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UWAGA 
V2 ELETTRONICA zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania ewentualnych zmian w produkcie bez 
uprzedzenia; a ponadto nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialno ści za szkody u osób lub mienia 
powstałe na skutek niewła ściwego u Ŝytkowania lub 
wadliwego monta Ŝu. 

Prosz ę uwaŜnie przeczyta ć niniejsza 
instrukcje przed przyst ąpieniem do instalacji i 
programowania City1.  

• Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla
techników posiadających kwalifikacje z zakresu
instalacji automatyki.

• śadna z informacji zawartych w instrukcji nie jest
potrzebna bądź uŜyteczna dla uŜytkownika końcowego.

• Wszelkie czynności konserwacyjne lub programowanie
moŜe być przeprowadzane wyłącznie przez
wykwalifikowanych techników.

AUTOMATYKA MUSI BYĆ  WYKONANA ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI EUROPEJSKIMI: 

EN 60204-1 (Bezpieczeństwo maszyn, wyposaŜenie 
elektryczne maszyn, cześć 1: reguły 
ogólne). 

EN 12445 (Bezpieczeństwo uŜytkowania zamknięć 
automatycznych, metody prób). 

EN 12453 (Bezpieczeństwo uŜytkowania zamknięć 
automatycznych, wymogi). 

• Monter odpowiada za zainstalowanie urządzenia (np.
wyłącznik sieciowy) zapewniającego całkowite
odłączenie systemu od sieci zasilającej. Norma
wymaga separacji styków minimum 3 mm na kaŜdym
zespole styków  (EN 60335-1).

• Po wykonaniu połączeń na tablicy zacisków uŜyj klamry
aby przymocować przewody wysokiego napięcia blisko
tablicy zacisków, a następnie uŜyj kolejnej klamry aby
przymocować przewody bezpieczeństwa niskiego
napięcia uŜywane do połączenia akcesoriów; w ten
sposób w wypadku odczepienia się któregoś z
przewodów uniknie się groźby kontaktu elementów o
wysokim napięciu z elementami o niskim napięciu.

• Plastikowa pokrywa posiada stopień ochrony IP55; do
łączenia rur sztywnych i giętkich przewodów rurowych
uŜyj łącznika, który posiada taki sam stopień ochrony.

• Instalacja wymaga wiedzy z zakresu elektryki jak i
mechaniki; moŜe ją przeprowadzać wyłącznie
wykwalifikowany personel, uprawniony do wystawiania
deklaracji zgodności typu A dotyczącej kompletnej
instalacji (Dyrektywa o maszynach 98/37/EEC,
załącznik II A).

• Bramy automatyczne powinny być w zgodności z
następującymi normami: EN 12453, EN 12445, EN
12978 wraz ze wszystkimi normami regionalnymi.

• RównieŜ instalacja elektryczna, do której podłączana
jest automatyka, musi odpowiadać obowiązującym
normom i musi być prawidłowo wykonana.

• Siłę nacisku skrzydła naleŜy zmierzyć odpowiednim
przyrządem i wyregulować zgodnie z maksymalnymi
wartościami dopuszczanymi przez normę EN 12453.

• Zalecamy zastosowanie wyłącznika awaryjnego
zainstalowanego w pobliŜu automatyki (podłączonego
do wejścia STOP programatora) w sposób
umoŜliwiający natychmiastowe zatrzymanie bramy w
razie niebezpieczeństwa.

• NaleŜy pamiętać o odpowiednim uziemieniu, zgodnie z
normami (EN 60335-1, EN 60204-1)

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 
V2 ELETTRONICA SPA deklaruje, Ŝe City1  jest w 
zgodności z poprzednimi i następującymi 93/68/EEC, 
73/23/EEC, i normami przedstawionymi poniŜej: 

EN 60335-1 Bezpieczeństwo elektryczne 

EN 55014-1, EN 55014-2 
EN 6100-3-2, 61000-3-3 

Zgodność 
elektromagnetyczna 

Racconigi, dn. 10 / 02 / 2004 
Przedstawiciel prawny spółki V2 ELETTRONICA SPA 
A. Livio Costamagna

DANE TECHNICZNE 
230VAC – 50/60 Hz (City1)Zasilanie 
120VAC – 50/60 Hz (City1-120V) 

Max. obciąŜenie 2 x 700W 
Max. obciąŜenie 
akcesoriów 24V 10W 

Temperatura pracy -20oC / +60oC
F1 = 5A (City1) Bezpiecznik 
F1 = 8A (City1-120V) 

Wymiary 295 x 230 x 100 mm 
Waga 1600g 
Standard ochrony IP55 

OPIS JEDNOSTKI STERUJĄCEJ 
Programator City1  jest innowacyjnym produktem V2 
ELETTRONICA, który gwarantuje bezpieczną i 
niezawodną automatyzację bram skrzydłowych i 
przesuwnych. 
Programator City1  został zaprojektowany tak aby 
sprostać wszystkim wymaganiom stawianym 
produktowi i zapewnić funkcjonalną i efektywną pracę 
instalacji. 

City1  jest wyposaŜony w wyświetlacz, który nie tylko 
ułatwia programowanie, ale równieŜ umoŜliwia ciągły 
monitoring stanów wejścia; dodatkowo, dzięki 
strukturze menu, plan pracy i logika działania moŜe 
być łatwo ustawiona. 

Zgodnie z normami Europejskimi dotyczącymi 
bezpieczeństwa elektrycznego i zgodności 
elektromagnetycznej został wyposaŜony w obwód 
niskiego napięcia całkowicie oddzielony od sieci. 

Inne cechy: 
- Kontrola przekaźnika prądu zerowego.
- Regulacja mocy z niezaleŜnym zamykaniem

przebiegu na obu silnikach.
- Wykrywanie przeszkody poprzez monitorowanie

napięcia kondensatora startowego.
- Automatyczne uczenie się czasu pracy.
- Działanie poprzez mechaniczne końce ruchu

połączone z wejściem programatora  lub
połączone szeregowo z silnikiem.

- Testowanie urządzeń bezpieczeństwa (fotobarier i
innych) przed kaŜdą operacją otwierania.

- Dezaktywowanie wejść bezpieczeństwa poprzez
menu konfiguracji: zworki nie są wymagane do
zacisków od urządzeń zabezpieczających, które
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nie zostały jeszcze zainstalowane. NaleŜy tylko 
wyłączyć tą funkcję w odpowiednim menu. 

- Programowanie jednostki sterującej moŜe być
zablokowane poprzez opcjonalny klucz CL1.

INSTALACJA 
Instalacja programatora i urządzeń bezpieczeństwa 
musi być wykonywana przy odłączonym zasilaniu. 

ZASILANIE 
Programator musi być zasilany przez 230V 50Hz 
(120V – 50/60Hz dla modelu City1-120V ), 
zabezpieczony przez wyłącznik przeciwporaŜeniowy 
zgodnie z aktualnymi przepisami. 
Podłącz przewody zasilające do zacisków 30 i 31 
programatora City1 . 

SIŁOWNIKI 
Centrala City1 moŜe obsługiwać jeden lub dwa 
asynchroniczne napędy/siłowniki. Maksymalna 
całkowita moc wynosi 700W. Jeśli centrala ma 
obsługiwać tylko jeden siłownik, musi on być 
podłączony do zacisków siłownika 1. 

Podłącz przewody siłownika 1 jak następuje: 
- przewód otwierania to zacisku 27
- przewód zamykania do zacisku 29
- przewód wspólny (powrotny) do zacisków 28

Podłącz przewody siłownika 2 jak następuje (jeśli 
jest): 
- przewód otwierania do zacisku 24
- przewód zamykania do zacisku 26
- przewód wspólny (powrotny) do zacisku 25

UWAGA: 
• NaleŜy zamontować kondensator rozruchowy dla

kaŜdego siłownika (w wypadku gdy nie był on
zainstalowany); podłącz kondensator rozruchowy
dla siłownika 1 między zaciski 27 i 29 oraz
kondensator dla siłownika 2 (jeśli jest) między
zaciski 24 i 26.

• W przypadku, gdy siłownik 2 nie jest podłączony,
ustaw menu tAP2  na zero.

UWAGA: (UśYTKOWANIE SIŁOWNIKA 
HYDRAULICZNEGO): 

• Jeśli uŜywa się siłownika hydraulicznego,
następujące funkcje mogą nie działać
prawidłowo: Miękki start, Spowalnianie, Czujnik
przeszkody. W takim wypadku, te funkcje
powinny być wyłączone z menu.

• Przeczytaj uwaŜnie procedurę „Uczenie czasu
pracy” opisaną w punkcie „SZYBKA 
KONFIGURACJA” zwracając uwagę na 
fragmenty o wyłączeniu czujnika przeszkody. 

LAMPA OSTRZEGAWCZA 
Programator City1  dostarcza  230V/ 40W (120V – 
40W dla modeli City1-120V), do lampy ostrzegawczej 
wyposaŜonej w przerywacz elektroniczny. Podłącz 
przewody lampy ostrzegawczej do zacisków 22 i 23 
programatora. 
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ELEKTROZAMEK 
Elektrozamek moŜe być zamontowany na bramie, 
aby zapewnić dobre jej zamykanie. UŜywaj 
elektrozamka 12V. Podłącz przewody elektrozamka 
do zacisków 20 i 21 programatora. 

FOTOBARIERY 
Programator rozróŜnia dwa rodzaje fotobarier, 
zaleŜnie od zacisków do których są one podłączone . 

Fotobariera 1:  Zainstalowane na wewnętrznej 
stronie bramy, które działają zarówno podczas fazy 
otwierania jak i zamykania. Kiedy fotobariery 1 
zadziałają, programator zatrzymuje bramę; tak 
szybko jak tylko wiązka fotobarier będzie wolna, 
programator całkowicie otworzy bramę. 

Fotobariera 2:  Zainstalowane na zewnątrz bramy, 
które działają tylko podczas fazy zamykania. Kiedy 
fotobariery 2 zadziałają, programator otwiera bramę 
natychmiast, nie czekając na zwolnienie wiązki. 

Programator City1  zapewnia 24V/AC zasilania dla 
fotobarier, moŜe równieŜ wykonać test fotobarier 
przed rozpoczęciem otwierania bramy. Zaciski 
zasilania fotobarier są zabezpieczone poprzez 
bezpiecznik. 

• Podłącz przewody zasilające nadajnika 
fotobariery między zaciski 19 i 18 programatora. 

• Podłącz przewody zasilające odbiornika 
fotobariery między zaciski 17 i 18 programatora. 

• Podłącz wyjście odbiornika fotobarier 1 między 
zaciski 7 i 11 programatora i wyjście odbiornika 
fotobarier 2 między zaciski 8 i 11 programatora. 
UŜywaj wyjść fotobarier  mających zestyki 
normalnie zamknięte.  

UWAGA: 
• Jeśli zamontowanych jest kilka par fotobarier

tego samego typu, ich wyjścia muszą być
połączone szeregowo.

• W przypadku fotobarier
odblaskowych/refleksyjnych, zasilanie musi być
podłączone do zacisków 19 i 18 programatora,
aby wykonać test.

LISTWY ZABEZPIECZAJ ĄCE 
Programator rozróŜnia dwa rodzaje listew 
zabezpieczających, zaleŜnie od zacisków, do których 
są podłączone. 

- Typ 1 (zamocowane):  są montowane na ścianach
lub innych stałych obiektach, do których zbliŜa się
brama podczas fazy otwierania. Kiedy listwy
zabezpieczające typ 1 zadziałają podczas fazy
otwierania bramy, programator zamknie drzwi na 3
sekundy, a następnie zatrzyma. Kiedy listwy
zabezpieczające typ 1 zadziałają podczas fazy
zamykania bramy, programator zatrzyma
natychmiast. Następny start lub komenda startu dla
pieszych wznowią ruch bramy w kierunku w którym
powstało utrudnienie w ruchu.

- Typ 2 (ruchome):  są montowane do końców
bramy. Kiedy listwy zabezpieczające typ 2 zadziałają
podczas fazy otwierania bramy, programator
zatrzyma natychmiast bramę; kiedy listwy
zabezpieczające typ 2 zadziałają podczas fazy
zamykania, programator otworzy bramę na 3
sekundy, a następnie zatrzyma. Następny start lub
komenda startu dla pieszych wznowią ruch bramy w
kierunku w którym powstało utrudnienie w ruchu.

Podłącz przewody listwy zabezpieczającej typ 1 
między zaciski 9 i 11 programatora. 
Podłącz przewody listwy zabezpieczającej typ 2 
między zaciski 10 i 11 programatora. 
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UWAGA: 
• Upewnij się, Ŝe listwy zabezpieczające mają

wyjścia z zaciskami normalnie zamkniętymi.
• Wyjścia listwy zabezpieczającej tego samego

typu muszą być połączone szeregowo.

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY RUCHU 
BRAMY 
Programator City1 obsługuje następujące 2 rodzaje 
wyłącznika końca ruchu: 
- wyłącznik połączony szeregowo z uzwojeniem
silnika.
- wyłącznik krańcowy  wyposaŜony w normalnie
zwarty przełącznik, który zostaje rozwarty jak tylko
brama osiągnie  wymaganą pozycję.

Programator automatycznie rozpoznaje wyłącznik 
połączony  szeregowo z uzwojeniem silnika, tak więc 
nie jest wymagane Ŝadne łączenie ani 
programowanie. 
Wyłącznik krańcowy wyposaŜony w normalnie zwarte 
przełączniki musi być połączony z listwą  zaciskową 
programatora jak następuje: 
- wyłącznik krańcowy przy otwieraniu skrzydła 1
pomiędzy zaciski 12 i 16.
- wyłącznik krańcowy przy zamykaniu skrzydła 1
pomiędzy zaciski 13 i 16.
- wyłącznik krańcowy przy otwieraniu skrzydła 2
pomiędzy zaciski 14 i 16.
- wyłącznik krańcowy przy zamykaniu skrzydła 2
pomiędzy zaciski 15 i 16.

STOP 
Dla większego bezpieczeństwa moŜna zamontować 
wyłącznik stop, którego uruchomienie spowoduje 
natychmiastowe zatrzymanie bramy. Przełącznik ten 
musi mieć normalnie zwarte styki, które rozewrą się 
w przypadku uŜycia wyłącznika. 
W przypadku, gdy wyłącznik stop zadziała, a brama 
jest otwarta, funkcja automatycznego zamykania 
zawsze będzie wyłączona. Aby ponownie zamknąć 
bramę potrzebna będzie komenda start (jeśli funkcja 
startu podczas pauzy jest wyłączona, zostanie 
włączona czasowo aby umoŜliwić zamknięcie 
bramy). 
Podłącz przewody wyłącznika stop  między zaciski 5 i 
6 programatora. 
Funkcja wyłącznika stop moŜe być aktywowana za 
pomocą zdalnego sterowania zapamiętanego na 
kanale 3 (patrz odpowiednią instrukcję odbiornika 
MR1). 

WEJŚCIA AKTYWACYJNE 
Programator City1 jest wyposaŜony w dwa wejścia, 
których działanie zaleŜy od zaprogramowanych 
trybów (patrz pozycję Strt  menu programowania). 

Tryb standardowy:  komenda (impuls zwarciowy) na 
wejściu pierwszym spowoduje całkowite otwarcie obu 
skrzydeł (start); komenda na drugim wejściu 
spowoduje częściowe otwarcie jednego skrzydła (tryb 
dla pieszych). 

Komenda otwórz/zamknij i komenda operatora:  
komenda na pierwszym wejściu zawsze kontroluje 
otwierania bramy, natomiast komenda na drugim 
wejściu kontroluje zamykanie. 
W trybie otwórz/zamknij, komenda spowoduje 
całkowite zamknięcie lub otwarcie bramy. 
W przypadku komendy operatora, brama zostanie 
otwarta lub zamknięta tak długo jak zestyk będzie 
zwarty i zatrzyma się jak tylko zestyk zostanie 
rozwarty. 

Tryb Timera:  Jest on podobny do trybu 
standardowego ale brama pozostaje otwarta 
(całkowicie lub częściowo) kiedy zestyk jest zwarty 
na wejściu i jak tylko zostanie rozwarty, odliczanie 
czasu pauzy zostanie rozpoczęte, Po ukończeniu 
czasu pauzy, brama zostanie  zamknięta. 
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Funkcja ta pozwala zaprogramować czas otwierania 
bramy podczas dnia, za pomocą zewnętrznego 
„timera”. Automatyczne zamykanie bramy musi być 
włączone. 

We wszystkich trybach wejścia muszą być 
podłączone do urządzeń mających zestyki normalnie 
otwarte. 

Podłącz przewody urządzenia sterującego pierwszym 
wejściem między zaciski 3 i 6 programatora. 
Podłącz przewody urządzenia sterującego drugim 
wejściem między zaciski 4 i 6 programatora. 

Funkcja pierwszego wejścia moŜe być równieŜ 
aktywowana przez wciśnięcie przycisku „UP” z menu 
programowania lub za pomocą zdalnego sterowania 
zapamiętanego na kanale 1 (patrz odpowiednią 
instrukcję odbiornika MR1). 

Funkcja drugiego wejścia moŜe być równieŜ 
aktywowana przez wciśnięcie przycisku „DOWN” z 
menu programowania lub za pomocą zdalnego 
sterowania zapamiętanego na kanale 2. 

ZŁĄCZE ODBIORNIKA 
Programator City1 jest przygotowany do podłączenia 
odbiornika Personal Pass MR1 posiadającego 
wysokiej czułości odbiornik superheterodynowy.  

UWAGA:  Konieczne jest wyłączenie zasilania 
programatora przed przystąpieniem do czynności 
opisanych poniŜej. Zwrócić uwagę na sposób 
podłączenia modułów wyjmowanych. 

Moduł odbiornika MR1 posiada 4 funkcyjne  kanały i 
kaŜdy z nich moŜe sterować programatorem City1 : 

KANAŁ 1 – START 
KANAŁ 2 – START DLA PIESZYCH 
KANAŁ 3 – STOP 
KANAŁ 4 – WYJŚCIE DLA DODATKOWYCH MODUŁÓW 

UWAGA:  Przed programowaniem 4 funkcyjnych 
kanałów i funkcji logicznych zapoznaj się uwaŜnie z 
instrukcją odbiornika MR1. 

ANTENA ZEWNĘTRZNA 
Zalecamy uŜycie anteny zewnętrznej (model: 
ANS433 lub ANSGP433) w celu zagwarantowania 
maksymalnego zasięgu. Podłącz przewód anteny  do 
zacisku 1 programatora a oplot do zacisku 2. 
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MODUŁY DODATKOWE 
Programator City1, poza swoją wszechstronnością 
umoŜliwia końcowemu uŜytkownikowi dodawanie 
funkcji za pomocą dodatkowych modułów. 
Odpowiednie do tego złącze umiejscowione jest nad 
nadrukiem  OPTIONS. 

UWAGA:  Proszę uwaŜnie zapoznać się z 
instrukcją kaŜdego instalowanego modułu. 

Złącze modułów dodatkowych moŜe być równieŜ 
uŜyte do  klucza programowego (CL1), który 
zapobiega przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany 
przez nieautoryzowany personel. 

PANEL KONTROLNY 
Po włączeniu zasilania programator sprawdzi 
poprawność wyświetlania wszystkich segmentów 
wyświetlacza przez 1.5 sekundy. 8.8.8.8.  
Wersja oprogramowania (Pr 1.7) będzie widoczna 
przez następne 1.5 sekundy. 

Wyświetlacz reprezentuje fizyczne stany zestyków 
zacisków programatora i przycisków trybów: Jeśli 
górny pionowy segment jest zapalony, zestyk jest 
zwarty; jeśli dolny pionowy segment jest zapalony, 
zestyk jest rozwarty (rysunek powyŜej pokazuje 
prawidłowe połączenie wejść START, START P, 
FOTO 1, FOTO 2, COSTA 1 (LISTWA BEZP.), 
COSTA 2 (LISTWA BEZP.) i STOP). 

Punkty znajdujące się na wyświetlaczu pokazują 
status przycisków: jeśli tylko przycisk zostanie 
naciśnięty, odpowiedni punkt się zapala. 

Strzałki po lewej stronie wyświetlacza pokazują stan 
ruchu bramy. Dla bram jednoskrzydłowych strzałka 
zapala się kiedy wyłącznik końca ruchu przekaŜe 
sygnał, Ŝe brama jest całkowicie zamknięta lub 
całkowicie otwarta. 
W przypadku bram dwuskrzydłowych strzałki zapalą 
się kiedy oba wyłączniki końca ruchu przekaŜą 
sygnał, Ŝe skrzydła są całkowicie zamknięte lub 
całkowicie otwarte; strzałki zaczną migotać w 
przypadku, gdy tylko jedne skrzydło  osiągnie  koniec 
ruchu. 
UWAGA:  funkcje te nie są aktywne w przypadku, gdy 
wyłączniki końca ruchu  będą połączone szeregowo z 
silnikiem. 

Strzałki po prawej stronie wyświetlacza pokazują stan 
bram. 
- NajwyŜsza strzałka zapala się kiedy brama jest w
fazie otwierania. Jeśli miga, znaczy to, Ŝe otwieranie
zostało spowodowane przez urządzenie 
zabezpieczające (krawędziowe lub detektor 
przeszkody). 
- Środkowa strzałka pokazuje, Ŝe brama jest
zatrzymana. Jeśli miga, znaczy to, Ŝe zaczęło się
odliczanie czasu do automatycznego zamknięcia.
- NajniŜsza strzałka miga, kiedy brama jest w fazie
zamykania. Jeśli miga, znaczy to, Ŝe zamykanie 
zostało spowodowane przez urządzenie 
zabezpieczające (krawędziowe lub detektor 
przeszkody). 

UśYCIE PRZYCISKÓW „UP”, „MENU” I 
„DOW N” PRZY PROGRAMOWANIU 

Parametry  i funkcje programowania znajdują się w 
specjalnym menu konfiguracji, do którego mamy 
dostęp i po którym moŜemy się poruszać za pomocą 
przycisków DOWN, MENU i UP umieszczonych pod 
wyświetlaczem. 

Wciśnij i przytrzymaj przycisk MENU aŜ do ukazania 
się napisu dEF na wyświetlaczu. 
Na menu konfiguracji składa się lista 
konfigurowalnych elementów. Formuła pojawiająca 
się na wyświetlaczu przedstawia wybrany element. 
Poprzez wciśnięcie przycisku DOWN przechodzi się 
do następnego elementu; natomiast wciśnięcie 
przycisku UP spowoduje przejście do poprzedniego 
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elementu. 
Ostatni element menu (FinE ) pozwala na 
zapamiętanie zmian i powrót do normalnych operacji 
programatora. Aby zmiany zostały zapisane naleŜy 
wyjść z menu programowania właśnie przez tę opcję. 
W przeciwnym wypadku wszystkie zmiany zostaną 
stracone. 

UWAGA:  W przypadku, gdy Ŝadna operacja nie 
będzie wykonywana przez czas dłuŜszy niŜ jedna 
minuta, programator wyjdzie z trybu programowania 
bez zapisywania wprowadzonych zmian i ustawień. 

Przez przytrzymanie przycisku „DOWN”, menu 
konfiguracyjne zaczyna się szybko przewijać, aŜ do 
ukazania się elementu FinE . Aby przewinąć menu do 
góry naleŜy przycisnąć przycisk UP. Elementy 
zaczną się przewijać aŜ do elementu dEF. W ten 
sposób moŜna szybko osiągnąć zarówno początek 
jak i koniec listy. 

Występują trzy następujące typy elementów menu: 
- Funkcyjne
- Czasu
- Wartości

Menu funkcji 
Menu to pozwala na wybranie funkcji z pośród grupy 
dostępnych opcji. Po wejściu w menu funkcji, 
wyświetlona zostanie aktualna, aktywna opcja. 
Poruszanie się po menu jest moŜliwe za pomocą 
przycisków DOWN i UP. Po wciśnięciu przycisku 
MENU, aktywowana zostanie aktualnie wyświetlona 
opcja i nastąpi powrót do menu konfiguracji. 

Menu czasu 
Menu czasu pozwala na ustawienie czasu trwania 
funkcji. Po wejściu w menu czasu, wyświetlona 
zostanie aktualna wartość; tryb wyświetlania zaleŜy 
od wyświetlanej wartości. 

- czas mniejszy niŜ jedna minuta będzie wyświetlany
w następujący sposób:

za kaŜdym przyciśnięciem przycisku UP, aktualna 
wartość zostanie powiększona o pół sekundy, 
natomiast przyciśnięcie przycisku DOWN zmniejszy 
aktualną wartość o pół sekundy. 

- czas z przedziału od 1 do 10 minut wyświetlany
będzie następująco:

za kaŜdym przyciśnięciem przycisku UP, aktualna 
wartość czasu zostanie powiększona o 5 sekund, 

natomiast przycisk DOWN zmniejszy aktualną 
wartość o 5 sekund. 

- Czas powyŜej 10 minut będzie wyświetlany
następująco:

za kaŜdym przyciśnięciem przycisku UP, aktualna 
wartość czasu zostanie powiększona o pół minuty, 
natomiast przycisk DOWN zmniejszy aktualną 
wartość o pół minuty. 

Przez przytrzymanie przycisku UP, moŜliwe jest 
szybkie zwiększenie wartości, aŜ do osiągnięcia 
maksimum. Szybkie zmniejszenie wartości moŜliwe 
jest dzięki przytrzymaniu przycisku DOWN, aŜ do 
osiągnięcia 0.0’’ . 
W niektórych przypadkach ustawienie wartości 0 jest 
równoznaczne z wyłączeniem danej funkcji, w tym 
przypadku na wyświetlaczu pojawi się „no ” zamiast 
0.0’’ . 
Przyciśnięcie przycisku MENU zatwierdzi 
wyświetloną wartość i nastąpi powrót do menu 
konfiguracji. 

Menu warto ści 
Menu wartości jest podobne do menu czasu; jednak 
wartością moŜe być dowolna liczba. Przez 
przytrzymanie przycisku UP lub DOWN, wartość 
będzie się powoli zwiększać lub zmniejszać. 

SZYBKA KONFIGURACJA 
Ten paragraf odnosi się do procedury szybkiej 
konfiguracji i ustawienia programatora. Zalecamy 
postępowanie zgodnie z poniŜszymi instrukcjami, w 
celu sprawdzenia poprawności działania 
programatora, napędu i akcesoriów oraz 
wprowadzenia w razie potrzeby ewentualnych 
poprawek. Zalecamy równieŜ zapoznanie się z 
paragrafem „Konfiguracja jednostki sterującej” 
przedstawiającym pozycję elementów w menu, oraz 
dostępne opcje kaŜdego z elementów. 

1. Wywołaj domyślną konfigurację (element
dEF). Wybierz AntE  dla bramy skrzydłowej,
w innym przypadku wybierz Scor  (bramy
przesuwne, rolowane, itp.).

2. Jeśli posiadasz bramę skrzydłową z jednym
siłownikiem, ustaw t.AP2  -czas otwarcia- na
zero.

3. W przypadku, gdy nie ma elektrozamka,
ustaw t.Ser , t.ASE  i t.CvE  na zero.

4. Ustaw elementy Stop , Fot1 , Fot2 , CoS1,
CoS2 i FC.En zaleŜnie od zainstalowanych
urządzeń bezpieczeństwa.

5. Uruchom cykl uczenia się (element APPr ).

Ostatnia operacja zamknie menu konfiguracji i 
zapisze ustawienia. 
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Procedura  uczenia si ę w przypadku dwóch 
siłowników:  
- W przypadku zadziałania wyłącznika krańcowego
lub czujnika przeszkody, skrzydła  zostaną
aktywowane tj. zaczną się poruszać w kierunku
zamykania dopóki wyłącznik krańcowy zamknięcia
nie zadziała.
Upewnij się, Ŝe skrzydła nie zachodzą na siebie.
- W przypadku, gdy ani wyłącznik krańcowy ani
czujnik przeszkody nie zadziałały, upewnij się, Ŝe
skrzydła  są całkowicie zamknięte podczas
rozpoczynania procedury. 
- skrzydła będą poruszać się w kierunku otwierania
dopóki wyłącznik końca ruchu nie zadziała.
- W przypadku, gdy czujniki nie zostały włączone, lub
jeśli zorientujesz się, Ŝe nie sygnalizują one pozycji
programatorowi , musisz wysłać pierwszą komendę
START kiedy skrzydło 1 osiąga swoją maksymalną
pozycję otwarcia, a następnie drugą komendę
START kiedy skrzydło 2 kończy swoją fazę
otwierania.
- skrzydła będą poruszać się w kierunku zamykania
dopóki nie zadziała wyłącznik końca ruchu.
- W przypadku, gdy czujniki nie zostały włączone, lub
jeśli zorientujesz się, Ŝe nie sygnalizują one pozycji
programatorowi, musisz wysłać pierwszą komendę
START kiedy skrzydło 1 osiąga  pozycję zamknięcia,
a następnie drugą komendę START kiedy skrzydło 2
kończy swoją fazę zamykania.

Procedura uczenia si ę w przypadku jednego 
silnika: 
- W przypadku zadziałania wyłącznika krańcowego
lub czujnika przeszkody, skrzydła zaczną poruszać
się w kierunku zamykania dopóki nie zadziała
wyłącznik końca ruchu.
- W przypadku, gdy ani wyłącznik krańcowy ani
czujnik przeszkody nie zadziałały, upewnij się, Ŝe
skrzydła są całkowicie zamknięte podczas
rozpoczynania procedury.
- skrzydła będą poruszać się w kierunku otwierania
dopóki nie zadziała wyłącznik krańcowy.
- W przypadku, gdy czujniki nie zostały włączone, lub
jeśli zorientujesz się, Ŝe nie sygnalizują one pozycji
programatorowi, musisz wysłać komendę START
kiedy skrzydła osiągają pełne otwarcie .
- skrzydła będą poruszać się w kierunku zamykania
dopóki wyłącznik krańcowy nie zadziała.
- W przypadku, gdy czujniki nie zostały włączone, lub
jeśli zorientujesz się, Ŝe nie sygnalizują one pozycji
programatorowi, musisz wysłać komendę START
kiedy skrzydła  osiągają  pozycję zamknięcia.

KONFIGURACJA PROGRAMATORA: 
Akapit ten opisuje krok po kroku procedurę 
ustawienia wszystkich parametrów programatora 
City1 . MoŜesz zarówno postępować zgodnie z 
opisaną procedurą i wykonać pełną konfigurację 
programatora lub ustawić tylko wybrane elementy. 
W obu procedurach będziesz musiał odpowiednio 
wyjść z procedury za pomoc elementu FinE  w celu 
zapisania nowej konfiguracji. Centrala City1 
zapewnia procedurę uczenia si ę czasu pracy ; 
zalecamy przeprowadzenie najpierw standardowej 
konfiguracji (patrz poprzedni akapit), następnie 
procedurę uczenia się, a na koniec dopiero 
wprowadzić zmiany w elementach tego 
wymagających. 
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Wczytywanie warto ści domy ślnych 
Wartość wszystkich elementów menu moŜe być 
sprowadzona do wartości standardowych (patrz 
końcową tabelę zestawieniową) za pomocą jednej 
komendy. Dostępne są dwa zestawy wartości: 

AntE  Wartości dla bram dwuskrzydłowych 
wyposaŜonych w elektrozamek 

SCor  Wartości dla bram jednoskrzydłowych bez 
elektrozamka 

Po wczytaniu domyślnych wartości, inne elementy 
menu moŜna przewinąć i zmienić kaŜdy parametr; 
wyjście z domyślnego menu spowoduje 
automatyczne wybranie następnego elementu menu. 

Czas otwierania skrzydła 1 
Siłownik 1 będzie pracował przez ustawiony czas 
otwierania; w przypadku obecności przeszkody lub 
gdy zadziała wyłącznik krańcowy, programator moŜe 
zatrzymać fazę otwierania przed upływem 
odpowiedniego czasu. 

Czas otwierania skrzydła 2 
Siłownik 2 będzie pracował przez ustawiony czas 
otwierania; w przypadku obecności przeszkody lub 
gdy zadziała wyłącznik krańcowy, programator moŜe 
zatrzymać fazę otwierania przed upływem 
odpowiedniego czasu. 

UWAGA:  jeśli siłownik 2 nie jest podłączony, czas 
musi być ustawiony na zero; w takim przypadku 
programator nie weźmie pod uwagę Ŝadnych 
ustawień dotyczących siłownika  2. 

Czas częściowego otwarcia (tryb dla pieszych) 
Kiedy programator odbierze komendę Start „dla 
pieszych”, otworzy tylko jedno skrzydło na krótszy 
czas. Maksymalny dozwolony czas do ustawienia 
t.AP1 .

Czas zamykania skrzydła 1 
Siłownik 1 będzie pracował przez ustawiony czas 
zamykania; w przypadku obecności przeszkody lub 
gdy zadziała wyłącznik krańcowy, programator 
zakończy fazę otwierania przed upływem 
odpowiedniego czasu. 
Aby zapobiec przypadkowi, gdy skrzydła  nie zamkną 
się całkowicie, zalecamy ustawienie czasu dłuŜszego 
niŜ czas otwierania t.AP1 . 
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Czas zamykania skrzydła 2 
Siłownik 2 będzie pracował przez ustawiony czas 
zamykania; w przypadku obecności przeszkody lub 
gdy zadziała wyłącznik krańcowy zakończy fazę 
otwierania przed upływem odpowiedniego czasu. 
Aby zapobiec przypadkowi, gdy skrzydła nie 
otworzyły  się całkowicie, zalecamy ustawienie czasu 
dłuŜszego niŜ czas otwierania t.AP2 . 

Czas częściowego otwarcia (tryb dla pieszych) 
Kiedy programator odbierze komendę Start „dla 
pieszych”, uŜyje tego czasu do zamknięcia bramy. 
Maksymalny dozwolony do czas ustawiany jest przez 
t.Ch1. Aby zapobiec przypadkowi, gdy drzwi nie
zamkną się całkowicie, zalecamy ustawienie czasu
dłuŜszego niŜ czas otwarcia t.APP .

Czas zamykania skrzydła 2 podczas trybu dla 
pieszych 
Podczas cyklu częściowego otwierania (tryb” 
przejścia dla pieszych”) skrzydło 2 moŜe zmienić 
nieznacznie pozycje ustawienia pod wpływem wiatru 
lub własnej wagi; w tym przypadku w czasie 
zamykania skrzydło 1 moŜe uderzyć w skrzydło 2 i 
brama moŜe nie zamknąć się kompletnie. 
Aby temu zapobiec w ostatnich sekundach cyklu, 
niewielka siła zamykająca zacznie działać na 
skrzydło 2. Jeśli ten czas jest większy niŜ wymagany 
do zamknięcia skrzydła 1, skrzydło 2 będzie pchane 
zmniejszoną siłą przez cały czas. 

Opóźnienie otwierania drzwi 
Podczas fazy otwierania, skrzydło 1 musi zacząć się 
poruszać przed skrzydłem 2, aby zapobiec zderzeniu 
się skrzydeł. Otwarcie skrzydła 2 będzie opóźnione o 
ustawiony czas. 

Opóźnienie zamykania drzwi 
Podczas fazy otwierania, skrzydło 1 musi zacząć się 
poruszać przed skrzydłem 2, aby zapobiec zderzeniu 
się skrzydeł. Zamykanie skrzydła 1 będzie opóźnione 
o ustawiony czas.
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Czas elektrozamka 
Przed rozpoczęciem fazy otwierania, programator 
poda napięcie zasilające elektrozamek w celu jego 
zwolnienia co pozwoli na wykonanie ruchu skrzydeł 
bramy. 
Czas t.SEr  ustawia czas zasilania elektrozamka. 

Uwaga:  W przypadku gdy brama nie posiada 
elektrozamka - ustaw wartość na zero (na 
wyświetlaczu pojawi się napis „no”) 

Czas  „wyprzedzenia” elektrozamka 
W czasie gdy elektrozamek jest zasilany, skrzydła 
bramy będą zatrzymane przez czas t.ASE  aby 
ułatwić zwolnienie rygla elektrozamka . 
W przypadku gdy czas t.ASE  jest mniejszy niŜ t.Ser  
zasilanie elektrozamka zacznie się w trakcie 
rozpoczęcia ruchu skrzydeł bramy. 

Uwaga:  W przypadku gdy brama nie posiada 
elektrozamka, wartość tą naleŜy ustawić na zero. 

Czas po ślizgu (backlash) 
Przydatna do pewnego zwolnienia elektrozamka. 
Programator kontroluje pracę silników siłowników 
przy zredukowanej mocy w kierunku zamykania 
(dopchnięcie), przez ustawiony czas. 

Uwaga:  W przypadku gdy brama nie posiada 
elektrozamka, wartość tą naleŜy ustawić na zero. 

Czas migotania wst ępnego lampy 
Przed kaŜdym ruchem skrzydeł bramy, lampa 
ostrzegawcza będzie działać przez czas t.PrE , aby 
ostrzec przed nadchodzącym ruchem skrzydeł 
bramy. 

Moc silnika 1 
Ten element menu pozwala na ustawienie mocy 
silnika siłownika  1. Wyświetlona wartość jest 
wartością procentową maksymalnej mocy silnika. 

Uwaga:  W przypadku gdy uŜywany jest napęd 
hydrauliczny ustaw wartość na 100. 
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Moc silnika 2 
Ten element menu pozwala na ustawienie mocy 
silnika siłownika 2. Wyświetlona wartość jest 
wartością procentową maksymalnej mocy silnika. 

Uwaga:  W przypadku gdy uŜywany jest napęd 
hydrauliczny ustaw wartość na 100. 

Start 
Gdy zatrzymane skrzydła bramy zaczną się 
poruszać, siłownik musi przeciwstawić się 
początkowej bezwładności bramy. Jeśli brama jest 
cięŜka, mogło by nie dojść do ruchu skrzydła bramy. 
Uruchomienie funkcji SPUn, przez pierwsze 2 
sekundy ruchu kaŜdego ze skrzydeł, programator 
zignoruje ustawienia zarówno Pot1  jak i Pot2 , i 
ustawi maksymalną wartość mocy silnika  aby 
pokonać siłę bezwładność bramy. 

Miękki start (spowolniony) 
W przypadku gdy ta funkcja jest aktywna, podczas 
pierwszych sekund ruchu kaŜdego ze skrzydeł 
bramy, programator ustawi silnikom siłowników 
zmniejszoną moc, dla osiągnięcia łagodniejszego 
rozpoczęcia ruchu. 

Czas spowolnienia 
W przypadku gdy ta funkcja jest aktywna, podczas 
ostatnich sekund ruchu kaŜdego ze skrzydeł, 
programator ustawi silnikom zmniejszoną moc, aby 
zapobiec silnemu uderzeniu w ograniczniki. 
Maksymalny moŜliwy do ustawienia czas to t.AP1 . 

Uwaga:  W przypadku gdy funkcja uczenia się 
czasów pracy nie jest uŜywana, zalecamy wyłączenie 
funkcji spowolnienia w celu zmierzenia czasów 
otwierania i zamykania, i aby włączyć ponownie po 
wprowadzeniu ustawień. Programator automatycznie 
weźmie pod uwagę opóźnienie czasu pracy 
spowodowanego spowolnieniem. 
Jeśli czas częściowego otwierania t.APP  jest krótszy 
niŜ t.AP1  nie będzie Ŝadnego spowolnienia podczas 
cyklu otwierania „dla pieszych”. 

Szybki czas zamykania po spowolnieniu 
Jeśli spowolnienie jest ustawione na inną wartość niŜ 
0, moŜe się okazać, Ŝe prędkość ruchu  bramy nie 
jest wystarczająca aby elektrozamek się zamknął 
podczas fazy zamykania. W przypadku gdy ta funkcja 
jest włączona, jak tylko faza spowolnienia zostanie 
zakończona, programator poda polecenie o 
„normalnej prędkości” (bez spowolnienia) przez 
ustawiony czas, i otworzy bramę na krótką chwilę, 
aby zapobiec zbytniemu obciąŜeniu siłownika . 

Uwaga:  W przypadku gdy brama nie posiada 
elektrozamka, wartość tą naleŜy ustawić na zero. 
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Komenda START podczas fazy otwierania 
Menu to pozwala na ustalenie działania 
programatora w przypadku gdy odbierze on komendę 
START podczas fazy otwierania. 
PAUS  Brama (skrzydła) zatrzymuje się i przechodzi 

w tryb pauzy. 
ChiU  Brama natychmiast zaczyna się zamykać. 
no  Brama kontynuuje otwierania (komenda jest 

ignorowana). 
Wybierz opcję PAUS aby ustawić logikę  „krok-po-
kroku”. 
Wybierz opcję „no”  aby ustawić logikę „zawsze 
otwarte”. 

Komenda START podczas fazy zamykania 
Menu to pozwala na ustalenie działania 
programatora w przypadku gdy odbierze on komendę 
START podczas fazy zamykania. 
Stop  Brama zatrzymuje się i cykl jest uwaŜany za 

zakończony. 
APEr  Brama otwiera się ponownie. 
Wybierz opcję StoP  aby ustawić logikę  „krok-po-
kroku”. 
Wybierz opcję APEr  aby ustawić logikę „zawsze 
otwarte”. 

Komenda START podczas pauzy 
Menu to pozwala na ustalenie działania 
programatora w przypadku gdy odbierze on komendę 
START podczas fazy pauzy. 
ChiU  Brama zaczyna się zamykać. 
no  Komenda jest ignorowana. 
Wybierz opcje ChiU  aby ustawić logikę  „krok-po-
kroku”. 
Wybierz opcję „no”  aby ustawić logikę „zawsze 
otwarte”. 
Oprócz wybranej opcji, komenda start pozwoli na 
zamknięcie drzwi jeśli były one zatrzymane przez 
komendę stopu lub automatyczne zamykanie nie było 
włączone. 

Start dla pieszych podczas fazy cz ęściowego 
otwierania 
Menu to pozwala na ustalenie działania 
programatora w przypadku gdy odbierze on komendę 
Startu dla pieszych podczas fazy częściowego 
otwierania. 
PAUS  Brama zatrzymuje się i przechodzi w tryb 

pauzy. 
ChiU  Brama natychmiast zaczyna się zamykać. 
no  Brama kontynuuje otwieranie (komenda jest 

ignorowana). 

Uwaga:  Komenda start w dowolnej fazie 
częściowego otwierania spowoduje całkowite 
otwarcie; Komenda startu dla pieszych jest zawsze 
ignorowana podczas całkowitego otwierania. 
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Aut omatyczne zamykanie 
Podczas operacji automatycznych, programator 
samoczynnie  zamknie bramę kiedy upłynie 
ustawiony czas. 
Komenda startu, jeśli jest udostępniona przez menu 
St.PA , pozwala zamknąć bramę przed upływem 
ustawionego czasu. 
W operacjach półautomatycznych, jeśli automatyczne 
zamykanie jest wyłączone przez ustawienie wartości 
na zero (wyświetlone zostanie „no” ) brama moŜe 
być zamknięta tylko poprzez komendę START w tym 
przypadku ustawienie St.PA  będzie ignorowane. 
Jeśli programator odbierze komendę Stop , kiedy 
brama znajduje się w fazie pauzy, automatycznie 
przejdzie do operacji półautomatycznych. 

Zamkni ęcie „po przeje ździe” 
Aby brama była otwarta przez jak najkrótszy czas, 
moŜliwe jest zatrzymanie bramy zaraz po 
odnotowaniu przejście przez fotobariery. Podczas 
trybu automatycznego czasem pauzy jest Ch.tr . 
W przypadku fotobarier typu 1 i typu 2, brama 
przechodzi w fazę pauzy tylko po odnotowaniu 
przeszkód przez obie fotobariery. 

Pauza „po przeje ździe” 
Aby brama pozostawała otwarta przez jak 
najmniejszy okres czasu moŜliwe jest zatrzymanie 
bramy po wykryciu „przejścia” przez fotobariery. W 
trybie pracy automatycznej czas pauzy jest ustawiany 
przez Ch.tr. 
W przypadku gdy zainstalowane są fotobariery typ 1 i 
typ 2 brama przejdzie w tryb pauzy tylko po wykryciu 
„przejścia” przez obydwie pary fotobarier. 

Lampa ostrzegawcza podczas czasu pauzy 
Lampa ostrzegawcza zazwyczaj działa tylko podczas 
ruchu bramy. Jeśli ta funkcja jest włączona, lampa 
ostrzegawcza będzie włączona równieŜ w czasie 
PAUZY. 

Wejście funkcji START 
Menu to pozwala wybrać tryby pracy wejść (patrz 
paragraf „Wejście aktywacyjne”): 

StAn  Start i tryb „dla pieszych” – standardowe 
tryby  pracy wejścia 
no  Wejścia start z zacisków listwy programatora 

są wyłączone.  Wejścia radia działają w 
trybie StAn . 

AP.CH Impuls start zawsze kontroluje fazę 
otwierania, Start trybu „dla pieszych” 
kontroluje fazę  zamykania. 

PrES Operacje sterowane przez człowieka; brama 
będzie się otwierać dopóki wejście Start 
będzie  zwarte i będzie się zamykać gdy 
Start „dla pieszych „będzie zwarty. 

oroL  Tryb timera; brama pozostanie otwarta 
dopóki  wejście Start lub Start „dla pieszych” będzie 

zamknięte; jak tylko zestyk zostanie rozwarty, 
odliczanie czasu pauzy zostanie rozpoczęte. 
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Wejście STOP 
Menu to pozwala na wybór funkcji skojarzonych z 
komendą stop. 

no  wejście stop nie jest dostępne. 
ProS  wejście stop zatrzymuje bramę; wciśnięcie 

komendy start powoduje kontynuację ruchu 
bramy. 

InvE  komenda stop zatrzymuje bramę; następny 
START powoduje ruch bramy w przeciwnym 
kierunku. 

Podczas pracy, komenda STOP zatrzyma zliczanie 
czasu pauzy, następna komenda START zawsze 
spowoduje zamknięcie  bramy. 

Wejście fotobariery 1 
Menu to pozwala na włączenie wejścia fotobarier 
typu 1; fotobariery są aktywne zarówno podczas 
otwierania jak i zamykania (patrz akapit „Instalacja”). 

no  Wejście wyłączone (ignorowane przez 
programator). 

AP.CH Wejście włączone. 

Wejście fotobariery 2 
Menu to pozwala na włączenie wejścia fotobarier 
typu 2; fotobariery nie są aktywne podczas fazy 
otwierania (patrz akapit „Instalacja”). 

no  Wejście wyłączone (ignorowane przez 
programator) 

CF.CH Wejście włączone nawet podczas bezruchu
bramy: otwieranie nie zostanie rozpoczęte 
jeśli wiązka fotobarier będzie przecięta. 

CH Wejście włączone tylko dla fazy zamykania. 
Uwaga:  Jeśli wybrałeś tą opcję, musisz 
wyłączyć test fotobarier. 

Test działania fotobarier 
W celu zapewnienia bezpieczniejszej instalacji dla 
uŜytkownika, programator wykonuje test działania 
fotobarier, przed normalnym cyklem pracy. 
Jeśli Ŝadne usterki nie zostaną znalezione, brama 
zacznie się poruszać. W przeciwnym wypadku brama 
zostanie na swoim miejscu a lampa ostrzegawcza 
pozostanie zapalona przez 5 sekund. Cały cykl testu 
trwa mniej niŜ jedną sekundę. 

no  Funkcja testu nie jest aktywna. 
Foto  Test włączony tylko dla fotobarier. 
CoSt  Test włączony tylko dla krawędzi 

bezpieczeństwa. 
Ft.Co  Test włączony zarówno dla fotobarier jak i 

krawędzi bezpieczeństwa. 

Uwaga:  Test działania fotobarier powinien być 
włączony aby zagwarantować zwiększone 
bezpieczeństwo podczas instalacji i programowania. 
Uwaga:  Wykonanie testu krawędzi bezpieczeństwa 
jest moŜliwe tylko gdy odpowiednie urządzenie 
odpowiadające za tą funkcję zostało zainstalowane.  
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„St refa cienia” fotobarier 2 
W niektórych instalacjach moŜe się zdarzyć, Ŝe 
skrzydło bramy wchodzi w światło fotobariery, 
przerywając ich wiązkę. W tym przypadku, brama nie 
moŜe dokończyć swojej fazy zamykania. 
Poprzez tą funkcję, fotobariery mogą być czasowo 
wyłączone, umoŜliwiając przejście skrzydłu bramy. 
Tylko fotobariery podłączone do wejścia fotobarier 
typu 2 mogą zostać wyłączone, funkcja ta jest 
aktywna tylko w fazie zamykania. 
Trasa skrzydła bramy, podczas którego fotobariery 
nie są aktywne, jest mierzona w sekundach od 
rozpoczęcia zamykania skrzydła  i zaczyna z  pozycji 
otwarcia. 

Proszę stosować się do następującej procedury aby 
ustawić limity „strefy cienia”: 
- Całkowicie otwórz bramę z wyłączoną funkcją,
następnie włącz zamykanie i obserwuj po ilu
sekundach zadziałają fotobariery.
- Ustaw nieco mniejszy czas w menu i.ShA i nieco
wyŜszy w menu F.ShA.
- Podczas czasu między i.ShA i F.ShA, fotobariery
(FOTO2) nie będą aktywne podczas fazy zamykania.

Uwaga:  Funkcja ta jest aktywna w przypadku gdy 
zainstalowane są wyłączniki krańcowe i START 
podczas otwierania został wyłączony. 

Uwaga:  KaŜde niepoprawne uŜycie tej funkcji moŜe 
zagrozić bezpieczeństwu uŜytkownika bramy. V2 
ELETTRONICA zaleca jak następuje: 
- UŜywaj tej funkcji tylko w przypadku, gdy przecięcie
wiązki fotobariery przez skrzydło bramy jest
niemoŜliwe do uniknięcia.
- Ustaw limity „strefy cienia” na tyle wąsko na ile to
moŜliwe, zakładając jednak odpowiednie marginesy
aby uwzględnić kaŜdą mogącą powstać zmianę
prędkość ruchu skrzydła bramy.
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Wejście listwy zabezpieczaj ącej 1 
Menu to pozwala na włączenie wejścia na listwy 
zabezpieczające typu 1, to jest stałych listew 
zabezpieczających (patrz akapit „Instalacja”). 

no  Wejście wyłączone (ignorowane przez 
programator). 

Si Wejście włączone 

Wejście listwy zabezpieczaj ącej 2 
Menu to pozwala na włączenie wejścia na listwy 
zabezpieczające typu 2, to jest ruchomych listew 
zabezpieczających (patrz akapit „Instalacja”). 

no  Wejście wyłączone (ignorowane przez 
programator). 

Si Wejście włączone 

Wejścia wył ącznika kra ńcowego ko ńca ruchu 
Programator City1 pozwala na podłączenie czterech 
mechanicznych wył. krańcowych, (zestyki normalnie 
zwarte) które są aktywowane przez ruch skrzydeł 
bramy i informują programator, Ŝe kaŜde ze skrzydeł 
osiągnęło pozycję końcowego  zamknięcia lub 
otwarcia. 

no  Wejścia wył. krańcowego  są wyłączone. 
Si Wejścia wył. krańcowego  są włączone. 
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Maksymalny czas przestoju bramy 
Niektóre typy siłowników (głównie hydrauliczne) mają 
skłonność do utraty pozycji tłoka  po kilku godzinach 
nieuruchamiania bramy, naraŜając tym samym 
elektro zamek  na uszkodzenia mechaniczny . 
Menu to pozwala ustawić maksymalny dopuszczalny 
czas unieruchomienia  bramy w zakresie od 1 do 8 
godzin. Ustawienie 0 powoduje, Ŝe funkcja ta jest 
nieaktywna. W przypadku gdy brama pozostaje 
zamknięta przez czas dłuŜszy niŜ ustawiony, City1  
będzie zamykać bramę przez 10 sekund, aby 
ponowić poprawność domknięcia skrzydeł bramy. 

Anty-po ślizg 
Kiedy operacja otwierania lub zamykania jest 
przerwana przez sygnał zewnętrzny  lub sygnał z 
fotobarier, czas ustawiony dla ruchu powrotnego 
powinien być odpowiedni, tj. taki  aby programator 
sterował siłownikami  tylko przez czas konieczny do 
powrotu bramy do końca ruchu. 
MoŜe być on jednak niewystarczający, szczególnie w 
przypadku bardzo cienkich bram, posiadających duŜą 
bezwładność. 
Jeśli brama podczas powrotu nie wraca dokładnie do 
pozycji startowej, moŜliwe jest ustawienie czasu 
„anty-poślizgu”, który będzie dodawany do czasu 
wyliczonego przez programator. 

Uwaga:  Jeśli funkcja ASM jest wyłączona, brama 
cofa się aŜ do końca ruchu. W tej fazie programator 
nie uruchamia funkcji spowolnienia przed 
osiągnięciem końca ruchu lub jakiejkolwiek 
przeszkody, która będzie traktowana jako koniec 
ruchu tłoka siłownika . 

Ustawienia czujnika przeszkody 
Menu to pozwala na regulację czułości czujnika 
przeszkody na 10 poziomach, od 1 do 10. Przez 
ustawienie „0” czujniki są wyłączone. Zwiększając tę 
wartość zwiększa się czułość reakcji czujnika. 
Programator automatycznie dostosuje czujniki do 
najbardziej odpowiedniej wartości. 
W przypadku, gdy działanie urządzeń 
zabezpieczających nie działa wystarczająco szybko, 
poziom czułości powinien być zwiększony. 
Jeśli brama zatrzymuje się w przypadku, kiedy nie 
ma Ŝadnej przeszkody, powinno się zredukować 
czułość (patrz akapit „Operacje czujnika przeszkody” 
w dalszej części instrukcji). 

Przeglądanie licznika 
Menu to pozwala na sprawdzenie ilości kompletnych 
cykli wykonanych przez bramę, pozwala równieŜ na 
ustawienie przez uŜytkownika końcowego czasu do 
następnego przeglądu serwisowego (patrz akapit 
„Odczytywanie licznika cykli”). 
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Automatyczne uczenie si ę  czasu pracy 
Menu to, uruchamia procedurę pozwalającą 
programatorowi znaleźć najlepszy czas trwania pracy 
siłowników . (patrz akapit „Szybka konfiguracja”). 
W momencie wybrania „Go”, menu konfiguracyjne 
zamyka się i rozpoczyna się uczenie. 

Uwaga:  Procedura automatycznego uczenia się 
czasu pracy moŜe być włączona tylko wtedy, gdy 
wejścia Start są ustawione na tryb STANDARD 
(StAn ). 

Zakończenie programowania 
Menu to pozwala na zakończenie programowania 
(zarówno domyślnego jak i własnego) zapisując 
zmodyfikowane ustawienia w pamięci programatora. 

no  MoŜliwe do  wprowadzenia zmiany w 
programowaniu nie zostały wprowadzone i 
zapamiętane . 

Si Koniec programowania-zmiany wprowadzone 

WPROWADZONE DANE ZOSTAŁY 
ZAPAMIĘTANE: PROGRAMATOR JEST GOTOWY 
DO UśYCIA. 
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ODCZYTYWANIE LICZNIKA CYKLI PRACY  
Programator zlicza pełne cykle otwierania/zamykania 
bramy i, jeśli to jest wymagane, pokazuje ,Ŝe 
zaplanowany jest serwis po ustalonej liczbie cykli. 

Dostępne są dwa liczniki: 
- sumaryczny licznik pełnych cykli  bramy, który nie
moŜe być wyzerowany (opcja „tot ” element „Cont ”)
- licznik odliczający ilość pozostałych cykli do
potrzebnego serwisu (opcja „SErv ” element „Cont ”).
Licznik ten moŜe być zaprogramowany na Ŝądaną
wartość.
Schemat pokazuje w jaki sposób odczytywać licznik
sumaryczny, jak odczytywać ilość cykli do
następnego serwisu oraz w jaki sposób ustawić ilość
cykli (pokazany programator zakończył 12451 cykli a
do następnego serwisu zostało 1322 cykle).

Pole 1:  Odczytuje się z niego całkowitą liczbę cykli, 
Przyciskami UP i DOWN moŜna zmienić pozycję 
tysięcy lub jednostek cykli. 
Pole 2:  Odczytuje się z niego liczbę cykli do 
następnego zaplanowanego  serwisu; wartość 
licznika jest zaokrąglana w dół do setek jednostek. 
Pole 3:  Pole to odnosi się do licznika pozostałych 
cykli. Wciśnięcie przycisku UP i DOWN spowoduje 
zaokrąglenie w górę lub w dół do tysięcy jednostek. 
KaŜde następne naciśnięcie odpowiednio zwiększy 
lub zmniejszy wartość o 1000. Poprzednie wskazanie 
licznika ulegnie usunięciu. 

Sygnalizacja wymaganego serwisu 
Jak tylko licznik pozostałych cykli spadnie do 0, 
programator będzie sygnalizował potrzebę 
przeprowadzenia serwisu poprzez dodatkowe 5-cio 
sekundowe migotanie  wstępne. 
Uwaga:  Serwis powinien być wykonywany tylko 
przez wykwalifikowany personel. Sygnał 
powiadamiający o zaplanowanym serwisie będzie 
powtarzany podczas kaŜdego cyklu otwierania, do 
czasu, aŜ instalator uruchomi menu licznika i 
zaprogramuje liczbę cykli do następnego  serwisu. W 
przypadku, gdy Ŝadna wartość nie zostanie wpisana 
(licznik wskazuje zero), funkcja sygnalizacji 
zaplanowanego serwisu zostanie wyłączona i 
przestanie być powtarzana. 

UśYCIE CZUJNIKA PRZESZKODY 
Programator City1  wyposaŜony jest w 
zaawansowany system, który pozwala na wykrycie 
przeszkody zatrzymującej ruch skrzydeł bramy. 
Czułość systemu moŜe być ustawiona w menu 
„Sens ”: Im wyŜsza będzie ustawiona wartość, tym 
szybsza będzie reakcja programatora w razie 
napotkania przeszkody. 
Jeśli ustawiona będzie na wartość  zero, wykrywanie 
przeszkody zostanie wyłączone. 
Uwaga:  NiezaleŜnie od ustawień czułości, system 
wykryje przeszkodę tylko gdy zatrzymują się skrzydła 
bramy, zatem Ŝadna przeszkoda, która nie powoduje 
całkowitego zatrzymania skrzydeł bramy nie zostanie 
wykryta. Ponadto system ten nie działa , gdy brama 

porusza się ze zmniejszoną prędkością ruchu 
siłowników. 
Reakcja programatora w przypadku wykrycia 
przeszkody zaleŜy do ustawień menu t.rAL  i 
momentu, kiedy taka przeszkoda zostanie wykryta. 

Spowolnienie wył ączone 
Napęd, na drzwiach którego, wykryta przeszkoda 
przestanie pchać drzwi, przez ułamek sekundy, poda 
komendę powrotu, aby nie utrzymywać napręŜeń na 
przekładni. 
Jeśli menu t.Ser  jest ustawione na „no ” (to jest, bez 
zamka elektrycznego) a przeszkoda jest wykryta 
podczas ostatnich 3 sekund fazy zamykania, nie 
będzie wtedy ruchu powrotnego, aby pozwolić bramie 
na dokończenie ruchu. 

Spowolnienie wł ączone 
Wykrywanie przeszkody będzie wykonywane jedynie, 
gdy drzwi poruszają się z normalną prędkością. Oba 
drzwi zatrzymują się i wydana zostanie komenda, 
aby cofać przez 3 sekundy, w celu usunięcia 
przeszkody. Następna komenda start pozwoli na 
dalszy ruch bramy. W przypadku, gdy faza 
spowolnienia juŜ się rozpoczęła, Ŝadna przeszkoda 
nie zostanie wykryta a taka sytuacja nie moŜe być 
rozpatrywana jako niebezpieczna odkąd napęd działa 
w funkcji spowolnienia, gdyŜ pcha wtedy przeszkodę 
z bardzo małym naciskiem. 
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BŁĘDY PODCZAS DZIAŁANIA 
Część ta  przedstawia mogące wystąpić błędy wraz z 
ich przyczynami i sposobami ich rozwiązań. 

Dioda zasilania nie świeci  si ę 
Oznacza to, Ŝe nie ma  zasilania programatora 
City1.  

1. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, odłącz
za pomocą przełącznika zew. zasilanie i odłącz
przewody  zasilające .

2. Upewnij się, Ŝe nie nastąpi Ŝadne przebicie lub
zwarcie na  programatorze

3. Sprawdź czy bezpiecznik nie jest przepalony i
w razie konieczności wymień go.

Dioda przeci ąŜeniowa świeci si ę 
Oznacz to, Ŝe jest przeciąŜenie na zasilaniu 
akcesoriów dołączonych do zacisków programatora. 

1. Wyciągnij wtyk listwy zaciskowej od  zacisku 12
do 21. Dioda przeciąŜeniowa zgaśnie.

2. Usuń przyczynę przeciąŜenia.
3. Wstaw ponownie wyjętą część i sprawdź czy

dioda nie świeci  ponownie. 

Błąd 1 
PoniŜszy napis pojawi się na wyświetlaczu w 
momencie wyjścia z programowania. 

Oznacza to, Ŝe wprowadzone ustawienia mogły nie 
zostać zapisane i zapamiętane . 
Ten rodzaj awarii nie ma rozwiązania i programator 
powinien być wysłany do V2 ELETTRONICA w celu 
naprawy. 

Błąd 2 
Gdy komenda start  została wysłana  a brama nie 
otwiera się i pojawia się komunikat na wyświetlaczu, 

Oznacza to , Ŝe  test kontroli podłączenia silników do 
zacisków listwy zaciskowej, zakończył się 
niepowodzeniem. Przed wysłaniem programatora do 
V2 ELETTRONICA w celu naprawy, upewnij się, Ŝe 
napęd został odpowiednio podłączony. W przypadku 
gdy napęd 2 nie jest podłączony, upewnij się, Ŝe 
element emu t.AP2  jest ustawiony na 0.0”. 

Błąd 3 
Gdy komenda start została wysłana i brama nie 
otwiera się a na wyświetlaczu pojawił się następujący 
komunikat, 

oznacza to, Ŝe test fotobarier zakończył się 
niepowodzeniem. 
1. Upewnij się, Ŝe na drodze promienia fotobarier

nie znajdują się Ŝadne przeszkody w momencie
wydania komendy start.

2. Upewnij się, Ŝe fotobariery, włączone za
pomocą odpowiedniej opcji menu, zostały
zainstalowane.

3. W przypadku fotobarier 2 upewnij się, Ŝe
element menu Fot2  jest na CF.CH.

4. Upewnij się, Ŝe fotobariery są zasilane i
działają; w momencie zakłócenia wiązki
fotobarier powinien być słyszalny dźwięk
przekaźnika.

Błąd 4 
Po kilku centymetrach podczas fazy otwierania 
brama zatrzymuje się a wyświetlacz pokazuje: 

Oznacza to, Ŝe wyłącznik krańcowy w fazie 
zamykania nie został zwolniony. Upewnij się, Ŝe 
wyłącznik krańcowy jest odpowiednio podłączony do 
bramy. 

Błąd 5 
Po sygnale START, brama nie otwiera się a 
wyświetlacz pokazuje: 

Oznacza to, Ŝe test krawędzi bezpieczeństwa 
zakończył się niepowodzeniem. Upewnij się, Ŝe 
programator sterujący krawędziami bezpieczeństwa 
jest sprawny i prawidłowo podłączony. Upewnij się, 
Ŝe krawędzie bezpieczeństwa są włączone w menu i 
zainstalowane. 

Błąd 9 
W momencie, gdy próbujesz zmienić ustawienia 
programatora i pojawi się następujący napis. 

Oznacza to, Ŝe programator został zablokowany 
poprzez klucz blokady (kod CL1). W celu wejścia w 
menu konfiguracji, naleŜy włoŜyć ten klucz w złącze 
OPCJI SPECJALNYCH. 

Za długie miganie wst ępne 
Kiedy podana jest komenda start natychmiast włącza 
się lampa sygnalizacyjna ale brama nie otwiera się 
od razu. Oznacza to, Ŝe licznik cykli do następnego 
serwisu doszedł do zera. 
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TABELA FUNKCJI PROGRAMATORA City1 

Wyświetlacz Dane Opis 
Warto ść 

domyślna 
SCor 

Warto ść 
domy ślna 

AntE 
dEF. no Nie wczytuje standardowych ustawień V2 ELETTRONICA no no 

SCor Preferowane ustawienia dla typowej bramy przesuwnej 

Ant E Preferowane ustawienia dla typowej bramy 
dwuskrzydłowej 

t.AP1 0.0” ÷ 2.0’ Czas otwierania skrzydła 1 bramy 22.5” 22.5” 
t.AP2 0.0” ÷ 2.0’ Czas otwierania skrzydła 2 bramy 0.0” 22.5” 
t.APP 0.0” ÷ t.AP1 Czas otwierania „furtki dla pieszych” 6.0” 6.0” 
t.Ch1 0.0” ÷ 2.0’ Czas zamykania skrzydła 1 bramy 23.5” 23.5” 
t.Ch2 0.0” ÷ 2.0’ Czas zamykania skrzydła 2 bramy 0.0” 23.5” 
t.ChP 0.0” ÷ t.Ch1 Czas zamykania „furtki dla pieszych” 7.0” 7.0” 
t.C2P 0.5” ÷ 2.0’ Czas zamykania skrzydła 2 podczas cyklu” dla pieszych” no 2.0” 

no - funkcja wyłączona
r.AP 0.0” ÷ 2.0’ Opóźnienie skrzydła bramy podczas otwierania 1.0” 1.0” 
r.Ch 0.0” ÷ 2.0’ Opóźnienie skrzydła bramy podczas zamykania 3.0” 3.0” 
t.SEr 0.5” ÷ 3.0’ Czas pracy(zasilania)  elektrozamka no 2.0” 

no - Zamek nie jest zasilany (odpowiada to wartości „0”)
t.ASE 0.0” ÷ 2.0’ “Zaawansowany” czas elektrozamka 0.0” 1.0” 
t.inv 0.5” ÷ 3.0’ Czas reakcji no no 

no Zamek nie jest zasilany (odpowiada to wartości „0”) 
t.PrE 0.5” ÷ 2.0’ Czas migotania  wstępnego lampy 1.0” 1.0” 

no - Migotanie  wstępne wyłączone (odpowiada to wartości
„0”)

Pot1 30% ÷ 100% Moc silnika siłownika 1 60 60 
Pot2 30% ÷ 100% Moc silnika  siłownika 2 - 60 
SPUn no/Si Start no Si 
t.P.So 0.5” ÷ 3.0’ Czas rozpoczęcia spowolnionego startu 1.5” no 

no - Spowolniony start wyłączony
t.raL 0.5” ÷ 22.5’ Czas spowolnienia 2.0” 2.0” 

no - Spowolnienie wyłączone

t.CVE 0.0” ÷ 3.0’ Czas szybkiego zamykania po spowolnieniu podczas 
zamykania 

0.0” 1.0” 

St.AP Start podczas otwierania PAUS PAUS 
no - Komenda start nie jest dostępna
ChiU - komenda zamykająca  bramę
PAUS - Zatrzymanie bramy  i przejście  w stan pauzy

St.Ch Start podczas zamykania StoP StoP 
Stop - Komenda start zatrzymuje bramę
APEr - Komenda start otwiera bramę

St.PA Start podczas pauzy ChiU ChiU 
no - Komenda start nie jest dostępna
ChiU - Komenda start zamyka bramę

SPAP PAUS PAUS 
no - Komenda startu „dla pieszych „nie jest dostępna
ChiU - Komenda startu „dla pieszych „zamyka bramę
PAUS - Brama przechodzi w stan pauzy

Ch.AU Automatyczne zamykanie no no 
no - Brama zamyka się po upłynięciu ustawionego czasu

0.5” ÷ 20.0’ - Automatyczne zamykanie bramy nie jest aktywne
(odpowiada to wartości  „0”)
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Wyświetlacz Dane Opis 
Warto ść 

domyślna 
SCor 

Warto ść 
domy ślna 

AntE 
Ch.tr Zamkniecie po przejeździe przez fotobarierę no no 

no - Zamknięcie po przejeździe wyłączone

0.5”  ÷ 20.0’ - Brama zatrzymuje się na czas ustawiony z przedziału
0.5” do 20”

LP.PA no/Si Sygnalizacja świetlna  podczas pauzy no no 
St.rt Tryby pracy StAn StAn 

no - Wejścia start z listwy zaciskowej programatora  są
wyłączone

StAn - Standardowe funkcje
AP.CH - Oddzielne komendy otwierania i zamykania
Pres - Ręczne sterowanie
oroL - Tryb „timera”

StoP Wejście STOP no no 
no - Wejście Stop niedostępne
invE - Komenda STOP zatrzymuje bramę: komenda START

rozpoczyna ruch w przeciwnym kierunku
ProS - Komenda STOP zatrzymuje bramę: podanie

komendy START powoduje kontynuację ruchu bramy
Fot 1 Wejście PHOTO 1 APCH no 

APCh - Wejście jest dostępne do podłączenia fotobartiery
no - Niedostępne

Fot 2 Wejście PHOTO 2 CFCh CHch 
CFCh - Fotobariera jest aktywna podczas zamykania oraz

kiedy brama jest w trakcie zatrzymania
no - Niedostępne
Ch - Fotobariera jest aktywna podczas zamykania

Ft.tE no/Si Test pracy fotobarier no no 
ShAd Strefa „cienia” fotobarier 2 no no 

no - Funkcja wyłączona
F.ShA - FOTO 2 (wyłączenie wyŜszego czasu)
i.ShA - FOTO 2 (wyłączenie niŜszego czasu)

CoS1 no/Si Wejście listwy bezp.1 (listwa  stała) no no 
Cos2 no/Si Wejście listwy bezp.2 (listwa ruchoma) no no 
FC.En no/Si Wejście wyłącznika krańcowego Si no 
t.inA 0 ÷ 8 Maksymalny czas nie działania  bramy 0 0 
ASM 0.5” ÷ 3.0’  Funkcja Anty-poślizg 0.5” 0.5” 

no - Funkcja wyłączona
SEnS 0 ÷ 10 Poziom czujnika przeszkody 5 5 
Cont Przeglądanie licznika tot tot 

tot. - Całkowita liczba kompletnych cykli (widok w
tysiącach lub jednostkach)

Man - Liczba cykli do następnego Ŝądania serwisu (numer
ten został zaokrąglony do setek i moŜe być ustawiany
co 1000; w przypadku gdy jest ustawiony na 0,
Ŝądanie serwisu będzie wyłączone

APPr Automatyczne uczenie czasu pracy no no 
no - Funkcja wyłączona
Go - Rozpoczyna procedurę automatycznego uczenia

FinE Koniec programowania no no 

no - Nie wychodzi z menu programowania i zapamiętania
ustawionych parametrów

Si - Wychodzi z menu programowania poprzez zapisanie
ustawionych parametrów
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1 Antena - „gorący” 
2 Ekran anteny (oplot) 

3 Sterowanie otwarciem z urządzeń sterujących z 
zestykiem N.O. (normalnie rozwarty) 

4 Sterowanie otwarciem przejścia (furtki) dla 
pieszych z zestykiem N.O. 

5 Komenda Stop. Zestyk N.C. (normalnie zwarty) 
6 Wspólny (-) 
7 Zestyk fotobarier typ 1. N.C. 
8 Zestyk fotobarier typ 2. N.C. 

9 Listwy bezpieczeństwa typ 1 (stałe). Zestyk 
N.C.

10 Listwy bezpieczeństwa typ 2 (ruchome). Zestyk 
N.C.

11 Wspólny (-) 

12 Wyłącznik krańcowy otwarcia  siłownika  1. 
Zestyk N.C. 

13 Wyłącznik krańcowy zamknięcia siłownika  1. 
Zestyk N.C. 

14 Wyłącznik krańcowy otwarcia siłownika  2. 
Zestyk N.C. 

15 Wyłącznik krańcowy zamknięcia siłownika  2. 
Zestyk N.C. 

16 Wspólny (-) 

17-18 Wyjście 24VAC dla fotobarier i innych 
akcesoriów zewnętrznych bezpieczeństwa 

18-19 Zasilanie fotobarier TX dla testu sprawności 

20-21 Zasilanie elektrozamka  12VAC 

22-23
Lampa ostrzegawcza  
230VAC 40W (City1) / 120VAC 40W (City1-
120V) 

24 Silnik siłownika  2 - otwieranie 
25 Silnik  siłownika 2 - wspólny 
26 Silnik  siłownika 2 - zamykanie 
27 Silnik  siłownika 1 - otwieranie 
28 Silnik  siłownika 1 - wspólny 
29 Silnik  siłownika 1 – zamykanie 
30 Zero 230VAC 
31 Faza 230VAC 
F1 5A (City1) / 8A (City1-120V) 
OPTIONS Złącze modułów dodatkowych 
MAINS Wskazuje czy programator jest zasilany 

OVERLOAD Wskazuje Ŝe nastąpiło przeciąŜenie na 
zasilaniu akcesoriów zew. bezpieczeństwa 

FCC Wskazuje koniec otwarcia bramy 
FCA Wskazuje koniec zamknięcia bramy 
OP Otwieranie bramy(skrzydeł) w trakcie 
PA Pauza (brama otwarta) 
CL Zamykanie bramy (skrzydeł) w trakcie 
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