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V2 S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
ewentualnych zmian w produkcie bez uprzedzenia;  
a ponadto nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności 
za szkody u osób lub mienia powstałe na skutek 
niewłaściwego użytkowania lub wadliwego montażu. 

 Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcje 
przed przystąpieniem do instalacji. 

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla 
techników posiadających kwalifikacje z zakresu 
instalacji automatyki. 
Żadna z informacji zawartych w instrukcji nie jest 
konieczna dla użytkownika końcowego. 
Konserwacja lub programowanie może być 
przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych 
techników. 

AUTOMATYKA MUSI BYĆ WYKONANA ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI EUROPEJSKIMI: 

EN 60204-1 (Bezpieczeństwo maszyn, wyposażenie 
elektryczne maszyn, cześć 1: reguły ogólne). 
EN 12445 (Bezpieczeństwo użytkowania zamknięć 
automatycznych, metody prób). 
EN 12453 (Bezpieczeństwo użytkowania zamknięć 
automatycznych, wymogi). 

Monter odpowiada za zainstalowanie urządzenia (np. 
wyłącznika sieciowego) zapewniającego odłączenie 
wielobiegunowe systemu od sieci zasilającej. Norma 
wymaga separacji styków minimum 3mm na każdym 
biegunie (EN 60335-1). 
Po wykonaniu podłączeń do listwy zaciskowej należy 
przymocować przewody „wysokiego” napięcia blisko 
listwy zaciskowej za pośrednictwem uchwytów 
zaciskowych. Także przewody zasilająco-sterujące 
urządzeń bezpieczeństwa należy przymocować do 
obudowy za pomocą uchwytów zaciskowych. W 
wypadku wypięcia się przewodu unikniemy groźby 
kontaktu elementów o wysokim napięciu z 
elementami o niskim napięciu. 
Obudowa posiada stopień ochrony IP55. Aby 
wprowadzić przewody lub rury do obudowy należy 
użyć dławików mających poziom ochrony IP55 lub 
wyższy. 
Instalacja wymaga wiedzy z zakresu elektryki jak i 
mechaniki; może ja przeprowadzać wyłącznie 
wykwalifikowany personel, uprawniony do 
wystawiania deklaracji zgodności dotyczącej 
kompletnej instalacji (Dyrektywa o maszynach 
89/392/EEC, załącznik II A). 
Obowiązkiem montera jest przestrzeganie 
następujących norm dotyczących 
zautomatyzowanych zamknięć ruchomych: EN 
12453, EN 12445, EN 12978 oraz ewentualnych 
przepisów krajowych. 
Również instalacja elektryczna, do której podłączana 
jest automatyka, musi odpowiadać obowiązującym 
normom i musi być prawidłowo wykonana. 
Siłę nacisku skrzydła należy zmierzyć odpowiednim 
przyrządem i wyregulować zgodnie z maksymalnymi 
wartościami dopuszczanymi przez normę EN 12453. 
Należy pamiętać o odpowiednim uziemieniu, zgodnie 
z normami (EN 60335-1, EN 60204-1). 
Należy przestrzegać wszystkich koniecznych 

środków bezpieczeństwa podczas pracy z 
elementami wrażliwymi na wyładowania 
elektrostatyczne. 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 
Spółka V2 S.p.A. deklaruje, że programatory CITY7 są 
zgodne z głównymi wymogami określonymi przez 
następujące dyrektywy: 

89/336/CEE Dyrektywa o zgodności elektro-
magnetycznej, wraz z normami EN 
61000-6-2, EN 61000-6-3 + EN 50336 

2006/95/CEE Dyrektywa o niskim napięciu, wraz z 

normami EN 60335-1 + EN 60335-2-103 
99/05/EEC Dyrektywa o falach radiowych, wraz z 

normą EN 301 489-3 

Racconigi, dn. 14 / 06 / 2007 
Przedstawiciel prawny spółki V2 S.p.A. 
A. Livio Costamagna

OPIS JEDNOSTKI STERUJĄCEJ 
Programator City7 jest innowacyjnym produktem V2, który 
gwarantuje bezpieczną i niezawodną automatyzację bram 
skrzydłowych. 
Programator City7 został zaprojektowany tak aby sprostać 

wszystkim wymaganiom stawianym produktowi i zapewnić 
funkcjonalną i efektywną pracę instalacji. 

- 230V – 50Hz lub 120V – 60Hz – zasilanie, zależnie od
modelu, do 2 silników jedno fazowych (700W łącznie).
- Wejście dla przełącznika kluczykowego lub przycisku.
- Wejście dla fotobarier.
- Wejście listwy bezpieczeństwa, możliwe jest podłączenie
standardowych listew o stykach normalnie zwartych, oraz
przewodzących listew gumowych o rezystancji nominalnej

8.2 k .
- Wstępne testowanie fotobarier.
- Logika pracy ustawiana za pomocą przełącznika Dip-
switch.
- Regulacja siły i czasu pracy silnika za pomocą trimera.
- Złącze do podłączenia karty radia MR1.
- Diody LED sygnalizujące stan wejść.
- Wyjście oświetlenia dodatkowego.
- Obudowa o standardzie IP55.

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

Modele 230V Modele 120V 

Zasilanie 230V / 50Hz 120V / 60 Hz 

Maksymalne obciążenie 700 W 700 W 

Maksymalne obciążenie 
akcesoriów 3W 3W 

Temperatura pracy -20 ÷ +60˚C -20 ÷ +60˚C

Bezpiecznik F1 = 5A 
(opóźniony) 

F1 = 8A 
(opóźniony) 

Wymiary 170 x 185 x 70 mm 

Waga 800 g 

Ochrona IP55 

WAŻNE UWAGI 
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TABELA POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

L1 Antena K1 – K2 
Przełącznik czasowy oświetlenia 
dodatkowego 

L2 Ekran anteny K3 Silnik 1, otwarcie 

L3 
Komenda otwarcia dla standardowych 
urządzeń ze stykiem normalnie otwartym. K4 Silnik 1, wspólny 

L4 
Komenda otwarcia dla pieszych dla 
standardowych urządzeń ze stykiem 
normalnie otwartym. 

K5 Silnik 1, zamknięcie 

L5 Komenda STOP. Styk normalnie zwarty. K6 Silnik 2, otwarcie 

L6 Fotobariera, styk normalnie zwarty. K7 Silnik 2, wspólny 

L7 
Listwa bezpieczeństwa, styk normalnie 
zwarty lub gumowa listwa przewodząca. K8 Silnik 2, zamknięcie 

L8 Wspólny (-) K9 – K10 
Lampa ostrzegawcza 230V – 40W / 120V 
– 40W

L9 - L10 
Wyjście 24VAC dla fotobarier i innych 
akcesoriów. N 230V / 120V zasilanie - neutralny 

L10 - L11 Zasilanie dla testu sprawności fotobarier L 230V / 120V zasilanie - faza 

J1 Nie używany 

UWAGA: W przypadku 
gdy nie będą używane 
wejścia z normalnie 
zwartymi stykami (STOP, 
PHOTO - fotobariery, 
EDGE – listwa) muszą być 
połączone ze wspólnym 
zaciskiem COM (-) 
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REGULACJA SIŁY I CZASÓW PRACY 
Siła i czasy pracy mogą być ustawione za pomocą 4 potencjometrów znajdujących się na programatorze: 
POWER: siła. 
WORK:  czas pracy silnika (5 – 120 sekund) 

UWAGA: zaleca się aby ustawianie czasów pracy wykonywane było przy wyłączonej funkcji spowolnienia (DIP 5 OFF). 

PAUSE:  czas pauzy przed automatycznym zamknięciem się bramy (5 – 120 sekund). 
DELAY:  czas opóźnienia pomiędzy skrzydłami (0 – 60 sekund). 

WSKAŹNIKI PROGRAMATORA (LED) 
Podświetlone komórki tabeli wskazują stan diod w czasie gdy brama jest w stanie spoczynku. 

LED ON (zapalona) OFF (zgaszona) 

START Wejście START zwarte Wejście START otwarte 
IN2 Wejście START „FURTKA” zwarte Wejście START „FURTKA” otwarte 

STOP Wejście STOP zwarte Wejście STOP otwarte 
PHOTO Wejście FOTOBARIER zwarte Wejście FOTOBARIER otwarte 

EDGE 

Standardowa listwa bezpieczeństwa 
Wejście LISTWY zwarte (listwa  nie znajduje się pod 
naciskiem) Wejście LISTWY otwarte (listwa pod naciskiem) 

Gumowa listwa przewodząca 
Wejście LISTWY zwarte (listwa pod naciskiem) 

Wejście LISTWY otwarte (usterka) Listwa nie znajduje się pod naciskiem: 8K2 pomiędzy 
wejściem LISTWY a wspólnym (-) 

mains Programator zasilany Programator nie jest zasilany 
overload Przeciążenie zasilania akcesoriów Zasilanie akcesoriów w normalnych granicach 

INSTALACJA 
Instalacja programatora, urządzeń bezpieczeństwa i 
akcesoriów musi być przeprowadzana przy odłączonym 
zasilaniu. 

ZASILANIE 
Programator zasilany jest (w zależności od modelu) 230V – 
50Hz lub 120V – 60Hz. Zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami należy zamontować wyłącznik nadmiarowy i 
różnicowoprądowy. 
Podłącz przewody zasilania odpowiednio do zacisków L i N 
programatora. 

SILNIKI 
Programator może obsługiwać jeden lub dwa 
asynchroniczne silniki AC. Jeśli programator używany jest 
tylko do sterowania jednym silnikiem, należy podłączyć go 
do zacisków odpowiadających silnikowi 1. 

Połączenie przewodów silnika 1: 
- Przewód otwierania do zacisku K3
- Przewód zamykania do zacisku K5
- Przewód wspólny do zacisku K4
- Kondensator rozruchowy pomiędzy zaciski K3 i K5

Połączenie przewodów silnika 2 (jeśli jest): 
- Przewód otwierania do zacisku K6
- Przewód zamykania do zacisku K8
- Przewód wspólny do zacisku K7
- Kondensator rozruchowy pomiędzy zaciski K6 i K8

LAMPA OSTRZEGAWCZA 
Programatora pozwala na obsługę lampy ostrzegawczej 
z wbudowanym przerywaczem, 230V – 40W lub 120V – 
40W. 
Podłącz przewody do zacisków K9 i K10. 

OŚWIETLENIE DODATKOWE 
Wyjście to posiada normalnie otwarty zestyk z 
przekaźnikiem, który zamyka go na około 1s, podczas 
rozpoczęcia fazy otwierania. Przełącznik ten może być 
użyty do aktywowania „timera” świateł dodatkowych (max. 
obciążenie: 230V – 4A). 

UWAGA: Jeśli nie ma „timera”, oświetlenie dodatkowe 

może być obsługiwane przy użyciu kanału 4 odbiornika 
MR1: funkcja bistabilna lub programowanego timera 
(należy zapoznać się z instrukcją odbiornika MR1). 

Przełącznik znajduje się na zaciskach K1 i K2. 
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FOTOBARIERY 
Programator posiada zasilanie 24VAC dla fotobarier, z 
normalnie zwartym zestykiem. Programator może 
przeprowadzić test pracy fotobarier przed rozpoczęciem 
procedury otwierania. 

Fotobariery mogą być używane w dwóch trybach: 
1. Fotobariery są zawsze aktywne: gdy fotobariery

zadziałają podczas otwierania lub zamykania
bramy, powodują jej zatrzymanie. Gdy usunięta
zostanie przeszkoda brama ponownie się otwiera.

2. Fotobariery nie są aktywne podczas
otwierania: gdy fotobariery zadziałają podczas

otwierania nie spowoduje to żadnego działania.
Gdy fotobariery zadziałają podczas zamykania
spowoduje to ponownie otwarcie bramy.

Niezależnie od wybranego trybu, kiedy brama będzie w 
stanie pauzy, odliczanie czasu do automatycznego 
zamknięcia bramy zacznie się dopiero po usunięciu 
przeszkody. 

- Podłącz przewody zasilające nadajnika fotobariery
pomiędzy zaciski L10 (GND) i L11 (+) programatora.
- Podłącz przewody zasilające odbiornika fotobariery
pomiędzy zaciski L10 (GND) i L9 (+) programatora.
- Podłącz wyjście odbiornika fotobariery pomiędzy zaciski
L6 i L8 programatora.

LISTWY BEZPIECZEŃSTWA 
- Wejście dla listew bezpieczeństwa, obsługujące
standardowe listwy bezpieczeństwa z normalnie zwartymi
stykami oraz gumowe listwy przewodzące z nominalną
rezystancją 8.2 kOhma.

Listwy bezpieczeństwa mogą być używane w dwóch 
trybach: 

1. Listwa zawsze aktywna: Zadziałanie listwy

bezpieczeństwa podczas otwierania lub
zamykania powoduje zmianę kierunku ruchu w
celu uwolnienia obiektu, który spowodował
zadziałanie listwy. Brama zatrzymuje się po
czasie około 3 sekund.

2. Listwa nie jest aktywna podczas otwierania:
Zadziałanie listwy podczas otwierania jest
ignorowane. Zadziałanie listwy podczas
zamykania powoduje całkowite otwarcie bramy.

Niezależnie od ustawionego trybu, automatyczne 
zamykanie nie będzie realizowane. 

Standardowa listwa bezpieczeństwa z normalnie 
zwartymi stykami: podłącz przewody listwy pomiędzy 
zaciski L7 i L8 programatora. 

Zgodnie z postanowieniami normy EN12978 konieczne jest 
instalowanie listwy bezpieczeństwa z programatorem, który 
stale monitoruje poprawność operacji. Jeśli programator 
używa opcji testów wstępnych poprzez przerywanie 
zasilania, podłącz przewody zasilające programatora do 
zacisków L10 (GND) i L11 (+). 

Gumowa listwa przewodząca: podłącz przewody listwy 
pomiędzy zaciski L7 i L8 programatora. 

UWAGA: Test pracy listwy dotyczy tylko listwy 
standardowej (tylko w przypadku odpowiedniego 
programatora/sterownika). 
NIE WOLNO włączać opcji testu w przypadku 
przewodzącej listwy gumowej lub listwy standardowej bez 
odpowiedniego programatora/sterownika) 

UWAGA: należy używać specjalnego interfejsu (kod 

35A024) do podłączenia listwy optycznej, wyłączając test 
działania listwy. 

WEJŚCIE START 
Wejście START jest ustawione tak aby podłączać 
urządzenia ze stykami normalnie otwartymi. Działanie 
zależy od ustawień przełącznika dip-switch 4. 

Tryb STEP/kolejność 
Kolejność komendy start: 

Tryb INVERSION/zamiany 
Komenda start podczas otwierania powoduje zamknięcie. 
Komenda start podczas zamykania powoduje otwarcie. 
Komenda start przy otwartej bramie zawsze powoduje 
zamknięcie. 

Jedynym przypadkiem kiedy to nie zadziała natychmiast 
jest przypadek w którym włączone jest automatyczne 
zamykanie i nie akceptowany jest start podczas otwierania: 
w tym specyficznym przypadku komenda start powoduje 
rozpoczęcie odliczania czasu przerwy od początku, po tym 
czasie brama zamknie się. 

W obu trybach możliwe jest wyłączenie/uniemożliwienie 
komendy start podczas otwierania, za pomocą 
przełącznika dip-switch 3. 

Podłącz przewody urządzenia sterującego pomiędzy 
zaciski L3 i L8 programatora. 

otwarcie stop zamknięcie stop
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TRYB OTWARCIA DLA PIESZYCH „FURTKA” 
Przy zamkniętej bramie, komenda otwarcia dla pieszych 
spowoduje częściowe otwarcie (mniej więcej do połowy) 
skrzydła bram z silnikiem  nr 1. Kolejna komenda otwarcia 
dla pieszych spowoduje działanie zgodne z ustawioną 
logiką pracy. 

Podczas trybu otwarcia dla pieszych komenda start 
powoduje całkowite otwarcie obu skrzydeł bramy. 

Podłącz przewody urządzenia sterującego pomiędzy 
zaciski L4 i L8 programatora. 

STOP 
Wejście STOP przeznaczone jest dla urządzeń ze 
stykiem/przełącznikiem normalnie zwartym. Komenda 
STOP powoduje natychmiastowe zatrzymanie bramy. 
Kolejna komenda START powoduje ruch bramy w 
odwrotnym kierunku. 
Jeśli komenda STOP zostanie podana podczas otwierania 
lub pauzy, automatyczne zamykanie nie będzie 
realizowane. 

Podłącz przewody urządzenia sterującego pomiędzy 
zaciski L5 i L8 programatora. 

ODBIORNIK W POSTACI KARTY 
Programator posiada możliwość podłączenia odbiornika 
MR1. 

UWAGA: Odłącz zasilanie od programatora przed 

przystąpieniem do opisanych poniżej czynności. Zwróć 
szczególną uwagę na kierunek wkładania modułu. 

Odbiornik MR1 ma 4 kanały, każdy z przypisaną funkcją 
programatora City7: 

Kanał 1 – START 
Kanał 2 – START DLA PIESZYCH 
Kanał 3 – STOP 
Kanał 4 – OŚWIETLENIE DODATKOWE 

UWAGA: Należy przeczytać instrukcję dołączoną do 

odbiornika MR1. 

ANTENA ZEWNĘTRZNA 
Zaleca się użycie anteny zewnętrznej w celu uzyskania 
maksymalnego zasięgu. 
Podłącz przewód anteny do zacisku L1 programatora a 
ekran do zacisku L2. 
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PROGRAMOWANIE LOGIKI PRACY 
Możliwe jest ustawienie kilku odmiennych trybów pracy przestawiając przełączniki dip-switch na programatorze. Tabela funkcji 
poszczególnych przełączników dip-switch przedstawiona jest poniżej. 

DIP FUNKCJA USTAWIENIE OPIS 

1 Migotanie 
wstępne 

ON Wyłączone Lampa ostrzegawcza włącza się podczas startu silnika. 

OFF Włączone Lampa ostrzegawcza włącza się 2 sekundy przed startem silnika. 

2 Automatyczne 
zamykanie 

ON Włączone Brama zamyka się automatycznie po czasie ustawionym 
potencjometrem PAUSE. 

OFF Wyłączone Po otwarciu brama pozostaje otwarta. Konieczna jest kolejna 
komenda START do zamknięcia. 

3 Start podczas 
otwierania 

ON Nie akceptowana Komenda START wydana podczas otwierania nie jest akceptowana. 

OFF Akceptowana Komenda START wydana podczas otwierania jest akceptowana. 

4 Logika pracy 
ON Inversion/zamiana Komenda start podczas otwierania powoduje zamykanie. 

Komenda start podczas zamykania powoduje otwieranie. 

OFF Step/kolejność Kolejność komendy start: 
Otwarcie – stop – zamkniecie – stop … 

5 Spowolnienie 
ON Włączone Na końcu fazy zamykania i otwierania silnik zwalania w celu 

zapobiegnięcia odbiciu lub głośnemu zamknięciu bramy. OFF Wyłączone 

6 Start off (funkcja 
kopa) 

ON Wyłączona Na początku każdej fazy otwierania i zamykania silnik pracuje z 
maksymalną siłą. OFF Włączone 

7 Anti-slip (anty-
poślizg) 

ON Wyłączone 
Czas otwierania lub zamykania będzie zawsze czasem ustawionym 
potencjometrem WORK, nawet jeśli poprzednia operacja została 
przerwana przed końcem czasu. 

OFF Włączone 

Kiedy operacja otwarcia (lub zamknięcia) zostanie przerwana przed 
upłynięciem ustawionego czasu (na przykład na skutek zadziałania 
jednego z urządzeń bezpieczeństwa lub podania komendy start), 
czas następującego potem zamykania (lub otwierania) nie będzie 
czasem ustawionym potencjometrem WORK, lecz będzie równy 
czasowi który upłynął, powiększonemu o niewielką wartość w celu 
skompensowania bezwładności bramy. 

8 Fotobariery 

ON Zawsze aktywne 
Zadziałanie fotobarier podczas otwierania lub zamykania powoduje 
zatrzymanie bramy. Po usunięciu przeszkody, brama otwiera się 
całkowicie. 

OFF 
NIE aktywne 
podczas 
otwierania 

Działanie fotobarier podczas otwierania jest ignorowane. Zadziałanie 
fotobarier podczas zamykania powoduje całkowite otwarcie bramy. 

9 Test fotobarier 

ON Włączony Programator przeprowadza test działania fotobarier przed 
rozpoczęciem każdej fazy otwierania lub zamykania. Jeśli fotobariery 
nie pracują prawidłowo, brama nie rozpocznie ruchu a lampa 
ostrzegawcza będzie migać przez około 8 sekund. 
UWAGA: należy poprawnie podłączyć TX fotobarier 

OFF Wyłączony 

10 Typ listwy 
bezpieczeństwa 

ON Gumowa listwa 
przewodząca 

Należy wybrać tą opcję w przypadku użycia gumowych listew 
przewodzących z nominalną rezystancją 8K2. 

OFF 
Listwa 
standardowa lub 
optyczna 

Należy wybrać tą opcję z przypadku użycia listew standardowych ze 
stykiem normalnie zwartym lub listew optycznych. 

11 Listwa 
bezpieczeństwa 

ON Zawsze aktywna 

Zadziałanie listwy podczas otwierania lub zamykania powoduje 
odwrócenie kierunku ruchu w celu uwolnienia obiektu który 
spowodował zadziałanie listwy. Brama zostanie zatrzymana po około 
3 sekundach. 

OFF 
NIE aktywna 
podczas 
otwierania 

Zadziałanie listwy podczas otwierania będzie ignorowane. 
Zadziałanie listwy podczas zamykania powoduje całkowite otwarcie 
bramy. 

12 Test listwy 
bezpieczeństwa 

ON Włączony Programator przeprowadza test sprawności listew przed 
rozpoczęciem każdej fazy otwierania lub zamykania. Jeśli listwy nie 
pracują prawidłowo, brama nie rozpocznie ruchu a lampa 
ostrzegawcza będzie migać przez około 8 sekund. 
NIE WOLNO włączać opcji testu w przypadku przewodzącej 
listwy gumowej lub listwy standardowej bez odpowiedniego 
programatora/sterownika. 

OFF Wyłączony 
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PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW 

Do obudowy można wprowadzić 4 przewody. 
Typ dławików pokazano na rysunku. 

UWAGA: 

- Wyjmij płytkę elektroniczną przed
przystąpieniem do wiercenia w obudowie
otworów zgodnie z wymiarami przewodów
- zamocuj przewody używając specjalnych
dławików.
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