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1 Istotne wskazówki i przepisy dotycz ce bezpiecze"stwa
Sterowanie do bram rolowanych MO720GfA zosta�o zaprojektowane i wyprodukowane wg nast puj!cych
przepisów i wytycznych.

 EN61000-6-1:2007-10  Odporno"# na zak�ócenia‚ obszar mieszka$
 EN61000-6-2:2006-3  Odporno"# na zak�ócenia, obszar przemys�owy

 EN61000-6-3:2007-09  Zak�ócenia interferencyjne, obszar mieszka$ i ma�ych zak�adów

 EMV

 EN61000-6-4:2007-09  Zak�ócenia interferencyjne, obszar przemys�owy

 DIN EN 60335-1:2010-11  Bezpiecze$stwo elektrycznych przyrz!dów do u%ytku domowego i
podobnego - Wymagania ogólne

 DIN EN 12445:2001-02  Bezpiecze$stwo u%ytkowania bram z nap dem - Metody bada$
 DIN EN 12453:2001-02  Bezpiecze$stwo u%ytkowania bram z nap dem - Wymagania

 EN12978:2003+A1:2009  Urz!dzenia zabezpieczaj!ce do drzwi i bram z nap dem –
 Wymagania i metody bada$

 Bezpiecze$-
 stwo

 DIN EN ISO 13850:2008  Bezpiecze$stwo maszyn - Stop awaryjny - Zasady projektowania

U%ytkownik musi przestrzega# wszystkich wskazówek opisanych w niniejszej instrukcji.
Z zasady na urz!dzeniach elektrycznych mog! pracowa# tylko przeszkoleni elektrycy. Musz! oni zna#
aktualne przepisy, rozpozna# mo%liwe &ród�a zagro%e$ i przedsi wzi!# odpowiednie "rodki
bezpiecze$stwa.
Bezpiecze$stwo dzia�ania sterowania jest zapewnione tylko w przypadku u%ycia zgodnie z
przeznaczeniem.
Podczas instalacji, uruchomienia, konserwacji i testów nale%y przestrzega# obowi!zuj!cych w danej
sytuacji przepisów bezpiecze$stwa.
Zasilanie sterownika: 230VAC, 50Hz, jedna faza. Potwierdzenie dioda „Vp”.
Pod� czenie: Poprzez okablowanie sta�e i wy�!cznik g�ówny lub

okablowanie elastyczne przy obci!%eniu zgodnym z normami.

2 Pierwsze uruchomienie
Sterowanie MO720GfA nadaje si  do bram z jednofazowymi silnikami pr!du przemiennego 230V  z
w�asnymi �!cznikami kra$cowymi. Sterowanie jest sterowaniem dzia�aj!cym czasowo. Je%eli zostanie
osi!gni ta pozycja ko$cowa, to nap d sam od�!czy zasilanie. Sterownik od�!czy zasilanie dopiero wtedy,
gdy minie douczony czas ruchu bram + czas rezerwowy. Nale%y koniecznie zapozna# si  z instrukcj!
obs�ugi producenta nap du. Pod�!czy# sterowanie zgodnie z planem pod�!czenia  patrz punkt 3.

 Ustawi# �!czniki kra$cowe Góra / Dó�  (tryb Totmann = ustawienie fabryczne).

 Ustawi# wst pny �!cznik kra$cowy VSEZ na wysoko"ci max. 5 cm od pod�o%a.

 Wybra# tryb pracy: Tryb z podtrzymaniem (DIP5 = ON)

Uwaga!
Dopuszcza si  u%ycie wy�!cznie z pod�!czon! listw! zabezpieczaj!c! oraz fotokomórk!. Nale%y usun!#
opornik 8,2k  (zacisk SLZ). Uwaga: w trybie Totmann opcjonalne sterowanie radiowe jest nieaktywne
("wieci tylko dioda LED Funk).
W razie b� dów nale%y skontrolowa# opisane mostki.

Teraz mo�na ustawi  w razie potrzeby inne funkcje sterowania  patrz punkt 5

 Obliczanie warto"ci dla listwy zabezpieczaj!cej dla kierunku zamkni cia [ ZU]

 Wybór "wiat�a ostrzegawczego lub o"wietlenia 3-minutowego

 Wybór trybu pracy: tryb z podtrzymaniem lub tryb Totmann.

 Tryb podtrzymania z lub bez automatyki doprowadzaj!cej.

 Czas pozostania w pozycji otwartej przy aktywnej automatyce doprowadzaj!cej:10,30 lub 90 s.

 Tryb podtrzymania z lub bez fotokomórkowej automatyki zamykaj!cej.

Podkre"lone ustawienia odpowiadaj! ustawieniom standardowym (ustawienia fabryczne).
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3 Schemat pod� czenia sterownika:

Pod� czenie silnika Pod� czenie sieci
z wst#pn  kra"cówk i o$wietlenia ostrzegawczego

Listwa zabezpieczaj ca z opornikiem 8k2 Listwa FRABA (System OSE)

W przypadku pod�!czenia listwy zabezpieczaj!cej nale%y usun!# opornik 8k2 z zacisków Gnd/SLZ!

br!zowy
zielony
bia�y

Przy pod�!czaniu wst pnej kra$cówki nale%y
usun!# mostek na zaciskach  Gnd/VSEZ!



 - 5 -

Listwa ci$nieniowa do prze� cznika ci$nieniowego
z zestykiem rozwiernym i opornikiem 1k2

Prze� cznik ci$nieniowy  - Testowanie
Obliczanie warto"ci dla listwy pneumatycznej przeznaczone jest dla prze�!cznika ci"nieniowego (zestyk
rozwierny) z oporno"ci! robocz! 1K2, +/-5%, 0,25W.

Podczas naci"ni cia listwy w profilu powstaje fala ci"nienia, która naciska prze�!cznik ci"nieniowy. System
ten jest testowany w pozycji ko$cowej zamkni cia [ZU]. Wst pny �!cznik kra$cowy VSEZ jest u%ywany przy
rozpocz ciu funkcji testowania. Musi on zosta# tak ustawiony, aby za�!cza� max. 5 cm nad pod�o%em.
Je%eli brama podczas zamykania przekroczy pozycj  wst pnej kra$cówki, wtedy odliczany jest czas równy
2 sekundom. Podczas odliczania tego czasu musi powsta# fala ci"nienia spowodowana oparciem listwy o
pod�o%e. Je%eli prze�!cznik ci"nieniowy nie zostanie uruchomiony lub system jest uszkodzony (test
negatywny), to nast!pi wy"wietlenie komunikatu b� du (dioda LED Störung). W takim przypadku brama
mo%e by# normalnie otwierana, ale zamkni cie nast puje w trybie awaryjnym.
B�!d zostanie skasowany po wci"ni ciu przycisku [LERN], wy�!czeniu i w�!czeni zasilania lub je%eli SLZ
zostanie wci"ni ty.

Prze� cznik ci$nieniowy – Funkcja
Zestyk pomi dzy "rub! i membran! jest otwarty (zestyk rozwierny).
Prze�!cznik ci"nieniowy jest ustawiony na reakcj  po przekroczeniu ci"nienia ok. 1,5 mbar. )ruby
zaworowe s! ustawione na przep�yw 110ml/min. przy ci"nieniu statycznym 5 mbar.
Dzi ki temu zapewniono, %e maksymalny wzrost temperatury o 30° zostanie wyrównany w ci!gu 20 min. Nie
mo%na zmienia# ustawienia "rub zaworowych. Je%eli ustawione ci"nienie reakcji nie wystarczy (prze�!cznik
ci"nieniowy nie zbyt czu�y), to mo%na przestawi# "rub  zestyku o 1-2 kreski podzia�owe w lewo (w kierunku
przeciwnym ruchu wskazówek zegara).   
Prze�!cznik b dzie wtedy bardziej czu�y. W przypadku zbytniej czu�o"ci prze�!cznika, nale%y przestawi# "rub
zestyku o 1-2 kreski podzia�owe zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Pod� czenia listwy
dla: ci$nienie otwarty

%ruba zestyku

%ruby zaworowe
(nie wolno przestawia&)

W przypadku pod�!czenia listwy nale%y usun!# opornik
8k2 z zacisków Gnd/SLZ!
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Pod� czenie potrójnego prze� cznika Pod� czenie potrójnego prze� cznika
i drzwi wewn trz bramy

Pod� czenie fotokomórki Pod� czenie fotokomórki
(Nadajnik + Odbiornik) (odbicie)

Przy pod�!czeniu fotokomórki nale%y usun!# mostek z zacisków Gnd/LSZ!

Pod� czenie zewn#trznego odbiornika radiowego

Przy pod�!czaniu przycisku
STOP nale%y usun!# mostek z
Gnd/BS!

Przy pod�!czaniu przycisku
STOP i/lub zestyku drzwi
wewn!trz bramy nale%y usun!#
mostek na zaciskach Gnd/BS!

Zestyk drzwi wewn trz
bramy (zestyk rozwierny)
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Wej$cia sterownika
Wej$cie Rodzaj Funkcja
BT Zestyk zwierny (1-pol.) Prze�!cznik zewn trzny do trybu krocz!cego Góra-Stop-Dó�-Stop…

Z automatyk! zamykaj!c! tylko funkcja Góra.

Gnd 1-pol. Gnd dla BT

BA Zestyk zwierny (1-pol.) Prze�!cznik dla Góra [Auf]

BZ Zestyk zwierny (1-pol.) Prze�!cznik dla Dó� [ZU]

BS Zestyk rozwierny (1-
pol.)

Prze�!cznik STOP. Redundantne obliczanie warto"ci wg EN954-1
kategoria 3.

Gnd 1-pol. Gnd dla BA, BZ i BS

SLZ Listwa
zabezpieczaj!ca:
8,2kW, 1,2kW lub
Fraba OSE.

Zintegrowane urz!dzenie obliczeniowe dla listew zabezpieczaj!cych
do zabezpieczenia kierunku zamkni cia [Zu] (SLZ) z testem.
Odpowiada EN954-1 kategoria 2.

Gnd 1-pol. Gnd dla SLZ

LSZ Zestyk rozwierny
(1-pol.)

Fotokomórka do zabezpieczenia kierunku zamkni cia [Zu]. Bez funkcji
testu. Max. 1 fotokomórka!

Gnd 1-pol. Gnd dla LSZ

VSEZ Zestyk rozwierny
(1-pol.)

Prze�!czenie STOP / Powrót SLZ i LSZ. Je%eli zestyk jest rozwarty
nast puje STOP, w innym przypadku powrót.

Gnd 1-pol. Gnd dla VSEZ

Netz L1, N 2-pol. Pod�!czenie zasilania sterownika 230Vac L1, N

PE 2-pol. PE dla sterownika i nap du

Funk Gniazdo wtykowe
(10-pol.)

Wej"cie dla odbiornika EKXR710 lub EFXR710.
Zintegrowany dekoder radiowy dla BT z kodowaniem X.
Tryb krocz!cy Góra – Stop – Dó� – Stop …
Z automatyk! zamykaj!c! tylko Góra.

Ant. P�aska wtyczka Antena

Gnd P�aska wtyczka Ekran dla anteny Koax

Wyj$cia sterownika
Wyj$cie Rodzaj Opis
Motor 3-pol. Pod�!czenie silnika 230V Auf, Zu, N (Góra, Dó�, N)

WARN /
LICHT

2-pol. 230V dla "wiat�a ostrzegawczego / O"wietlenie 230V / max. 60W.

24V / 12V 2-pol. 24Vdc i 12Vdc dla fotokomórki lub
listwy FRABA. W sumie max. 100mA.

Gnd 1-pol. Pod�!czenie masy dla 24V / 12V

Elementy obs�ugi
Przycisk Funkcja

AUF Taka sama funkcja jak prze�!cznik zewn trzny AUF (Góra).

ZU Taka sama funkcja jak prze�!cznik zewn trzny ZU (Dó�). Dodatkowo mo%liwi tryb awaryjny,
u%ywaj!c przycisku ZU na obudowie.

STOPP Taka sama funkcja jak prze�!cznik zewn trzny STOP, nie redundantny.

LERN Ustawienia sterownika, douczanie kodu radiowego, douczanie czasu ruchu.

Kody diody LED´s
LED Kolor Funkcja
Vp %ó�ty )wieci, kiedy jest pod�!czone zasilanie.

Funk czerwony Potwierdzenie odbioru kodu radiowego oraz podczas douczania.

Störung czerwony Wy"wietlenie b� dów.
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4 Funkcje zabezpieczaj ce i ich pod� czenie

Zabezpieczenie kraw#dzi poprzez SLZ
Sterowanie posiada trzy zintegrowane urz!dzenia obliczaj!ce warto"# do zabezpieczenia kraw dzi
ko$cowej w kierunku zamkni cia [ZU].

 Obliczanie warto"ci oporu 8,2 k ; Zestyk zwierny

 Listwa pneumatyczna z oporem 1,2 k ; Zestyk rozwierny

 System FRABA OSE

Wci"ni cie lub b�!d listwy zabezpieczaj!cej wy"wietlane jest przez diod  LED Störung. Wybór
zastosowanej listwy ustawiany jest przy pomocy prze�!cznika DIP1.

Wskazówka: Je%eli nie pod�!czono listwy zabezpieczaj!cej, to wej"cie SLZ nale%y zmostkowa# z mas!
przy pomocy opornika  8,2k  +/- 5%, a prze�!cznik DIP1 ustawi# w pozycji OFF.

 U%yte zintegrowane urz!dzenie obliczeniowe dla listwy zabezpieczaj!cej zostaje przetestowane
przy ka%dej komendzie w kierunku zamkni cia.  Podczas trwania testu "wieci czerwona dioda LED
Störung.

 W razie awarii SLZ brama mo%e by# zamkni ta tylko przy pomocy przycisku  na obudowie. Ruch
bramy nast puje po 3s opó&nieniu.

Zachowanie sterownia po wci"ni ciu listwy zale%y od stanu kra$cówki wst pnej VSEZ. Kra$cówka wst pna
musi by# ustawiona na max. 5 cm nad pod�o%em i podczas dojazdu musi by# uruchomiona.

 Poni%ej pozycji prze�!czenia równej 5cm (obszar pod�o%a) – tylko STOP

 Powy%ej pozycji prze�!czenia

- Stop i krótki powrót 1s – tryb Totmann
- Stop i pe�en powrót do pozycji otwartej -  tryb z podtrzymaniem

Po powrocie i przy aktywnej automatyce zamykaj!cej brama zamknie si  po ustawionym czasie pozostania
w pozycji otwartej. Próby zamkni cia s! zliczane. Po trzech próbach zamkni cia automatyka zamykaj!ca
zostanie zablokowana, a brama pozostanie w pozycji ko$cowej otwarcia. Dioda LED Störung "wieci
(przeszkoda).

Fotokomórka LSZ

Do sterowania mo%emy pod�!czy# jedn! fotokomórk  LSZ do zabezpieczenia ruchu bramy w kierunku
zamkni cia [ZU].

 Potwierdzenie lub b�!d fotokomórki  wy"wietlany jest przez czerwon! diod  LED Störung.

 W razie awarii LSZ brama mo%e by# zamkni ta tylko za pomoc! przycisku  na obudowie. Ruch
bramy nast!pi po 3-sekundowym opó&nieniu.

 Je%eli fotokomórka LSZ zostanie uruchomiona podczas ruchu bramy w kierunku zamkni cia [ZU], to
nast!pi opó&niony powrót.

- Stop i krótki powrót 1s – w trybie Totmann
- Stop i pe�en powrót do pozycji ko$cowej otwarcia [AUF] -  w trybie z podtrzymaniem

Zachowanie z aktywn! automatyka zamykaj!c! jest takie samo jak przy u%yciu listwy zabezpieczaj!cej.
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Tryb awaryjny

Je%eli zabezpieczenia LSZ lub SLZ ulegn! awarii, to brama mo%e by# zamkni ta tylko przy pomocy
przycisku   na obudowie. Przed zamkni ciem w trybie awaryjnym przez 3 sekundy mruga "wiat�o
ostrzegawcze. Obs�uga bramy w trybie awaryjnym przez zewn trzny przycisk BZ lub przez wy�!cznik BT na
obudowie nie jest mo%liwa. W trybie Totmann (DIP5 = OFF) te komendy nie maj! funkcji.

Automatyka zamykaj ca

Automatyka zamykaj!ca funkcjonuje wy�!cznie w trybie z podtrzymaniem i przy pe�nosprawnych
zabezpieczeniach (listwa SLZ i fotokomórka LSZ).  *!dany czas pozostania w pozycji otwartej 10s, 30s lub
90s jest ustawiany przy pomocy prze�!czników DIP3 i DIP4. Po up�ywie ustawionego czasu oraz zga"ni ciu
"wiat�a ostrzegawczego brama zamyka si .
Warunki do automatycznego zamkni cia czasowego:

 Zabezpieczenia s! pe�nosprawne i nie wzbudzone (SLZ i LSZ)

 Zaprogramowany czas up�yn!�
 Brak komendy otwarcia [AUF] (zwarcie na BA)

 W�!czony tryb z podtrzymaniem (DIP5=ON).

Czas pozostania w pozycji otwartej zostanie rozpocz ty, kiedy te wszystkie warunki zostan! spe�nione. Po
up�ywie czasu pozostania w pozycji otwartej rozpoczyna si  czas opó&nienia i mruga "wiat�o ostrzegawcze.
Potem brama zamyka si , a podczas jej ruchu "wieci "wiat�o ostrzegawcze.

Fotokomórkowa automatyka zamykaj ca
Po przejechaniu i opuszczeniu strefy fotokomórki LSZ brama zostanie niezw�ocznie zamkni ta. Ustawienia
standardowej automatyki zamykaj!cej (DIP 3 / 4) nie maja %adnego wp�ywu na t! funkcj .

Warunku dla fotokomórkowej automatyki zamykaj!cej.

 DIP6 = ON

 Brama jest w górnej pozycji

 Przejazd przez stref  fotokomórki

Przy aktywnej automatyce zamykaj!cej rozpocz cie zamykania opó&nia si  o czas "wiecenia "wiat�a
ostrzegawczego.

Prze� cznik sufitowy (�a"cuszkowy)

Do zacisków BT-Gnd mo%na pod�!czy# prze�!cznik sufitowy lub zewn trzny odbiornik radiowy. Oba
elementy funkcjonuj! tylko przy pe�nosprawnych zabezpieczeniach (SLZ i LSZ) i w trybie z podtrzymaniem.

Sposób funkcjonowania zale%y od tego, czy automatyka zamykaj!ca jest aktywna.

 Tylko komenda do góry [AUF] – Automatyka zamykaj!ca jest aktywna

 Tryb krok po kroku Góra – Stop – Dó� – Stop… – Automatyka zamykaj!ca jest wy�!czona
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5 Konfiguracja za pomoc  prze� czników DIP

Uwaga: Prze� czniki DIP przestawia& tylko przy od� czonym zasilaniu.
Po przestawieniu prze� czników DIP nale!y wcisn & przycisk adaptacji (LERN),
aby zapisa& wprowadzone ustawienie! (Wymagania TÜV).

 DIP  Okre$lenie  Funkcja przy ustaw. ON  Funkcja przy ustaw.
 OFF

 1  Listwa zabezpieczaj!ca  Listwa pneumatyczna z
 testem funkcji

 Listwa 8k2 lub Fraba
OSE

 2  230V Relais  O"wietlenie ostrzegawcze  O"wietlenie 3-minutowe
 3+4  Automatyka doprowadzaj!ca Patrz poni%ej
 5  Tryb pracy  Tryb z podtrzymaniem  Tryb Totmann
 6  Fotokomórkowa

 automatyka zamykaj!ca
 Z automatyk!  Bez automatyki

 DIP3 DIP4 Funkcja
 OFF  OFF  Tryb „krok po kroku“, bez automatyki zamykaj!cej

 OFF ON  Automatyka zamykaj!ca z czasem otwarcia 10 s

 ON  OFF Automatyka zamykaj!ca z czasem otwarcia 30 s

 ON  ON  Automatyka zamykaj!ca z czasem otwarcia 90 s

Wskazówka: Pola szare wskazuj! ustawienia standardowe (fabryczne).

    Urz!dzenie DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5 DIP6

MO720GfA OFF ON OFF OFF OFF OFF

6 Douczenie czasu ruchu bramy
Czas pracy nap du jest douczany oddzielnie w kierunku zamkni cia [ZU] i otwarcia [AUF].

 Nale%y wcisn!# i przytrzyma# przycisk Nauka [Lern] na 3 sek., a% dioda LED FUNK zacznie mruga#.
Sterowanie przesz�o w tryb nauki.

 Nale%y krótko wcisn!# przycisk Auf (góra). Douczenie czasu ruchu zosta�o aktywowane. Brama otwiera
si .

 Kiedy brama osi!gnie pozycj  ko$cow! otwarcia [Auf], nale%y wcisn!# przycisk Nauka [Lern]. Teraz
brama zamyka si . Douczany jest czas potrzebny na zamkni cie bramy.

 Kiedy brama osi!gnie pozycj  ko$cow! zamkni cia [ZU], nale%y wcisn!# przycisk Nauka [Lern].
Zmierzony czas potrzebny do zamkni cia bramy zosta� zapisany. Jednocze"nie brama zacznie si
otwiera#, a czas potrzebny do jej otwarcia zostanie zmierzony.

 Kiedy brama osi!gnie pozycj  ko$cow! otwarcia [Auf], nale%y wcisn!# przycisk Nauka [Lern].
Zmierzony czas potrzebny do otwarcia bramy zosta� zapisany, a sterowanie powraca do normalnego
trybu pracy.

Wskazówki:

 Czas pracy silnika powinien by# douczony mo%liwie dok�adnie. Dlatego konieczne jest, aby wcisn!#
przycisk [LERN] zaraz po osi!gni ciu pozycji ko$cowej. Je%eli czas ten nie zostanie douczony
dok�adnie, to sterownik roz�!czy zasilanie niepotrzebnie zbyt pó&no.

 Maksymalny czas ruchu bramy wynosi 10 minut. Minimalny czas wynosi 1 sekund .

 W trybie normalnym nap d otrzymuje zasilanie na douczony czas ruchu bramy + rezerwa czasu, która
wynosi 12,5 % tego czasu.
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7 Douczenie nowego kodu radiowego

Mo%na douczy# kod radiowy w systemie Tedsen-X.

 Nale%y wcisn!# przycisk [LERN] na ok. 3 sekundy a% dioda LED „FUNK” zacznie mruga#.

 Sterownik znajduje si  w trybie nauki.

 Wciskamy nadajnik, którego kod radiowy ma zosta# douczony. Jako potwierdzenie za"wieci dioda LED
FUNK.

 Puszczamy przycisk nadajnika. Sterownik zapisuje kod  i powraca do normalnego trybu pracy

Wskazówki:

 Douczanie kodu radiowego mo%na przerwa#, je%eli wci"niemy przycisk [LERN] podczas mrugania diody
LED FUNK. Sterownik powróci wtedy do trybu normalnego bez zapisywania zmian.

 Mo%na douczy# tylko jeden kod radiowy z kodowaniem X. Je%eli spróbujemy douczy# nast pny kod, to
poprzedni zostanie nadpisany.

8 Kasowanie kodu radiowego

 Nale%y wcisn!# przycisk [LERN] na ok. 6 sekund. Po 3 sekundach zacznie mruga# dioda LED FUNK, a
po dalszych 3 sekundach zacznie "wieci#.

 Kod radiowy zosta� skasowany!

9 Rozpoznanie b�#dów przez sterowanie
Komunikaty b�#dów poprzez diod# LED Störung

Je%eli sterowanie rozpozna jaki" b�!d, to nast!pi wy"wietlenie jego kodu poprzez diod  LED Störung.
Kod b� du 4 oznacza np: 4x mrugni cie – pauza – itd.

Kod b�#du Opis b�#du
2x mrugni cie Wyst!pi� b�!d podczas testu pneumatycznej listwy zabezpieczaj!cej.

3x mrugni cie Test listwy zabezpieczaj!cej SLZ nie powiód� si .

4x mrugni cie Prze�!cznik DIP zosta� przestawiony. Przycisk Nauka [Lern] musi by# 1x krótko
wci"ni ty, aby zapisa# zmian  w pami ci EEPROM.

5x mrugni cie Zasilanie 24V/12V jest poza dopuszczalnym obszarem. Zbyt du%y pobór pr!du.
Sterowanie zostaje zablokowane.

6x mrugni cie Dane w pami ci s! b� dne. Nale%y ponownie douczy# sterowanie.

7x mrugni cie Nie mo%na zapisa# danych. Sterowanie nale%y odda# do serwisu.

8x mrugni cie B�!d w redundantnym obliczaniu warto"ci BS. Sterowanie nale%y odda# do serwisu.

9x mrugni cie B�!d w redundantnym dzielniku mocy. Sterowanie nale%y odda# do serwisu.

Wskazówka: dioda LED Störung "wieci stale:

 Wci"ni cie lub b�!d listwy zabezpieczaj!cej SLZ, test negatywny.

 Uruchomienie lub b�!d fotokomórki LSZ.

 B�!d „Przeszkoda“ – automatyczne zamkni cie nieudane,  3 próby zamkni cia.
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10 Informacje techniczne

Zakres ustawie" parametrów i ustawienia fabryczne Tedsen

 Warto$ci sta�e, niezmienne
 Warto$&  Ustawienie fabryczne
 Blokada ponownego w�!czenia po wy�!czeniu silnika  500 ms

 Krótki powrót przez SLZ lub LSZ w trybie Totmann  1.000 ms

 Pauza przed krótkim lub pe�nym powrotem, wywo�anym LSZ  500 ms

 Pauza przed krótkim lub pe�nym powrotem, wywo�anym SLZ  200 ms

 Czas opó&nienia [przed zamkni ciem przy automatyce zamykaj!cej 3.000 ms

 Czas testu listwy pneumatycznej, rozpoczynaj!c od osi!gni cia
 kra$cówki wst pnej

 2.000 ms

 Warto$ci douczane
 Warto$&  Zakres ustawie"  Ustawienia fabryczne
 Kod radiowy dla BT 1 kod radiowy w kodowaniu X  -+-+-+-+-

 Ograniczenie czasu
 ruchu bramy

1s do 10min  90 s

Dane mechaniczne i elektryczne

 Wymiary  (L x B x H) = 205 mm x 120 mm x 60 mm

 Pobór pr!du sterowania w trybie
 Stand-by przy 230V 50Hz

 ca. 1,8 W bez odbiornika radiowego
 ca. 2,0 W z EKXR710

 Napi cie zasilania  230 VAC +/-10%

 Waga z obudow!  ca. 600 g

 Temperatura magazynowania  -20 ºC do +70 ºC

 Temperatura pracy  -10 ºC do +50 ºC

 Wilgotno"# wzgl dna  max. 95% nie skondensowana

 Wbudowane zabezpieczenie  16 A

 Stopie$ ochrony  Z d�awnikiem gumowym IP54
 z d�awnikiem gwintowanym IP65

 Silniki  230V jednofazowy silnik pr!du przemiennego
 max. 0,45kW.

 Uext  24VDC i 12VDC, w sumie max. 100mA

Zabezpieczenia

 Okre$lenie  Warto$&  Zastosowanie
 F1  T 10A Pierwsze zabezpieczenie dla sterowania, o"wietlenia / "wiat�a

ostrzegawczego i silnika

D�ugo$ci przewodów:
Maksymalna d�ugo"# przewodów dla wej"# BT, BA, BZ, BS, LSZ, SLZ i VSEZ wynosi 30m.
Maksymalna d�ugo"# przewodów dla wyj"# 12V, 24V, o"wietlenie / "wiat�o ostrzeg. i silnik wynosi 10m.


