CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Elektryczna centrala sterująca ZC5
przeznaczona jest do sterowania urzą dzeniami
jednofazowymi 230V o mocy do 500W,
szczególnie do siłowników serii C- BY, C- BX
do bram przemysłowych (przesuwnych,
skrzydłowych, sekcyjnych itd. )
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Centrala sterują ca jest zasilana napięciem
230V A.C. podawanym na zaciski L1 i L2 i jest
zabezpieczona
na
wejściu
dwoma
bezpiecznikami
sieciowymi
5A.
Niskonapięciowe akcesoria zabezpieczone są
bezpiecznikiem 3,15A. Moc łączna akcesoriów
na napięcie 24 V nie może przekraczać 20 W.
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Powinna być instalowana wewnątrz obudowy
S4339 lub S4340 z wbudowanym wlotem
powietrza i transformatorem

Bezpieczeń stwo

Ponowne otwarcie w fazie zamykania ( 2 – C1 ); jeżeli fotokomórki wykryją przeszkodę
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Fotokomórki mogą zostać podłączone i nastawione na:

podczas zamykania bramy, odwrócą kierunek ruchu i otworzą całkowicie bramę.
Całkowite zatrzymanie ( 1 –2 ), zatrzymanie bramy, z wyłączeniem cyklu automatycznego zamykania; Dla
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ponownego uruchomienia bramy należy nacisnąć przycisk lub posłużyć się pilotem.

Inne funkcje

Automatyczne zamykanie . Wyłącznik czasowy zamykania automatycznego aktywuje się
automatycznie z końcem cyklu otwierania. Zadany, nastawiany czas automatycznego zamknięcia
jest jednak podporzą dkowany działaniu ewentualnego osprzę tu bezpieczeństwa, i nastawa
czasowa jest anulowana przez impuls „stop” lub w razie braku energii elektrycznej
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„ Operator obecny ” . Funkcja umoż liwiająca operowanie bramy tylko gdy naciśnięty jest przycisk
sterowania ( sterowanie radiowe jest wyłączone ).
Regulacje
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Regulacja czasu automatycznego zamykania.
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Regulacja czasu pracy
UWAGA: przed pracami wewną trz aparatury, wyłączyć napięcie sieciowe.
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GŁÓWNE ELEMENTY
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1. Listwa zaciskowa połączeniowa
2. Bezpieczniki sieciowy 5A
3. Bezpiecznik niskonapięciowy 1 A
4. Przyciski wprowadzania do pamięci kodu
radiowego
5. Trymer regulują cy czasu pracy T.L.
6. Trymer regulują cy czas automatycznego
zamykania T.C.A.
7. Przełącznik DIP 2- drogowy ( patrz strona
8. Gniazdo karty częstotliwości radiowej AF
9. LED sygnalizacyjna
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Podłączenie typowe siłownika C- BX z płytą sterującą ZC5

UWAGA : Podłączyć czarne przewody wychodzące z płyty
sterującej do zacisków kondensatora. Kondensator umieścić w
specjalnym uchwycie (obok transformatora)
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WYBÓR FUNKCJI

1 ON
2 ON

Aktywne automatyczne zamykanie ( 2 OFF – Nieaktywne )
Nie używany
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REGULACJE

Trymer T.L. = regulacja czasu pracy min. 15 sek. do maksimum 120 sekund.( jeżeli czas pracy
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ustawiony jest na miniumu aktywowan jest funkcja „człowiek obecny ” .

120 sekund.
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Trymer T.C.A. = regulacja czasu automatycznego zamykania od minimum 0 sekund do maksimum
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REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO SILNIKA
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Aby zmienić moment obrotowy silnika, należy przemieścić pokazany łącznik w jedno z czterech
położeń; 1 – minimum; 4 – maksimum
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PROGRAMOWANIE STEROWANIA RADIOWEGO
A. Wpiąć kartę częstotliwości radiowej AF43S lub AF43SP

Kartę radiową wpinac tylko przy wylączonym

zasilaniu płyty.

B. Zakodować nadajnik(i)
C. Wpisać kod do pamięci płyty głównej

PILOTY SERII TOP
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Kopiowanie kodu z pilota do pilota
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1) wciśnij i trzymaj wciśnię te dwa przyciski pilota jednocześnie do momentu kiedy dioda zacznie
migać szybciej
2) wtedy naciśnij przycisk programowanego kanału
3) w ciągu 10 sek. nadaj sygnał z pilota NORD, naciskając przycisk danego kanału na ok. 1 sek.
Piloty ułożyć dokładnie jak na rys.3 Po zapisaniu kodu kodowany pilot zasygnalizuje to trzema
mignięciami diodą LED.

PILOTY SERII SPACE
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WPROWADZANIE KODU DO PAMIĘCI
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Trzymając wciśnię ty przycisk „PROG” ( zacznie migać LED sygnalizacyjna ) nacisnąć przycisk na
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nadajniku. LED zacznie świecić światłem ciągłym sygnalizują c wgranie kodu do pamięci.

Wszystkie dane skontrolowano z maksymalną starannością. Nie bierzemy jednak
jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub opuszczenia.
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