kanał radia 
1. wciśnij OK - komunikat: press hidden button  

2. wciśnij 2 klawisze na pilocie, komunikat: release 

3. wciśnij klawisz na pilocie który chcesz zaprogramować 

4. komunikat: OK 01 pilot został dodany do pamięci 
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Add 2ch Dodawanie pilotów na 2 kanał radia 
1. wciśnij OK - komunikat: press hidden button  

2. wciśnij 2 klawisze na pilocie, komunikat: release 

3. wciśnij klawisz na pilocie który chcesz zaprogramować 

4. komunikat: OK 01 pilot został dodany do pamięci 

erase 64 kasowanie pamięci radioodbiornika 

cod rx Odczyt kodu radioodbiornika 

vk obsługa nadajników W-LINK 
ON- stan gotowości obsługi nadajników W-LINK przez 3 min 

OFF- obsługa nadajników W-LINK wyłączona 

DEFAULT  
Przywraca domyślne ustawienia fabryczne centrali (nie kasuje pamięci radioodbiornika) 

LANGUAGE 

Wybór języka programowania możliwe opcje ITA ENG FRA DEU ESP włoski, angielski, 

francuski, niemiecki, hiszpański 

STAT statystki 

vers 

wersja oprogramowania 

n.cycles ilość wykonanych cykli x 100 

n.remotes ilość pilotów w pamięci 

err lista ostatnich 30 błędów błąd nr 01 ostatni błąd 

password hasło dostępu do zarządzania poprzez moduł bluetooth 
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