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PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY 

PD 8 

1. Informacje ogólne.
Programator elektroniczny PD 8 przeznaczony jest do sterowania urządzeniami do bram
przesuwnych. Wykonanie oraz eksploatacja jest zgodna z wytycznymi norm europejskich
EN 60335-1, EN 50081-1, EN 50082-1.

2. Instalacja.
Instalacja programatora oraz urządzeń bezpieczeństwa odbywa się zgodnie z instrukcją.
Pamiętaj jednak o wyłączeniu zasilania przed podjęciem jakichkolwiek czynności.

3. Zasilanie.
Programator zasilany jest napięciem 230V 50Hz (120V – 50/60 Hz dla modelu PD 8 – 120V).
Przewód zasilający podłączony jest do złącza nr 18 i 19 programatora (patrz rys. 1)

Rys. 1 

4. Silnik elektryczny.
PD 8 obsługuje silnik elektryczny napędu o mocy nie większej niŜ 700 W. Silnik elektryczny
podłączany jest do złącza 15, 16 i 17 na programatorze (patrz rys. 2)

Rys. 2 
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5. Lampa ostrzegawcza. 
Złącze 13 i 14 na programatorze przeznaczone jest do podłączenia lampy ostrzegawczej. (patrz 
rys. 3) 

Rys. 3 
 

6. Fotobariery. 
Programator moŜe obsługiwać dwie pary fotobarier w zaleŜności od złącza, pod które są one 
podłączone. 
 
Fotobariera 1:  para fotobarier instalowana na bramie, aktywna zarówno na otwarcie jak i na 
zamknięcie bramy. Kiedy fotobariera zadziała, brama zostaje zatrzymana przez programator, 
do czasu aŜ zostanie usunięta przeszkoda przerywająca wiązkę podczerwieni wysyłaną przez 
nadajnik fotobariery; wtedy programator otworzy bramę całkowicie. 
 
Uwaga:  fotobariera musi być tak zainstalowana, aby całkowicie pokrywała szerokość wjazdu. 
 
Fotobariera 2: para fotobarier montowana na zewnątrz bramy; jest ona aktywna tylko podczas 
zamykania bramy. Kiedy fotobariera jest aktywna, programator otwiera bramę natychmiast, bez 
jakiegokolwiek przestoju. 
 
Programator PD 8 zasila fotobariery na 24V AC. Po podłączeniu programator wykonuje test 
podłączonych urządzeń zarówno przed otwarciem jak i zamknięciem skrzydła bramy.  
 
Podł ączenie: 
• podłącz przewody zasilające nadajnika fotobariery do programatora (złącze 11 i 12).  
• podłącz przewody zasilające odbiornika fotobariery do programatora (złącze 10 i 11). 
• podłącz wyjście odbiornika fotobariery 1 do złącza 5 i 9 programatora oraz wyjście 

odbiornika fotobariery 2 do złącza 6 i 9 programatora. 
Złącza wyjścia ustaw jako normalnie zamknięte. 
 
Uwaga:  
• podłączając kilka tego samego typu fotobarier, zaciski wyjściowe muszą być połączone 

szeregowo. 
• celem przeprowadzenia testów podłączonych fotobarier, naleŜy podłączyć zasilanie pod 

programator pod złącze 11 i 12. 

Rys. 4 
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7. Listwa pneumatyczna.
Programator elektroniczny PD 8 umoŜliwia sterowanie dwoma kompletami listwy
pneumatycznej w zaleŜności od podłączenia na programatorze.

Listwa pneumatyczna 1: instalowana jest przy bramach o zwiększonym stopniu 
niebezpieczeństwa. MontaŜ listwy pneumatycznej (patrz rys. 5) spowoduje, Ŝe podczas 
wystąpienia przeszkody, listwa spowoduje podczas otwierania bramy ruch odwrotny przez 3 
sek. a następnie zablokuje bramę. Kolejny impuls „startu” spowoduje zamknięcie bramy. 

Rys. 5 

Listwa pneumatyczna 2: instalowana jest przy bramach o zwiększonym stopniu 
niebezpieczeństwa. MontaŜ listwy pneumatycznej (patrz rys. 6) spowoduje, Ŝe podczas 
wystąpienia przeszkody, listwa spowoduje podczas zamykania bramy ruch odwrotny przez 3 
sek. a następnie zablokuje bramę. Kolejny impuls „startu” spowoduje otwarcie bramy. 

Rys. 6 

Podł ączenie: 
Podłącz pierwszy komplet listew pneumatycznych pod złącza 7 i 9 programatora 
elektronicznego. Podłącz drugi komplet listew pneumatycznych pod złącza 8 i 9 programatora 
elektronicznego. 

Uwaga:  upewnij się, Ŝe wyjście listwy pneumatycznej są ustawione jako normalnie zamknięte. 
Podłączając kilka listew pneumatycznych, zaciski wyjściowe muszą być połączone szeregowo. 

Rys. 7 
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8. Ograniczniki koń ca biegu bramy.
Programator elektroniczny PD 8 pozwala rozpoznać dwa rodzaje wyłączników krańcowych:

• magnetyczne wyłączniki końca ruchu bramy (model GOLD230V-D, i GOLD120V-D).
• mechaniczne wyłączniki końca ruchu bramy (model GOLD 230V-DM i GOLD 120V-DM).

Do podłączenia wyłączników krańcowych naleŜy wykorzystać złącza nr 22, 23, 24 25 
programatora elektronicznego (zob. rys. 8). 

Rys. 8 

9. Stop.
Dla poprawienia bezpieczeństwa, moŜna podłączyć zewnętrzny przycisk „stop”, który umoŜliwia
szybkie zatrzymanie bramy w kaŜdym momencie.
Zestyki przycisku muszą być normalnie zwarte; rozwarcie zestyków, czyli naciśnięcie przycisku
spowoduje zatrzymanie bramy. Aby ponownie wprawić w ruch bramę naleŜy ponownie podać
komendę „start”.
Podłącz przycisk STOP pod złącze 3 i 4 programatora.
Funkcja „stop” moŜe być aktywowana z nadajnika, z kanału 3.

Rys. 9 

10. Aktywacja zacisków steruj ących.
Programator elektroniczny PD 8 posiada dwie moŜliwości aktywacji zacisków startowych:

Aktywacja „standard”: podanie impulsu na zaciski 1 i 4 spowoduje całkowite otwarcie 
bramy(start), podanie impulsu na zaciski 2 i 4 spowoduje częściowe otwarcie bramy (start 
ręczny). 

Aktywacja „otwórz/zamknij” oraz „krok po kroku”: podanie impulsu na zaciski 1 i 4 
spowoduje zawsze otwieranie bramy, a podanie impulsu na zaciski 2 i 4 – zawsze zamykanie 
bramy. 
W sposobie „otwórz/zamknij” komenda ma charakter impulsowy, tzn. podany krótki impuls 
powoduje całkowite otwarcie lub zamknięcie bramy. W sposobie „krok po kroku” komenda ma 
charakter monostabilny, tzn. otwieranie lub zamykanie bramy trwa dopóki jest naciśnięty 
przycisk startu, czyli dopóki zaciski startu są zwarte. Po rozwarciu zacisków startu, czyli po 
zwolnieniu przycisku, brama natychmiast zatrzymuje się. 
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Aktywacja „zegarowa”: jest podobna do aktywacji „standard” z tą róŜnicą, Ŝe brama zostaje 
otwarta (całkowicie lub częściowo) dopóki zaciski startu zostają zwarte; po rozwarciu zacisków 
programator rozpoczyna liczenie czasu przerwy, po czym brama zostaje zamknięta. Funkcja ta 
pozwala zaprogramować za pomocą zegara zewnętrznego róŜne okresy otwarcia bramy w 
ciągu dnia. 

Rys. 10 

11. Odbiornik radiowy – karta.
Programator posiada złącze systemowe do podłączenia karty radia serii MR1. Posiada ona 4
kanały, do których jest przyporządkowana jedna komenda sterująca programatorem:
Kanał 1 – START
Kanał 2 – START RĘCZNY
Kanał 3 – STOP
Kanał 4 – wolny, do wykorzystania w przyszłości.

12. Wyświetlacz.
Po zasileniu programator weryfikuje poprawne działanie wyświetlacza wyświetlając wszystkie
segmenty wyświetlacza przez 1,5 s 8888. Przez następne 1,5 s zostaje wyświetlony numer
firmowy, np. Pr I.I.
Następnie zostaje podświetlony cały wyświetlacz: (Rys. 11)

Rys. 11 

Wyświetlacz pokazuje stan fizyczny wejść programatora (stan zacisków) i stan przycisków 
programujących: jeśli świeci się segment pionowy górny, zaciski są zwarte; jeśli świeci się 
segment pionowy dolny, zestyki są rozwarte. 
Kropki między cyframi pokazują stan przycisków programujących: gdy dany przycisk jest 
wciśnięty, odpowiadająca mu kropka jest podświetlona (zob. rys. wyŜej) 
Strzałki po lewej stronie wyświetlacza pokazują stan wyłącznika krańcowego; zapalają się, gdy 
odpowiedni wyłącznik krańcowy zadziała pokazując całkowite otwarcie lub zamknięcie bramy. 
Strzałki po prawej stronie pokazują stan bramy: 

www.ga
łec

ki.
pl



- 6 - 

- górna zapali się gdy brama jest w fazie otwierania; gdy miga, informuje, Ŝe brama 
zatrzymała się, bo napotkała przeszkodę lub zadziałały urządzenia bezpieczeństwa; 

- środkowa oznacza bramę w fazie przerwy; gdy miga – oznacza, Ŝe jest aktywna funkcja
odmierzająca czas przerwy w trybie automatycznym

- dolna oznacza bramę w fazie zamykania. Jeśli miga – oznacza, Ŝe brama została
zatrzymana poniewaŜ napotkała przeszkodę lub zadziałały urządzenia bezpieczeństwa.

13. Programowanie szybkie.
Pozwala jedną komendą ustawić wszystkie parametry.
1. Przywołać na wyświetlaczu funkcję dEF (parametry fabryczne)
2. Ustawić funkcję STOP, Fot1, Fot2, CoS1, CoS2 i FC.En według tego czy urządzenia

bezpieczeństwa są podłączone czy nie.
3. Przejąć do funkcji automatycznego ustawienia APPr.

14. Ustawienia fabryczne.
MoŜna ustawić programator na wartości fabrycznie zaprogramowane. W tym celu wyświetlić
funkcję dEF a następnie wybrać opcję Si (zobacz tabelę funkcji PD8).

TABELA FUNKCJI PD8 

Wyświetlacz  Dane Opis Warto ść 
domy ślna 

dEF no/si Wybrać si aby ustawić wartości Brak 
t.AP 0.0˝ ÷ 2,0΄ Czas otwierania 22.5 

t.APP 0.0˝ ÷ t.AP1 Czas otwierania ręcznego 6.0 
t.Ch 0.0˝ ÷ 2,0΄ Czas zamykania 23.5 

t.ChP 0.0˝ ÷ tCh Czas zamykania ręcznego 7.0 
t.PrE O,5˝ ÷ 2.0 Czas wstępnego migotania lampy 1.0 

no Brak wstępnego migotania lampy 
dir Kierunek ruchu bramy (patrząc od wewnątrz) dx 

dx Ruch bramy w prawo 
sx Ruch bramy w lewo 

Pot 30 ÷ 100% Moc silnika 60 
SPUn no/Si Ruszanie silnika z max mocą no 
T.P.So 0.5˝ ÷ 3.0˝ Czas spowolnienia przy początku ruchu 1.5˝ 

no Brak spowolnienia 
t.ral. 0.5˝ ÷ 22,5˝ Tempo spowalniania 2,0” 

no Spowalnianie wyłaczone 
St.AP Start na otwieranie PAUS 

no Komenda START nie działa 
ChiU Brama zamyka się 
PAUS Brama zatrzymana 

St.Ch Brama ponownie zamyka się StoP 
Stop Brama kończy fazę zamykania 
APEr Brama otwiera się 

St.PA Zatrzymanie bramy ChiU 
no Komenda START nie działa 

ChiU Brama ponownie zamyka się 
SPAP Start ręczny otwierania bramy PAUS 

no Komenda START P. nie działa 
ChiU Brama zamyka się ponownie 
PAUS Brama zatrzymana 

Ch.AU Zamykanie automatyczne bramy No 
no Zamykanie automatyczne wyłączone 

0.5˝ ÷ 20.0 
Brama zacznie zamykać się po zadanym czasie 
przerwy 

Ch.tr Zamykanie bramy ręczne no 
no Zamykanie bramy ręczne nieaktywne 

0.5˝ ÷ 20.0 Brama zamyka się po zadanym czasie przerwy 
LP.PA no/Si Lampa ostrzegawcza migająca nie działa no 
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St.rt  Wejścia START StAn 
 no Zaciski na listwie nie podłączone (wejścia nieaktywne)  
 StAn Aktywacja „standard”  
 AP.CH Komendy „start” i „stop” oddzielne  
 PrES aktywacja „krok po kroku”  
 Orol. Aktywacja „zegarowa”  

FrEn no/Si Działanie hamulca no 
StoP  Wejście STOP no 

 no Wejście nieaktywne (komenda STOP nie działa)  

 invE 
Komenda STOP zatrzymuje bramę; następna 
komenda START odwraca bieg bramy 

 

 ProS 
Komenda STOP zatrzymuje bramę; następna 
komenda STERT nie odwraca biegu bramy 

 

Fot 1  Wejście fotobariery FOTO 1 APCH 

 APCh 
Działa przy fotobarierze aktywnej na otwarcie  
i zamknięcie 

 

 no Fotobariera nieaktywna (brak)  
Fot 2  Wejście fotobariery FOTO 2 CFCh 

 CFCh 
Działa jako fotobariera aktywna na zamykanie i przy 
bramie zatrzymanej  

 no Fotobariera nieaktywna (brak)  
 Ch Działa jako fotobariera aktywna tylko na zamykanie  

Ft.tE no/Si Test działania fotobarier no 
CoS1 no/Si Wejście listwy bezpieczeństwa 1 (listwa stała) no 
CoS2 no/Si Wejście listwa bezpieczeństwa 2 (listwa ruchoma) no 
FC.En no/Si Wejścia wyłącznika krańcowego Si 
ASM 0.5˝ ÷ 3.0˝ antypoślizg 0.5˝ 

  Funkcja nieaktywna  
SEnS 0 ÷ 10 Poziom czujnika bezpieczeństwa 5 
Cont  Pokazanie licznika tot 

 tot. Liczba globalna kompletnych cykli  

 Man 
Liczba cykli do najbliŜszego przeglądu (ustawiana 
krokowo do 1000; jeśli ustawi się 0 funkcja jest 
nieaktywna) 

 

APPr  Uczenie się automatyczne czasów pracy no 
 no Funkcja nieaktywna  
 Go Aktywny proces samouczenia się   

FinE  Koniec programowania no 
 no Nie wychodzi z menu programowania  

 Si 
Wyjście z menu programowania z zapamiętaniem 
ustawionych parametrów 

 

 
13. Licznik cykli. 
Programator posiada funkcję zapamiętywania ilości wykonanych pełnych cykli przez bramę, 
sumuje je, a następnie przedstawia statystykę wykonanych cykli. 
 
Programator przelicza wykonane cykle na dwa sposoby: 

1. całkowite zliczanie wykonanych cykli bez moŜliwości wyzerowania (opcja „tot.” funkcji 
„cont.” 

2. częściowe zliczanie wykonanych cykli – moŜliwość wyzerowania (opcja „SErv” funkcji 
„cont.” 
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14. Błędy podczas programowania.
Podczas programowania funkcji programatora mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd 1: Nie działa wy świetlacz

1. Przed uruchomieniem programatora, wyłącz przyciskiem zasilanie programatora
i ponownie włącz.

2. Upewnij się Ŝe programator nie jest zasilany.
3. Sprawdź czy bezpiecznik F1 5A jest cały, wymień ewentualnie na nowy.

Błąd 2: Dioda przeci ąŜenia jest wł ączona. 
1. Odłącz wszystkie urządzenia od listwy zaciskowej i sprawdź, czy dioda nadal się świeci.
2. Podłącz ponownie akcesoria do programatora.
3. Wykasuj wszystkie opcje programowania i sprawdź czy dioda nie świeci się.

Błąd 3 
„E rr 1” na wy świetlaczu oznacza, Ŝe wprowadzane opcje nie zostały zapamiętane. 

Błąd ten oznacza uszkodzenie fabryczne programatora. 
Niezbędna jest naprawa przez autoryzowany Serwis. 

Błąd 4 
„E rr 2” na wy świetlaczu oznacza złe funkcjonowanie połączeń na płytce. 
W tej sytuacji niezbędne jest przesłanie programatora do autoryzowanego Serwisu. Wcześniej 
jednak upewnij się, Ŝe wszystkie urządzenia są podłączone prawidłowo. 
Postępowanie: 

Błąd 5 
„E rr 3” na wy świetlaczu oznacza złe funkcjonowanie fotobariery. 
Postępowanie: 

1. Upewnij się, Ŝe złącza fotobariery są dobrze podłączone.
2. Jeśli są podłączone 2 komplety fotobarier, sprawdź czy w menu „Fot2” ustawiona jest

opcja „CF.CH.”
3. Upewnij się, Ŝe do fotobarier jest doprowadzone zasilanie i Ŝe fotobariery pracują.
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