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Centrale elettronica
Electronic control unit
Centrale électronique
Elektronische Steuereinheit
Central electrónica
Central electrónica
Elektroniczna jednostka sterująca
Electrische zekering
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MANUALE ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
GEBRUIKSHANDLEIDING
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900CT-24M

Key Automation S.p.A

OSTRZEŻENIE:

Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem instalacji.
Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji, niewłaściwe użytkowanie lub niepoprawne podłączenie może
mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo lub poprawne działanie urządzenia, a więc i całego systemu.
Nie ponosimy odpowiedzialności za wadliwe działanie i/lub uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem instrukcji.
Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w produktach.
NINIEJSZA BROSZURA ADRESOWANA JEST WYŁĄCZNIE DO INSTALATORA
Instalacja powinna być przeprowadzona wyłącznie przez profesjonalnie wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
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Zaleca się sprawdzenie ogólnego stanu przewodów (sekcji, izolacji, styków) oraz wyposażenia
dodatkowego (fotokomórek, odbiorników, tablic przyciskowych, przełącznika kluczykowego, itp.)
istniejących instalacji.
Wskazówki dla poprawnej instalacji:
1. Przekrój przewodów powinien obliczać się wedle ich długości i abrosbowanego prądu.
2. Nie korzystaj z pojedynczego przewodu wielożyłowego wspólnie z innymi urządzeniami.
3. W przypadku długich przewodów kontrolnych (ponad 50 metrów), zaleca się ich rozłączenie
poprzez przekaźniki zamontowane w pobliżu jednostki sterującej.
4. Wszystkie wejścia N.C. (fotokomórki, wyłączniki krańcowe, listwa bezpieczeństwa i zatrzymania)
niewykorzystywane przez jednostkę strującą powinny być zwarte z terminalem wspólnym.
5. Wszystkie zaciski N.C. połączone z tym samym wejściem muszą być podłączone szeregowo.
6. Wszystkie zaciski N.O. połączone z tym samym wejściem muszą być podłączone równolegle.

w
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- Przewiduje się podłączenie ZEWNĘTRZNEGO I NIEZALEŻNEGO ODŁĄCZNIKA (nie załączony
w zestawie) o 30mA i odpowiedniej możliwości obciążenia dla zasilania jednostki sterującej.
- Sprzęt powinien być instalowany w sposób FACHOWY przez wykwalifikowany personel i zgodnie
ze standardami EN 13241-1, EN 12453 oraz EN 12445 dotyczącymi bezpieczeństwa automatyki.
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WAŻNE: PROCESY ZAMYKANIA/OTWIERANIA POWINNY BYĆ
WYKONYWANE PRZY WYŁĄCZONYM SILNIKU
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MODELE I CHARAKTERYSTYKA

900CT-24M Jednostka sterująca wyposażona w:
system zapobiegania odkształceniom
- regulację czułości urządzenia kodującego - zwalnianie silnika - hamulec silnikowy - czujniki
magnetyczne wyłączników krańcowych - fototest (może być ominięty)
DANE TECHNICZNE
ZASILANIE
MAKS. OBCIĄŻENIE SILNIKA
WYJŚCIE ZASILANIA AKCESORIÓW
RODZAJ BATERII (NIE ZAŁĄCZONA W ZESTAWIE)
AUTONOMIA BATERII
TEMPERATURA PRACY

CT-24M
230Vac/50Hz - 24Vac 80VA
120W
24Vac 400mA
Wielokrotnego ładowania 2 x 12V 1,3Ah
4 cykle w ciągu 5h
-20°C/+60°C

WIDOK OGÓLNY
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OPIS
CN1 Tablica zaciskowa dla podłączeń 24V. ( Silnik – Migacze – Lampa )
CN2 Złącze enkodera
CN3 Tablica zaciskowa podłączeń wyjściowych (Urządzenia kontrolne i bezpieczeństwa).
Wejście Led lampy bezpieczeństwa: Lampa włączona = wejście zamknięte
S1 Przycisk P/P (Krok po kroku)
DL1 Lampa programowania
S2 Przycisk programowania PROG
S3 Funkcje ustawień Dip-switch
Resetowanie jednostki sterującej. Krótkie spięcie 2 pinów odpowiada restartowaniu zasilania.
T1 Trymer do regulacji czułośći enkodera antyodkształceniowego.
CN4 Złącze płyty radioodbiornika zatrzaskowego (opcjonalne)
CN5 Złącze anteny
JP1 Moduł ładowarki baterii
HL1 HL2 Magnetyczne czujniki wyłącznika krańcowego
CN6 Zasilanie
F1 Bezpiecznik zabezpieczający linię zasilania 230Vac, opóźniony 10A
39

POLSKI

16

CN1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CN2

12)
13)
14)
15)
16)
17)

PED Otwarcie dla pieszych
P/P Otwarcie krok po kroku
F.CH Fotokomórka bezpieczeństwa zamknięta
F.AP Fotokomórka bezpieczeństwa otwarta
STP Urządzenie bezpiezeństwa STOP
C Wspólne

- Enkoder silnik (biały)
+ Enkoder silnik (brązowy)
S Enkoder silnik (zielony)
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9)
10)
11)

CN3

24V silnik
24V silnik
24V zasilanie akcesoriów
24V zasilanie akcesoriów
Migacz. ZASILANIE
wspólne
Lampa ostrzegawcza / Fototest
uziemienie

12 13 14 15 16 17

w

12345678

TX

w

w

9 10 11

F1

RX

24Vac/dc
+

POLSKI

1 2 3

24Vac/dc
+

NA PED
NA P/P

NC

1 2 3 4

TX
24Vac/dc
+

1 2 3

F2

RX
24Vac/dc
+

NC

1 2 3 4
NC STOP

CN4 Odbiornik zatrzaskowy
CN5 Antena odbiornika
CN6 Zasilanie drugiego transformatora
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FUNKCJA
Prędkość podczas
spowolnienia
Automatyczne
zamykanie

OFF

ON

Wysoka prędkość

Niska prędkość

OFF

ON
Impuls otwierania / Impuls zatrzymania / Impuls
zamykania
Po otwarciu, odrzuca inwersję lub polecenie
zatrzymania poprzez wejście P/P. Podczas
zamykania, akceptuje inwersję lub polecenie
zatrzymania.

3

P/P Funkcja kontrolna

Impuls otwierania
Impuls zamykania

4

Wspólna

Impuls P/P
akceptowany

5

Procent spowolnienia

6

Procent Otwarcia dla
pieszych

7

Migacz / Światło
ostrzegawcze

8

Fototest

30% całkowitego zapisanego prebiegu.
Otwarcie częściowe w 40%
Wyjście monostabilne po 90 sek od wykonania
ostatniego działania.
Fototest włączony przy fotokomórce
podłączonej w zamknięciu FCH
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10% całkowitego
zapisanego prebiegu.
Otwarcie częściowe
w 20%
Bistabilne otwarcie
dla podłączenia
Migacza.
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DIP No.

Fototest wyłączony

PROGRAMOWANIE TRYBU OTWIERANIA DLA PIESZYCH
Przy ustawieniach domyślnych, polecenie Pieszy automatycznie wykonuje częściowe otwarcie bramy w 20% otwarcia
otrzymywanego przy Dip 6 = OFF.
Aby zwiększyć ten procent do 40% pełnego utwarcia, wybierz Dip 6= On.
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PROGRAMOWANIE I ZAPISYWANIE PAUZ
1. Otwórz bramę do mniej więcej połowy.
2. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk PROG. Lampa LED L1 zapali się, informując o wejściu w tryb
programowania.
3. Wciśnik przycisk P/P, aby całkowicie zamknąć bramę. Po dwóch sekundach, brama zmieni kierunek ruchu i
całkowicie się otworzy (proces zapamiętywania odbywa się w zwolnionym tempie). W przypadku niewykrycia
wyłączników krańcowych przez jendostkę sterującą, zaleca się obrócenie o 180° obydwu magnesów na metalowych
poziomych wspornikach, na których zostały umieszczone.
4. Pierwszym ruchem wykonywanym przez jednostkę sterującą jest zamykanie. Dzięki temu jednostka sprawdza, czy
silnik obraca się w prawidłowym kierunku. W razie nieprawidłowego kierunku ruchu silnika, jednostka nie zostanie
zamknięta. W tym wypadku, należy ZRESETOWAĆ urządzenie, naciskając dwie końcówki oznaczone napisem
RESET za pomocą czubka wkrętaka. Jednostka sterująca natychmiast zatrzyma działanie, pozwalając na zmianę
biegunowości kabli silnika, po czym należy ponownie rozpocząć programowanie od punktu 2.
5. Brama otworzy się aż do wyłącznika krańcowego.
6. Rozpocznij odliczanie i poczekaj aż upłynie wybrany czas do automatycznego zamknięcia bramy.
7. Naciśnij ponownie przycisk P/P lub przycisk zdalnego sterowania.
8. Brama rozpocznie ruch zamykania aż do całkowitego osiągnięcia wyłącznika krańcowego zamykania.
9. Jednostka wyjdzie automatycznie z procedury programowania, a dioda Led LD1 zgaśnie.
Możesz wstępnie ustawiać lub sprawdzać działanie magnetycznych wyłączników krańcowych w trakcie
programowania. PROCEDURA:
Odblokuj bramę, uruchamiając silnik. Brama będzie poruszać się swobodnie.
Wejdź w tryb programowania, wciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk PROG.
Przesuń bramę ręcznie. Kiedy zbliży się do wyłącznika krańcowego, migacz i dioda led DL1 zaczną migać.
Dokonaj niezbędnych ustawień.
Ponownie zablokuj silnik i przystąp do punktu 3 procedury zapamiętywania.
Aby zapewnić zatrzymanie się bramy dokładnie po wykryciu wyłącznika krańcowego, zaleca się aktywację
maksymalnego (Dip 5 = ON) oraz minimalnego (Dip 1 = ON) spowolnienia.

FOTOTEST
Standardowo, jednostka sterująca jest instalowana z wyłączoną funkcją fototestu (Dip 8 = OFF). Aby ją uruchomić,
podłącz dwie linie zasilania w następujący sposób:
- Odbiornik fotokomórki (z tablicą zaciskową 5-pin) jest zasilany przez zaciski 24Vdc.
- Nadajnik fotokomórki (z tablicą zaciskową 2-pin) jest zasilany pomiędzy -COM a wyjściem +LIGHT.
- Test jest wykonywany WYŁĄCZNIE na fotokomórce aktywnej w zamknięciu F.CH.
Przy każdym otwarciu bramy, jednostka sterująca odłączy na krótko zasilanie do nadajników fotokomórki i sprawdzi,
czy stan uległ zmianie. Jeśli wyszstko działa poprawnie, jednsotka rozpocznie ruch otwierania; jeśli zostaną wykryte
jakiekolwiek problemy, cykl zostanie wstrzymany i lampa migająca zamiga kilka razy, informując o sytuacji.
Funkcja fototest oferuje następujące korzyści:
- Oszczędność energii;
- Wzrost autonomii w trybie BATERII;
- Mniejsze zużycie komponentó elektronicznych.
- Fototest działa wyłącznie kiedy fotokomórka jest podłączona w trybie zamykania F.CH.
-Przy włączonej funkcji fototest i zamkniętej bramie, nadajniki fotokomórki są wyłączone i odpowiednie światło znajduje
się w pozycji OFF.
-Fotokomórki działają tylko podczas ruchu bramy.
-Pozostaw tę funkcję wyłączoną (Dip 8 = OFF) w trakcie programowania i zewrzyj wejście, umieszając mostek
zwierający (jumper) pomiędzy C i F.CH.
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REGULACJA CZUŁOŚCI
EN 12445 wymaga, aby każdy system automatyczny przeszedł próby uderzeniowe wykonywane za pomocą
specjalnego instrumentu. Wykonaj próbę uderzeniową i zmień czułość enkodera poprzez trymer SENS (część 10 fig. 1).
Jeśli dokonane zmiany są niewystarczające, aby zmniejszyć wartości zgodnie z wykresem wskazanym przez wyżej
wymieniony standard, zaleca się założenie miękkiego gumowego profilu na głównej krawędzi bramy, aby złagodzić
uderzenie.
Jeśli po ustawieniu czułości i założeniu gumowego profilu nadal nie spełnia się wymagań standardu, można
zamontować urządzenia alternatywne, takie jak listwę bezpieczeństwa na głównej krawędzi bramy.
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FUNKCJA SPRZĘGŁA ELEKTRONICZNEGO
To niezwykle ważne urządzenie bezpieczeństwa. Kalibracja jest stała i, w przeciwieństwie do sprzęgieł
mechanicznych, nie ulega zużyciu.
A Włącza się podczas ruchu otwierania i zamykania. Po włączeniu, zmienia kierunek, nie wyłączając automatycznego
zamykania, jeśli zostało aktywowane.
B Włącza się dwa razy pod rząd, powraca automatycznie do trybu zatrzymania, wyłączając automatyczne zamykanie,
jeśli zostało aktywowane. Działanie dwa razy pod rząd oznacza, że przeszkoda jest trwała i jakikolwiek dalszy ruch
bramy mógłby być niebezpieczny, zmuszając użytkownika do wydania polecenia zamknięcia lub otwarcia bramy.
C Włącza się trzy razy pod rząd na ponad 120 sekund, jednostka sterująca wykonuje procedurę awaryjną, całkowicie i
powoli otwierając bramę, aż do ogranicznika; a następnie zamyka ją ponownie automatycznie jeśli aktywowane zostało
zamykanie automatyczne. W tren sposób, w razie utraty ograniczników końcowych, zostaną one automatycznie
zsynchronizowane.
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FUNKCJA MIGACZA
FUNKCJA LAMPY MIGAJĄEJ: Migacz jest urządzeniem bezpieczeństwa oraz oferuje użytkownikowi i instalatorowi
informację na temat stanu działania bramy. Spójrzmy na tę funkcję:
A Miganie wstępne trwa 0.5 sekundy w trybie otwierania i 1 sekundę w trybie zamykania. Ostrzega użytkownika, w
celach bezpieczeństwa, o zbliżającym się ruchu bramy.
B Jeśli włączone są automatyczne otwieranie i zamykanie bramy (DIP 2 w pozycji ON), migacz zapala się na 2
sekundy, informując o automatycznym zamknięciu bramy.
C Jeśli brama jest otwarta i włączone zostało urządzenie bezpieczeństwa, lampa zamiga przez 5 sekund i wyłączy się,
aż styk urządzenia bezpieczeństwa zostanie zresetowany.
D Wskazuje etapy programowania opisane w akapicie Programowania.
TEST KOŃCOWY I ZALECENIA KONTROLNE
Po zakończeniu programowania, zawsze wykonuj test końcowy oraz przegląd urządzenia.
- Sprawdź poprawne działanie urządzeń zabezpieczających (systemu antyuderzeniowego, przycisku stop,
fotokomórek, listw bezpieczzeństwa, itp.).
- Sprawdź poprawne działanie urządzeń ostrzegawczych (lamp migających, lampy informującej o otwarciu bramy, itp.).
- Sprawdź poprawne działanie urządzeń kontrolnych (przycisku P/P, zdalnego sterowania, itp.).
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RADIO (opcjonalne) Radio podłącza się w złączu JP1.
Centrala CT-24M jest kompatybilna z następującymi odbiornikami Key Automation z serii MEMO snap-in 900RXI-22 /
900RXI-42 / 900RXI-42R
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ŁADOWARKA BATERII CABAT-30 (opcjonalna)
System z CT-24M może działać nawet w przypadku awarii zasilania. Wystarczy, że zainstalujesz dwie baterie (12V.
1,3Ah. MAX – nie załączone w zestawie) oraz łądowarkę baterii CABAT-30. Instalacja nie wymaga modyfikacji
systemu.
W nowych systemach, po zainstalowaniu i przetestowaniu, należy wsunąć moduł ładowarki baterii zatrzaskowej w
złącze. Jednak należy upewnić się, że biegunowość kabli podłączeniowych jest prawidłowa.
Kolejność podłączenia:
Odłącz zasilanie 230Vac.
Wsuń moduł CABAT-30.
Podłącz szeregowo dwie baterie, korzystając z dostarczonych kabli oraz zwracając uwagę na ich biegunowość.
Sprawdź, czy świecą się diody bezpieczeństwa.
Ponownie podłącz zasilanie.
- Nowe baterie będą całkowicie naładowane po około 10 godzinach.
- Liczba ruchów bramy przy zasilaniu przez baterię zależy od wielu czynników:
przybliżonym przykładem mogą być 4 pełne cykle w następujących warunkach:
- brama 150kg długość 3m
- instalacja z parą fotokomórek, odbiornikiem zatrzaskowym oraz 1 lampą migającą (maks. 20W)
- całkowicie naładowane baterie
- w ciągu 5 godzin od awarii zasilania 230 Vac

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.
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ZALECENIA KOŃCOWE
1. Automatyka powinna być instalowana wyłącznie przez wykwalifikowany personel w sposób fachowy i zgodnie z
dyrketywami maszynowymi 98/37/CE oraz standardami EN 12453 i EN 12445.
2. Sprawdź,czy istniejące struktury (słupki, zawiasy, skrzydła) są stabilne w związku z siłą generowaną przez silnik.
3. Sprawdź, czy zainstalowane zostały odpowiednio solidne ograniczniki na zakończeniu ruchu zamykania i otwierania
bramy.
4. Przeanalizuj ryzyka związane z systemem automatyki i zastosuj wszelkie niezbędne urządzenia bezpieczeństwa i
sygnalizujące.
5. Zainstaluj kontrole (np. selektor kluczykowy), w taki sposób aby użytownik nie znalazł się w niebezpieczeństwie,
korzystając z nich.
6. Po zakończeniu instalacji, sprawdź wielokrotnie urządzenia bezpieczeństwa, urzadzenia sygnalizujące oraz
urządzenia odblokowujące system automatu.
7. Wyposaż automat w etykietę lub tabliczkę CE, zawierającą informacje na temat niebezpieczeństw oraz dany
identyfikujące.
8. Dostarcz użytkownikowi końcowemu instrukcje użytkowania, ostrzeżenia bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności
CE.
9. Upewnij się, że użytkownik rozumie poprawną obsługę automatyczną, manualną oraz awaryjną automatu.
10. Poinformuj pisemnie użytkownika (np. poprzez instrukcję obsługi) o pozostałych niezabezpieczonych ryzykach oraz
przewidywalnym nieprawidłowym użytkowaniu.
11. Przygotuj harmonogram konserwacji systemu (co najmniej raz na 6 miesięcy w przypadku urządzeń
bezpieczeństwa), zapisując wykonane prace w specjalnie wyznaczonym do tego rejestrze.
Uwaga! Dla zapewnienia bezproblemowego działania auomatu oraz długiego życia silnika, regularnie smaruj ruchome
części dwźigni.

Key Automation S.p.A

Società con unico socio
Via Alessandro Volta, 30
30020 Noventa di Piave (Ve) Italia
T. +39 0421.307.456
F. +39 0421.656.98
info@keyautomation.it

P.IVA 03627650264 C.F. 03627650264
Capitale Sociale Euro 400.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Venezia n. 03627650264
REA VE326953
www.keyautomation.it

KEY - POLSKA SP. Z.O.O.
ul. Gierdziejewskiego 7
Wejscie IV, LOK 12
Warszawa 02-495 - Polska
T. +48 224.782266
F. +48 224.782267
info@key-polska.pl
www.key-polska.pl

w

w

w

.g

ał

ec
ki

.p
l

KEY AUTOMATION (HANGZHOU) CO., LTD
No. 385, Road No.18,
Economic & Technology Development Zone,
Hangzhou, P.R.China - P.C. 310018
T. +86 571.86703900
F. +86 571.86703901
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