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Moduł sterowania E124 – szybki przewodnik
OSTRZEŻENIA 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, należy dokładnie przestrzegać niniejszych instrukcji.
 Nieprawidłowa instalacja lub nieprawidłowe użycie wyrobu może spowodować poważne obrażenia.
 Przed rozpoczęciem instalacji wyrobu należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami. Niniejsze instrukcje

należy zachować na przyszłość.
 Symbol oznacza, że dane instrukcje mają istotne znaczenia dla bezpieczeństwa osób oraz prawidłowego 

funkcjonowania systemu zautomatyzowanego. 
 Symbol  zwraca uwagę na informacje dotyczące charakterystyk oraz działania produktu. 
 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy systemie należy odciąć zasilanie.
 Przed systemem należy zainstalować przełącznik różnicowy o odpowiednim prądzie załączania.
 Podłączyć przewód uziemiający do odpowiedniego zacisku.
 Należy zawsze oddzielać przewody zasilania od przewodów sterowania oraz przewodów bezpieczeństwa (wyłączniki,

odbiorniki, fotokomórki, itd.). W celu unikania zakłóceń elektromagnetycznych należy stosować osobne pancerze lub
przewody ekranowane (z uziemionym ekranem). 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE DLA MASZYN 

PRODUCENT: FAAC S.p.A. 
Adres: Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA – WŁOCHY 
Deklaruje, że: moduł sterowania E124 

 spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa następujących dyrektyw EEC:

2006/95/EC Dyrektywa Niskich Napięć 
2004/108/EC Dyrektywa o Kompatybilności Elektromagnetycznej 

Uwagi uzupełniające:  
Niniejszy wyrób został poddany badaniom w typowej konfiguracji 
(wszystkie wyroby wyprodukowane przez FACC S.p.A.).  

Bologna, 01 Marca 2008 
Dyrektor zarządzający 
A. Marcellan

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zasilanie 
sieciowe 
podstawowe 

z przełączaniem napięcia zasilania 
230/115 V~ - 50/60 Hz 

Zasilanie 
wtórne 

24 Vdc - 16 A maks. 
(min. 20 Vdc. - maks. 28 Vdc.) 

Pobór mocy 
Stan gotowości = 4 W 

Maks. ~ 400 W 
Maksymalne 
obciążenia 
prądowe 
silnika 

7 A 

Zasilanie 
akcesoriów 

24 Vdc 

Maksymalny 
prąd 
akcesoriów 

24Vdc maks. 500 mA 
Szyna BUS-2EASY maks. 500 mA 

Pojemność 
baterii 

180 mA 

Temperatura 
otoczenia 

(-20 - +55) °C 

Bezpiecznik Bezpieczniki samoresetujące 
Tryby pracy Półautomatyczny, Automatyczny, 

półautomatyczny „krok-po-kroku”, 
Automatyczny z pracą wsteczną podczas 

pauzy, automatyczny „krok-po-kroku”, 
automatyczny urządzeń zabezpieczających, 

automatyczny „krok-po-kroku” urządzeń 
zabezpieczających, półautomatyczny „b”, 

tryb mieszany „bC”, układ powodujący 
wyłączenie systemu w przypadku 

zasłabnięcia/nieobecności operatora, 
automatyczny sterowany zegarowo 

Czar pracy Programowalny (od 0 do 4 minut) 

Czas pauzy Programowalny (od 0 do 4 minut) 
Moc silnika Programowalna – 50 poziomów 
Prędkość 
silnika 

Programowalna – 10 poziomów 

Gniazda 
wejściowe 

Zasilacz zmiennonapięciowy, bateria, 
dekoder/Minidec/Rp,X-COM, moduł 

XF433/868, USB 
Wejścia na 
centralce 

BUS-2EASY, wejścia od IN1 do IN5 (patrz 
punkt 5), ogranicznik zakresu ruchu, koder. 

Wyjścia na 
centralce 

Lampy błyskające (ostrzegawcze), silniki, 
zamek elektryczny, 

OUT1, OUT2 (wyjście 1 i 2 – 
programowalne), zasilanie akcesoriów 

Programowanie 1go i 2go poziomu za po0mocą 3 przycisków 
(+, -, F) oraz ekrany LCD. 

3go poziomu za pomocą komputera PC 
podłączonego przez port USB  

lub moduł X-COM. 

Niniejsze instrukcje stanowią szybki 
przewodnik po instalacji. Kompletne instrukcje 
można obrać ze stront www.faccgroup.it 

Aby umożliwić programowanie za pomocą 
komputera PC (PROGRAMMING FROM PC) należy 
użyć modułu X-COM lub podłączyć kabel USB do 
odpowiedniego złącza i skonsultować się 
z odpowiednią właściwą obsługi.  
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UKŁAD ORAZ KOMPONENTY E124 

OPIS KOMPONENTÓW 

DL16 DIODA SYGNALIZACYJNA PRZYCISKU „SW1” (PRZYCISKU R1)  

DL17 DIODA SYGNALIZACYJNA PRZYCISKU „SW2” (PRZYCISKU R2)  

DL18 
DIODA SYGNALIZACYJNA PRZYCISKU „SW3” (PRZYCISKU 

SETUP – konfiguracji )  

DL19 DIODA SYGNALIZACYJNA CIŚNIENIA PRZYCISKU „RESET SW”  

DL20 DIODA SYGNALIZACYJNA ALARMU „ALARM”  

Jl 
PRZEŁĄCZNIK PRZEŁĄCZANIA ZASILACZA (ZASILANIE 

PODSTAWOWE)  

J2 PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA WTÓRNEGO  

J3 
ZŁĄCZE DO PODŁĄCZANIA URZĄDZEŃ ZA POŚREDNICTWEM 

SZYNY BUS-2EASY  

J4 ZŁĄCZE WEJŚĆ CENTRALKI (patrz punkt 4.1)  

J5 ZŁĄCZE WYJŚCIA OUT2 (patrz programowanie poziomu 2go)  

J6 ZŁĄCZE WEJŚCIA OGRANICZNIKA ZAKRESU RUCHU  

J7 ZŁĄCZE DO WEJŚĆ KODERA SKRZYDŁA 1 ORAZ SKRZYDŁA 2 

J8 ZŁĄCZE WYJŚCIA OUT1 (patrz programowanie poziomu 2go.)  

J9 ZŁĄCZE WYJŚCIA LAMPY BŁYSKAJĄCEJ  

J10 ZŁĄCZE WYJŚCIA ZAMKA ELEKTRYCZNEGO  

J13 ZŁĄCZE MODUŁU ODBIORNIKA XF433/XF868  

J14 ZŁĄCZE: DEKODER/MINIDEC/ODBIORNIK RP  

ZASILANIE 

DIODY LED 

LED Opis 
ON- WŁ. 

(zestyk zamknięty) 
OFF – WYŁ. 

(zestyk otwarty) 

DL1 
WEI -
OPEN A 

Sygnał sterujący 
załączony  

Sygnał sterujący 
wyłączony  

DL2 
WE2-
OPEN B 

Sygnał sterujący 
załączony  

Sygnał sterujący 
wyłączony 

DL3 
WE3- 
STOP 

Sygnał sterujący 
załączony  

Sygnał sterujący 
wyłączony 

DL4 
WE4 - 
FSW OP 

Zabezpieczenia 
wyłączone  

Zabezpieczenia 
załączone  

DL5 
WE5 - 
FSW CL 

Zabezpieczenia 
wyłączone 

Zabezpieczenia 
załączone  

DL6 FCA1 
Ogranicznik zakresu 
ruchu otwierania 
rozłączony  

Ogranicznik zakresu 
ruchu otwierania 
załączony  

DL7 FOCI 
Ogranicznik zakresu 
ruchu zamykania 
rozłączony 

Ogranicznik zakresu 
ruchu zamykania 
załączony 

DL8 FCA2 
Ogranicznik zakresu 
ruchu otwierania 
rozłączony 

Ogranicznik zakresu 
ruchu otwierania 
załączony 

DL9 FCC2 
Ogranicznik zakresu 
ruchu zamykania 
rozłączony 

Ogranicznik zakresu 
ruchu zamykania 
załączony 

DL10 ENC1 Błyska podczas pracy  

DL11 ENC2 Błyska podczas pracy  

USTAWIENIA DOMYŚLNE WEJŚĆ 

LISTWA ZACISKOWA 

WE1  OPEN A  Zestyk zwierny  

WE2  OPEN B  Zestyk zwierny  

WE3  STOP  Zestyk rozwierny  

WE4  FSW OP  Zestyk rozwierny  

WE5  FSW CL  Zestyk rozwierny  
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PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 

Maksymalne obciążenia prądowe 24 Vdc – 500 mA 

PODŁĄCZANIE TRADYCYJNYCH URZĄDZEŃ 
ZABEZPIECZAJĄCYCH  

Moduł sterowania E124 umożliwia stosowanie zarówno 
tradycyjnych fotokomórek (zestyk rozwierny z przekaźnikiem) oraz/ 
lub fotokomórek z szyną BUS-2EASY (otwarty styk kolektorowy).  
 

Połączenia bez urządzeń zabezpieczających i ogranicznika 

 

Połączenia pary fotokomórek zamykających raz pary fotokomórek 
otwierających/zamykających z wyłączonym układem zapewniającym 

bezpieczeństwo w razie uszkodzenia oraz ogranicznikiem. 

 

FOTOKOMÓRKI PODŁĄCZANE RZEZ SZYNĘ BUS-2EASY 

ADRESOWANIE FOTOKOMÓREK 
PODŁĄCZANYCH PRZEZ SZYNĘ BUS-2EASY  

Ważne: Zarówno nadajnik jak i odbiornik muszą 
otrzymać ten sam adres. Należy upewnić się, że 
jednemu adresowi przypisana jest wyłącznie jedna 
para fotokomórek. Jeżeli akcesoria podłączane 
przez szynę BUS-2EASY nie są stosowane należy 
pozostawić złącze BUS-2EASY wolne.  

Poniższa tabela ukazuje operacje programowania z użyciem 

przełączników typu DIP zainstalowanych wewnątrz nadajnika oraz 

odbiornika fotokomórek podłączanych przez szynę BUS-2EASY. 

 
 
DL1 = ustawienie 

w osi  
DL2 = status 

zasilania szyny 
BUS-2EASY 
DS1 = przełączniki 

programowania 
typu DIP 
 
 
 
 
 

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 Rif. Typ 

WYŁ. WYŁ. WYŁ. WYŁ. 

B-C OTWIERANIE 

WYŁ. WYŁ. WYŁ. WŁ. 

WYŁ. WYŁ. WŁ. WYŁ. 

WYŁ. WYŁ. WŁ. WŁ. 

WYŁ. WŁ. WŁ. WYŁ. 

WYŁ. WŁ. WŁ. WŁ. 

WŁ. WYŁ. WYŁ. WYŁ. 

D ZAMYKANIE 

WŁ. WYŁ. WYŁ. WYŁ. 

WŁ. WYŁ. WŁ. WYŁ. 

WŁ. WYŁ. WŁ. WŁ. 

WŁ. WŁ. WYŁ. WYŁ. 

WŁ. WŁ. WYŁ. WŁ. 

WŁ. WŁ. WŁ. WYŁ. 

WYŁ. WŁ. WYŁ. WYŁ. 
A 

OTWIERANIE 
i ZAMYKANIE WYŁ. WŁ. WYŁ. WŁ. 

WŁ. WŁ. WŁ. WŁ. / IMPULS OTWIERANIA 
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6.2.2 ZAPISYWANIE W PAMIĘCI AKCESORIÓW 
PODŁĄCZANIA PRZEZ SZYNĘ BUS-2EASY 

1. Odciąć zasilanie centralki.  
2. Podłączyć dwa kable akcesoriów szyny BUS-2EASY do 

czerwonej listwy zaciskowej J3 (z dowolną biegunowością).  
3. Włączyć zasilanie centralki, należy pamiętać aby wpierw 

podłączyć wtyczkę zasilania sieciowego J1 (biegnąca od 
zasilacza zmiennonapięciowego) a następnie złącze J2 baterii.  

4. Szybko nacisnąć wyłącznie przycisk konfiguracji SETUP (SW3) 
w celu przeprowadzenia programowania. Skontrolować działanie 
zainstalowanych urządzeń podłączanych przez szyną  
BUS-2EASY.  

 

Opis diody LED DL12 (czerwona) 

WŁ.  
Załączone urządzenie zabezpieczające 
lub aktywny generator impulsów  

WYŁ.  
Żadne urządzenie zabezpieczające NIE 
jest załączone oraz nie jest aktywny 
generator impulsów 

Opis diody LED DL12 (czerwona) 
Świeci 
światłem 
stałym 

Normalna praca (dioda świeci nawet, 
kiedy nie ma fotokomórek)  

WYŁ.  
Zwarcie na szynie BUS-2EASY 
(błyśnięcie co 2,5 sekundy)  

Błyska  

Błąd wykryty na złączu szyny BUS2-EASY, 
powtórzyć procedurę akwizycji. Jeżeli 
błąd nadal występuje, należy sprawdzić 
czy do poszczególne akcesoria nie mają 
przypisanych więcej adresów niż jeden 
(patrz także instrukcje akcesoriów).  

6.2.3. ADRESOWANIE KODERÓW SZYNY BUS-2EASY 

Podłączanie wejścia BUS-2EASY do centralki realizowane 
jest za pomocą kabla dwubiegunowego wychodzącego 
z koderów.  
 

W przeciwieństwie do fotokomórek, biegunowość 
podłączenia szyny BUS-2EASY określa czy koder 
przypisany jest do jednego skrzydła czy do 
drugiego.  

 

 

Dioda 
LED 

WŁĄCZONA BŁYSKA WYŁĄCZONA 

DL 1 

Zasilanie 
włączone, 
komunikacja 
z centralka 
realizowana przez 
BUS-2EASY 

Zasilanie 
włączone, 
lecz brak 
komunikacji 
przez  
BUS-2EASY 

Brak zasilania 
oraz komunikacji 
przez  
BUS-2EASY  

DL 2 Koder skrzydła 1 / Koder skrzydła 2 

DL 3 
Skrzydło się nie 
porusza  

Odebrano 
impulsy podczas 
ruchu skrzydła 

Skrzydło się nie 
porusza  

 

 
 

ZŁĄCZE J13 – szybkie podłączanie Modułu XF 

ZAPISYWANIE W PAMIĘCI KOMEND  
STEROWANIA RADIOWEGO DS 

1. Na module sterowania radiowego DS wybrać wymaganą 
kombinację WŁ.-WYŁ. dwunastu przełączników typu DIP.  

2. Na module sterowania należy nacisnąć R1 (SW1) lub R2 
(SW2) w celu zapisania odpowiednio sygnału sterowania 
całkowitego otwarcia (OPEN A) lub częściowego otwarcia 
(OPEN B). Właściwa dioda na module sterowania błyska 
powoli przez 5 sekund.  

3. Zwolnic przycisk.  
4. W ciągu tych 5 sekund należy nacisnąć właściwy przycisk na 

module sterowania radiowego.  
5. Dioda na module sterowania zapala się na około sekundę 

a następnie gaśnie, oznacza to że kod radiowy został 
zapisany w pamięci.  

6. W celu dodania innych kodów sterowania radiowego należy 
powtórzyć procedurę od punktu 1.  

7. W celu dodania elementów sterowania radiowego z tym 
samym kodem, należy skopiować tą samą kombinacje  
WŁ.-WYŁ. dla innych modułów sterowania radiowego.  

 

ZAPISYWANIE W PAMIĘCI KOMEND  
STEROWANIA RADIOWEGO SLH 

1. Na module sterowania radiowego SLH, należy jednocześnie 
nacisnąć i przytrzymać przyciski P1 i P2. 

2. Dioda LED na module sterowania radiowego zaczyna błyskać.  
3. Zwolnić oba przyciski.  
4. Na module sterowania należy nacisnąć R1 (SW1) lub R2 

(SW2) w celu zapisania odpowiednio sygnału sterowania 
całkowitego otwarcia (OPEN A) lub częściowego otwarcia 
(OPEN B). Właściwa dioda na module sterowania błyska 
powoli przez 5 sekund.  

5. Zwolnic przycisk.  
6. W trakcie tych 5 sekund, kiedy dioda sterowania radiowego 

wciąż błyska, nacisnąć i przytrzymać właściwy przycisk na 
module sterowania radiowego (dioda LED sterowania 
radiowego świeci w sposób stały).  

7. Dioda na module zapala się na 1 sekundę, a następnie 
gaśnie, oznacza to że kod radiowy został zapisany w pamięci.  

8. Zwolnić przyciski modułu sterowania radiowego.  
9. Po kolei, szybko nacisnąć dwukrotnie przyciski, których 

funkcje zapisano w pamięci.  

ZAPISYWANIE W PAMIĘCI KOMEND  
STEROWANIA RADIOWEGO LC/RC  
(WYŁĄCZNIE DLA WYBRANYCH RYNKÓW) 

1. Należy używać wyłącznie pilotów sterowania radiowego 
z modułem odbiornika 433MHz.  

2. Na module sterowania należy nacisnąć R1 (SW1) lub R2 
(SW2) w celu zapisania odpowiednio sygnału sterowania 
całkowitego otwarcia (OPEN A) lub częściowego otwarcia 
(OPEN B). Właściwa dioda na module sterowania błyska 
powoli przez 5 sekund. 

3. Właściwa dioda (Rysunek 1, element 7) na module sterowania 
miga wolno przez 5 sekund. 

4. W trakcie tych 5 sekund należy nacisnąć i przytrzymać 
właściwy przycisk na module sterowania radiowego LC/RC.  

5. Dioda na module sterowania radiowego zapala się na 1 
sekundę, co oznacza, że zapis w pamięci został wykonany, 
a następnie błyska przez kolejne 5 sekund, podczas których 
można zapisać kolejny element sterowania radiowego.  

6. Po upływie 5 sekund dioda gaśnie, co oznacza zakończenie 
procedury.  

7. W celu zapisania w pamięci dodatkowych elementów 
sterowania radiowego należy powtórzyć powyższą procedurę 
od punktu 1.  
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PROGRAMOWANIE POZIOMU 1go – naciśnij  
 

Wyświetlane  Funkcja  
Domyślnie 

0 

Domyślnie 

1 

Domyślnie 

2 

Domyślnie 

3 

dF DOMYŚLNIE:  

0 Służy do konfigurowania parametrów dla wartości DOMYŚLNYCH 

odpowiadających instalacji z siłownikami innymi niż siłowniki firmy 

FACC (patrz kolumna domyślna 0).  

1 Służy do konfigurowania parametrów dla wartości DOMYŚLNYCH 

odpowiadających instalacji z siłownikami firmy FACC modele 412, 

413/415, 770, 390 (patrz kolumna domyślna 1 ).  

2 Służy do konfigurowania parametrów dla wartości DOMYŚLNYCH 

odpowiadających instalacji z siłownikami firmy FACC model 391 

(patrz kolumna domyślna 2).  

3 Służy do konfigurowania parametrów dla wartości DOMYŚLNYCH 

odpowiadających instalacji z siłownikami firmy FACC model S700H  

 (patrz kolumna domyślna 3.  

CU Jeżeli po zwolnieniu przycisku F na ekranie pojawi się CU, 

oznacza to, że wybrano standardową konfiguracje zmodyfikowaną 

za pomocą przycisków oraz ekranu. Jeżeli chcemy zachować ten 

program należy ponownie nacisnąć przycisk F.  

PC Jeżeli po zwolnieniu przycisku F na ekranie pojawi się PC, 

oznacza to że urządzenie zostało zaprogramowane za pomocą 

komputera PC. Naciskając przyciski + oraz – można załadować 

konfiguracje domyślną. Jeżeli chcemy zachować program 

wprowadzony za pomocą komputera PC należy nacisnąć ponownie 

przycisk F.  

0 1 2 3 

MO TYP SILNIKA:  

0 siłowniki inne niż siłowniki firmy FACC.  

1 siłowniki FAAC 41 2, 41 3/415, 770, 390.  

2 siłownik FAAC 391.  

3 siłownik FAAC S700H.  

0 1 2 3 

LO TRYBY PRACY: 

E Półautomatyczny.  

A Automatyczny.  

EP Półautomatyczny „krok-po-kroku”.  

SA Automatyczny z pracą wsteczną podczas pauzy 

AP Automatyczny „krok-po-kroku” 

S „Safety devices” automatyczny urządzeń zabezpieczających.  

SP „Step-by-step safely devices” „krok-po-kroku” urządzeń 

zabezpieczających 

b Półautomatyczny „b”.  

bC Mieszany (OTW. po sygnale /ZAM. - układ powodujący wyłączenie 

systemu w przypadku zasłabnięcia/nieobecności operatora)  

C Układ powodujący wyłączenie systemu w przypadku 

zasłabnięcia/nieobecności operatora.  

CU Indywidualnie programowany.  

At Automatyczny sterowany zegarowo.  

E E E E 

PA CZAS PAUZY: 

Może zostać ustawiony w zakresie od 0 do 59 sekund, z przyrostem co 1 

sekunda. Następnie na ekranie pojawia się możliwość zmiany w minutach 

i dziesiątkach sekund, do wartości maksymalnej wynoszącej 4,1 minuty.  

20 20 20 20 

F1 MOC SILNIKA 1: 

01 = moc minimalna  

50 = moc maksymalna  

25 25 25 25 

F2 MOC SILNIKA 2: 

01 = moc minimalna  

50 = moc maksymalna  

25 25 25 25 

SP SPEED: 

01 = moc minimalna  

10 = moc maksymalna  

08 08 08 08 
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Wyświetlane  Funkcja  
Domyślnie 

0 

Domyślnie 

1 

Domyślnie 

2 

Domyślnie 

3 

rL ZWALNIANIE (hamowanie):  

00 = brak zwalniania  

01 = minimalne zwalnianie  

99 = maksymalne zwalnianie 

30 30 30 30 

St STATUS SYSTEMU ZAUTOMATYZOWANEGO: 

 
00 = ZAMKNIĘTY 

01 = OTWARTY  

02 = Bezczynny, następnie „OTWIERA”  

03 = Bezczynny, następnie „ZAMYKA”  

04 = W „PAUZA” 

05 = Podczas otwierania 

06 = Podczas zamykania 

 

 
07 = układ zapewniającym bezpieczeństwo w razie 

uszkodzenia działa 

08 = trwa weryfikacja urządzeń podłączonych przez  

BUS-2EASY 

09 = wstępne błyskanie następnie „OTWIERA” 

10 = wstępne błyskanie następnie „ZAMYKA” 

11 = Otwieranie w trybie AWARYJNYM (EMERGENCY) 

12 = Otwieranie w trybie AWARYJNYM (EMERGENCY) 

PROGRAMOWANIE POZIOMU 2go – naciśnij  
 

Wyświetlane  Funkcja  
Domyślnie 

0 

Domyślnie 

1 

Domyślnie 

2 

Domyślnie 

3 

bo MOC MAKSYMALNA CIAGU: 

Silniki pracują z maksymalną mocą (ignorując wybrany poziom mocy Fl 

oraz F2), podczas ruchu. 

Y = aktywny  

no = wyłączony  

no Y Y Y 

EL ZAMEK ELEKTRYCZNY PRZY ZAMYKANIU NA SKRZYDLE 2: 

Y = zamek elektryczny przy zamykaniu na skrzydle 2  

no = zamek elektryczny przy zamykaniu na skrzydle 1  

no no no no 

cd OPÓŹNIENIE SKRZYDŁA PRZY ZAMYKANIU: 

00 = brak opóźnienia  

01 = minimalne opóźnienie w sekundach  

60 = maksymalne opóźnienie w sekundach  

20 20 20 20 

od OPÓŹNIENIE SKRZYDŁA PRZY OTWIERANIU: 

Y = aktywny  

no = wyłączony  

Y Y Y Y 

t CZAS PRACY (przeterminowania): 

Może zostać ustawiony w zakresie od 0 do 59 sekund, z przyrostem co 1 

sekunda. Następnie na ekranie pojawia się możliwość zmiany w minutach 

i dziesiątkach sekund, do wartości maksymalnej wynoszącej 4,1 minuty.  

4,1 4,1 4,1 4,1 

cS KOŃCOWY CIĄG ZAMYKANIA: 

Y = aktywny  

no = wyłączony  

no no no no 

rS SKOK WSTECZNY PRZY OTWIERANIU: 

Y = aktywny  

no = wyłączony  

no no no no 

SF MIĘKKIE DOTKNIĘCIE: (funkcja możliwa tylko przy zastosowaniu 

siłowników FAAC) 

Y = aktywny  

no = wyłączony  

no no no no 

PF WSTĘPNE BŁYSKANIE: 

no = brak wstępnego błyskania .  

OC = wstępne błyskanie przed każdym ruchem  

CL = wstępne błyskanie przed ruchem zamykającym  

OP = wstępne błyskanie przed ruchem otwierającym  

PA = wstępne błyskanie tylko na koniec pauzy.  

no no no no 
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Wyświetlane  Funkcja  
Domyślnie 

0 

Domyślnie 

1 

Domyślnie 

2 

Domyślnie 

3 

FA OGRANICZNIK PRZY OTWIERANIU: 

Zastosowanie ograniczników ruchu pozwala na określenie punktu po którym 

urządzenie zaczyna szukać punktu zatrzymania (ogranicznika mechanicznego) 

lub tez automatycznie zatrzymuje system zautomatyzowany.  

00 = brak ogranicznika ruchu otwarcia obu skrzydeł  

01 = szuka punktu zatrzymania skrzydła 1 oraz 2  

02 = szuka punktu zatrzymania skrzydła 1  

03 = szuka punktu zatrzymania skrzydła 2  

04 = zatrzymuje ruch skrzydła 1 oraz 2  

05 = zatrzymuje ruch skrzydła 1  

06 = zatrzymuje ruch skrzydła 2  

00 00 00 00 

FC OGRANICZNIK PRZY ZAMYKANIU: 

Zastosowanie ograniczników ruchu pozwala na określenie punktu po którym 

urządzenie zaczyna szukać punktu zatrzymania (ogranicznika mechanicznego) 

lub tez automatycznie zatrzymuje system zautomatyzowany.  

00 = brak ogranicznika ruchu otwarcia obu skrzydeł  

01 = szuka punktu zatrzymania skrzydła 1 oraz 2  

02 = szuka punktu zatrzymania skrzydła 1  

03 = szuka punktu zatrzymania skrzydła 2  

04 = zatrzymuje ruch skrzydła 1 oraz 2  

05 = zatrzymuje ruch skrzydła 1  

06 = zatrzymuje ruch skrzydła 2 

00 00 00 00 

An ZABEZPIECZENIE PRZED WIATREM: (funkcja aktywna wyłącznie 

w przypadku siłowników FACC bez kodera)  

00 = funkcja wyłączona  

2.0 = funkcja aktywna przez maksymalny czas 

00 00 00 00 

EC KODER (w przypadku kodera podłączonego do J3-BUS-2EASY oraz do J7 )  

1 = czułość minimalna  

10 = czułość maksymalna  

07 07 07 07 

Ph FOTOKOMÓRKI ZAMYKANIA: 

Y = odwrócenie ruchu przy rozłączeniu  

no = natychmiastowe odwrócenie ruchu przy otwieraniu  

no no no no 

Ad Funkcja ADMAP: 

Y = aktywna  

no = wyłączona  

no no no no 

o1 Wyjście OUT1:  

00 = FAIL-SAFE - układ zapewniający bezpieczeństwo w razie 

uszkodzenia  

02 = LAMP KONTROLNA (zgaszona, kiedy brama jest zamknięta, świeci 

podczas otwierania oraz kiedy brama jest otwarta/w stanie pauzy, 

błyska podczas zamykania  

03 = LAMPKA DODATKOWA (świeci światłem stałym przez 90 sekund)  

04 = ALARM na zasilaniu bateryjnym  

05 = brama OTWARTA lub w stanie PAUZY  

06 = brama ZAMKNIĘTA  

07 = brama W RUCHU  

08 = brama w stanie AWARYJNYM  

09 = brama OTWIERA się  

10 = brama ZAMYKA się  

11 = sygnał sterujący ZAMKA ELEKTRYCZNEGO przez ZAMKNIĘCIEM 

(należy podłączyć przez przekaźnik 24 V – 100 mA)  

12 = zabezpieczenie AKTYWNE  

13 = funkcja SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ’ (aktywna podczas 

OTWIERANIA oraz kiedy brama jest OTWARTA)  

00 00 00 00 

o2 Wyjście OUT 2: 

Służy do konfiguracji wyjścia OUT2 (stycznik zwierny).  

Patrz ustawienia wyjścia OUT1.  

02 02 02 02 
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X RESET oraz AKWIZYCJA MDUŁU RADIOWEGO X-COM 

Y = moduł X-COM włączony.  

no = moduł X-COM nie zainstalowany lub nie skonfigurowany.  

no no no no 
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Wyświetlane  Funkcja  
Domyślnie 

0 

Domyślnie 

1 

Domyślnie 

2 

Domyślnie 

3 

AS 
WEZWANIE WSPARCIA – LICZNIK CYKLI (sprzężony z następującymi 
dwiema funkcjami):  

Y = po osiągnięciu liczby cykli ustawionej za pomocą opisanych poniżej 

funkcji nc oraz nd, system ten powoduje uruchamianie błyskania 

wstępnego przez 8 sekund przed każdym ruchem (poza błyskaniem 

wstępnym ustawionym za pomocą funkcji PF).  

no = opisane poniżej funkcje nc oraz nd służą do określania liczby cykli 

realizowanej przez system do maksymalnej wyświetlanej wartości 

wynoszącej 99,990.  

no no no no 

nc 
PROGRAMOWANIE CYKLU (TYSIĄCE):  

Jeżeli AS = Y, na ekranie podana będzie liczba tysięcy cykli po których 

należy wezwać wsparcie techniczne (serwis) (wartość można ustawić 

w zakresie od 0 do 99).  

Jeżeli AS = no, na ekranie wyświetlana jest liczba wykonanych tysięcy 

cykli. Wyświetlana wartość jest aktualizowana w miarę wykonywania 

kolejnych cykli zgodnie z wartością nd.  

00 00 00 00 

nd 
PROGRAMOWANIE CYKLU (DZIESIĄTKI):  

Jeżeli AS = Y, na ekranie podana będzie liczba dziesiątków cykli po 

których należy wezwać wsparcie techniczne (serwis) (wartość można 

ustawić w zakresie od 0 do 99).  

Jeżeli AS = no, na ekranie wyświetlana jest liczba wykonanych 

dziesiątków cykli. Wyświetlana wartość jest aktualizowana w miarę 

wykonywania kolejnych cykli zgodnie z wartością nc.  

00 00 00 00 

 

URUCHOMIENIE  

PROGRAMOWANIE CZASU – KONFIGURACJA  

Po włączaniu zasilania centralki, jeżeli konfiguracja 
SETUP nie została przeprowadzona, lub jeżeli centralka 

tego zażąda - na ekranie pojawiają się litery SO oraz 

miga dioda konfiguracji SETUP (DL18), co oznacza, 
że należy przeprowadzić konfigurację. Należy ustawić 
skrzydła w połowie ruchu (niezwykle ważne w celu 
przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji).  

1. Przytrzymać przycisk konfiguracji SETUP (SW3), aż zgaśnie 
dioda LED konfiguracji (DL18) LED i skrzydło 2 (jeżeli jest 

zainstalowane) rozpoczyna spowolniony ruch zamykania, 
zatrzymując się po osiągnięciu punktu ogranicznika 

mechanicznego. W tym momencie na ekranie zaczyna błyskać 
komunikat S1 (konfiguracja: FIRST CLOSURE Lear 2 – 

najpierw zamykanie skrzydła 2).  
2. Skrzydło 1 rozpoczyna spowolniony ruch zamykania, zatrzymując 

się po osiągnięciu punktu ogranicznika mechanicznego. W tym 
momencie na ekranie zaczyna błyskać komunikat S2 
(konfiguracja: FIRST CLOSURE Lear 1 – najpierw zamykanie 
skrzydła 1). 

3. Skrzydło 1 rozpoczyna spowolniony ruch otwierania, za nim 
otwiera się skrzydło 2 (jeżeli jest zainstalowane), które także 

otwiera się w sposób spowalniany. W tym momencie na ekranie 
zaczyna błyskać komunikat S4 (konfiguracja: OPEN – otwarte). 

4. Po osiągnięciu punktu ogranicznika mechanicznego ruchu 
otwarcia, oba skrzydła zatrzymują się i skrzydło 2 (jeżeli jest 

zainstalowane) automatycznie zaczyna zamykać się ponownie 
z pełną prędkością. W tym momencie na ekranie zaczyna błyskać 

komunikat S5 (konfiguracja: FAST CLOSE – szybkie zamykanie). 
5. Po osiągnięciu punktu ogranicznika mechanicznego ruchu 

zamknięcia, oba skrzydła zatrzymują się i skrzydło 1 
automatycznie zaczyna otwierać się z pełną prędkością, po nim 

zaczyna się otwierać skrzydło 2 (jeżeli jest zainstalowane). W tym 
momencie na ekranie zaczyna błyskać komunikat S6 

(konfiguracja: FAST OPEN – szybkie otwieranie). 
6. Jeżeli wybrano tryb pracy automatycznej, centralka odlicza 

ustawiony czas pauzy i automatycznie zamyka bramę. 
W przeciwnym wypadku, należy podać sygnał OTWÓRZ (OPEN) 

w celu zamknięcia bramy.  
 

SYGNAŁY ALARMÓW ORAZ BŁĘDÓW 

W przypadku wystąpienia alarmów (stan, który nie uniemożliwia 
działania systemu) lub błędu (stan uniemożliwiający działanie 

systemu), na ekranie wyświetlany jest numer błędu/alarmu.

 
 Po usunięciu przyczyny problemu komunikat ten zniknie 
po następnym cyklu. W przypadku wystąpienia alarmu zaczyna 
błyskać dioda DL20. W przypadku wystąpienia błędu dioda DL20 
świeci stałym światłem. Aby wyświetlić numer alarmu/błędu 
należy nacisnąć jednocześnie przyciski + oraz -, zgodnie 
z poniższą tabelą. 
 

0 1 Awaria centralki  

0 2 Załączone zabezpieczenie temperaturowe  

0 3 Usterka silnika 1 

0 4 Usterka silnika 2 

0 5 Ostatni wykonany ruch  

1 0 Oba ograniczniki zakresu ruchu silnika 1 załączone  

1 1 Oba ograniczniki zakresu ruchu silnika 2 załączone 

1 5 Czas przeterminowania upłynął  

1 7 Usterka kodera silnika 1 

1 8 Usterka kodera silnika 2 

2 2 Ograniczony prąd MOT1  

2 3 Ograniczony prąd MOT2  

2 4 Zwarcie wyjścia lampy LAMP  

2 5 Zwarcie wyjścia zamka LOCK 

3 0 Pamięć kodów sterowania radiowego modułu XF pełna  

3 5 Funkcja sterowania zegarowego aktywna  

4 0 Cykle zaprogramowane na drugim poziomie programowania 

(nC) wykonane.  

4 5 Praca na zasilaniu z baterii  
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