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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Opis centrali sterującej

Elektryczna centrala sterująca do siłowników na 24V z zasilaniem jednofazowym 230V; częstotliwość 50-60 Hz.

Nadaje się do sterowania siłownikami serii ATI / FROG / FERNI oraz  WINNY, z enkoderem lub bez,  w systemach z 1

lub 2 siłownikami.

Zaprojektowana i wykonana w całości przez CAME S.A., odpowiada obowiązującym normom bezpieczeństwa UNI 8612,

ze stopniem ochrony IP 54. Obudowa z ABS, z wlotem do cyrkulacji powietrza. Gwarancja 12 miesięcy, z wyjątkiem

naruszenia warunków.

 Centrala sterująca jest zasilana napięciem 230V, podawanym na zaciski L1 i L2 i jest zabezpieczona na wejściu

bezpiecznikiem sieciowym 1,6A jak również przez variator. Moc łączna akcesoriów na napięcie 24 V, zabezpieczone

bezpiecznikiem 1,6A, nie może przekraczać 40 W.

 Bezpieczeństwo
Na podstawowy system bezpieczeństwa składa się detektor amperometryczne umieszczony na płycie głównej. System

automatyczne zatrzymuje ruch bramy jeżeli podczas fazy otwierania zostanie wykryta przeszkoda oraz automatycznie

otwiera ponownie bramę jeżeli wykryje przeszkodę w fazie zamykania. Czułość detektora jest regulowana : podstawowe

ustawienia amperometryczne, które wyznaczane są podczas cyklu samo-sprawdzania ( zobacz przełącznik DIP 10 ),

można, w razie konieczności,  zwiększyć o 20% lub zmniejszyć ( jedynie cykl spowalniania ) o 15%.

Fotokomórki mogą zostać podłączone i nastawione na:

- Ponowne otwarcie w fazie zamykania;

- Ponowne zamknięcie w fazie otwierania;

- Chwilowe zatrzymanie ( zatrzymanie ruchu w momencie wykrycia przeszkody oraz wznowienie go po usunięciu

przeszkody )

- Częściowe zatrzymanie: (zatrzymanie poruszającej się bramy, z następującym przełączeniem na zamykanie

automatyczne;

- Całkowite zatrzymanie (zatrzymanie bramy, z wyłączeniem cyklu automatycznego zamykania; Dla ponownego

uruchomienia bramy należy nacisnąć przycisk lub posłużyć się pilotem);
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Osprzęt, który można podłączyć
 

- Lampa sygnalizacyjna „brama otwarta”;

- Lampa z funkcją stałą ( świeci się przez okres 12” ) lub funkcją  cyklu ( świeci się podczas całego cyklu otwierania /

zamykania )

- Migacz sygnalizujący ruch;

- Lampa cyklu;

- Zamek elektryczny;

- Karta LB18 do zasilania z baterii, która w razie braku energii elektrycznej automatyczne włącza się. Po przywróceniu

napięcia zasilającego karta doładowuje baterię;

- Karta odbiornika radiowego AF.

Inne wybierane funkcje
- Automatyczne zamykanie. Wyłącznik czasowy zamykania automatycznego aktywuje się automatycznie z końcem

cyklu otwierania. Zadany, nastawiany czas automatycznego zamknięcia jest jednak podporządkowany działaniu

ewentualnego osprzętu bezpieczeństwa, i nastawa czasowa jest anulowana przez impuls „stop” lub w razie braku

energii elektrycznej;

- Wykrywanie przeszkód. Przy nieruchomym silniku (zapora zamknięta, otwarta lub po sygnale całkowitego

zatrzymania), uniemożliwiony jest jakikolwiek ruch, o ile urządzenia bezpieczeństwa, np. fotokomórki, ujawniają

przeszkodę;

- Uderzenie wsteczne. Funkcja, która ułatwia otwarcie zamka elektrycznego; (po każdym rozkazie otwarcia, zamknięte

       skrzydła przez sekundę napierają uderzając w kierunku zamknięcia, ułatwiając otwarcie elektrycznego zamka);

- Otwarcie dla ruchu pieszego. Otwarcie wyłącznie silnikiem M2. Może być częściowe lub całkowite.

- „Operator obecny”. Funkcja umożliwiająca operowanie bramy tylko gdy naciśnięty  jest przycisk sterowania.

- Lampa cyklu. Włączana przed rozpoczęciem cyklu otwierania / zamykania.

- Typ sterowania:

- Otwieranie – stop – zamykanie - stop przyciskiem i/lub nadajnikiem;

- Otwieranie – zamykanie - odwrócenie kierunku przyciskiem i/lub nadajnikiem;

- Tylko otwieranie nadajnikiem.

Regulacje
- Trymer VEL         – Prędkość pracy: min/max;

- Trymer RALL       – Regulacja prędkości zwalniania: min/max;

- Trymer SENS      – Regulacja czułości amperometrycznej systemu bezpieczeństwa; min/max;

- Trymer TCA         – Regulacja czasu automatycznego zamknięcia: od 1” do 180”;

- Trymer TL            – Regulacja czasu pracy: od 10” do 110”;

- Trymer AP.PARZ – Czas częściowego otwarcia: od 1” do 26”

- Trymer TR2M      – Opóźnienie zamykania przez silnik M2: od 1.5” do 17”;

UWAGA: przed pracami wewnątrz aparatury, wyłączyć napięcie sieciowe i odłączyć baterie (jeśli są założone).
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ZL14
PŁYTA GŁÓWNA

GŁÓWNE ELEMENTY
1. Transformatory

2. Regulacja prędkości pracy

3. Regulacja prędkości zwalniania

4. Regulacja czułości amperometrycznej

5. Regulacja czasu automatycznego zamykania

6. Regulacja czasu pracy

7. Regulacja częściowego otwarcia

8. Regulacja opóźnienia zamykania drugiego silnika

9. Gniazdo karty częstotliwości radiowej

10. Bezpiecznik sieciowy 1,6A

11. Przełączniki DIP

12. Led pilotowa

13. Listwy zaciskowe podłączenia  lamp

14. Bezpiecznik 1.6A zasilania akcesoriów

15. Listwy zaciskowe połączeniowe

16. Listwa zaciskowa podłączenia ładowarki baterii LB18
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OPIS FUKCJI KONTROLNYCH LED

LED STAN ZNACZENIE
1 / 2 / 3 / Nie używane

4 zapalona Światło pilota

5 zapalona Zestyk bezpieczeństwa otwarty ( fotokomórki wykryły przeszkodę lub został wciśnięty

przycisk stop

6 zapalona Załączony detektor amperometryczny

6 zapalona Trwa procedura kalibracji (zobacz samo-sprawdzanie, punkty A,B, przełącznik DIP 10

ustawiony na ON )

6 migająca Wskazuje działanie wyłącznika czasowego automatycznego zamykania ( przełącznik

DIP 4 ustawiony na ON )

7 zapalona Trwa kalibracja mikroprzełączników ( zobacz samo-sprawdzanie )

6 / 7 / 8 zapalone Wskazuje zakończenie procedury kalibracji

WYBÓR FUNKCJI

1 ON 2 OFF Aktywowane „otwieranie - stop – zamykanie- stop”. (  urządzenie na złączach 2-7 )

2 ON 1 OFF Aktywowane „otwieranie – zamykanie – odwrócenie kierunku”. (  urządzenie na złączach 2-7 )

3 ON 4 OFF Aktywowane „otwieranie bramy dla ruchu pieszego”( aktywowanie silnika M2 na

 złączach 2 – Ap)

4 ON 3 OFF Aktywowana funkcja częściowego otwarcia  ( aktywowanie silnika M2 na złączach 2 – Ap)

5 ON 6 OFF Aktywowana funkcja częściowego stop ( brak urządzeń na złączach 2 – C3)

6 ON 5 OFF Aktywowana funkcja „czekaj na przeszkodę”  Silnik przerywa pracy po wykryciu przeszkody i

wznawia ruch w tym samym kierunku po usunięciu przeszkody.

7 ON 8 OFF Aktywowane miganie wstępne lampy ostrzegawczej przy otwieraniu i zamykaniu (funkcja cyklu )

8 ON Aktywowane zapalanie (120” ) lampy ostrzegawczej przy otwieraniu i zamykaniu ( funkcja stała )

9 ON Aktywowany 20% wzrost aktualnych draw parameters

10 ON Wykonanie samo-sprawdzenia
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1 ON 2-3 OFF Aktywowane sterowanie pilotem funkcją  „otwieranie - stop – zamykanie- stop”.

(  urządzenie na złączach 2-7 )

2 ON 1-3 OFF Aktywowane sterowanie pilotem funkcją „otwieranie – zamykanie – odwrócenie kierunku”.

(  urządzenie na złączach 2-7 )

3 ON 1-2 OFF Aktywowane sterowanie pilotem funkcją  „tylko otwieranie”

4 ON Aktywowana funkcja automatycznego zamykania

11 ON Aktywowana lampa ostrzegawcza

12 ON Aktywowane uderzanie wsteczne (aby ułatwić otwarcie zamka)

13 ON Aktywowane skrócenie czasu wyzwalania amperometrycznego systemu bezpieczeństwa

14 ON Podłączony siłownik WINNY F200
15 ON Nie używany

16 ON Aktywowana funkcja wykrywania przeszkody ( gdy brama skończy bieg i wykryta zostanie przeszkoda,

brama nie przyjmie żadnej nowej komendy )

17 ON Aktywowanie drugiego siłownika

18 ON Aktywowany 15% spadek current draw parameters podczas zwalniania ( zobacz DIP 10 )

19 ON Aktywowana funkcja „operator obecny”

20 ON Aktywowanie enkodera

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

L1    L2                                         M1   N1    FA1 FC1  2   FA2 FC2   2  +5V    M2  N2

L1
L2  Zasilanie płyty sterującej - 230V (pr. zm.)

M1
N1 Podłączenie silnika 1 – 24V (pr. st.)

M2
N2 Podłączenie silnika 2 – 24V (pr. st.)

2 Zestyk ( normalnie zwarty ) wyłącznika krańcowego otwarcia silnika 1FA1
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uwaga :  kable łączące silniki z tablicą rozdzielczą muszą być odseparowane od kabli wyłączników krańcowych i/lub

               decelerators

FC1

4
3
2  Podłączenie selektora kluczyka

 2
 3

    Przycisk otwierania (normalnie rozwarty)

 2
 Ap

    Przycisk otwierania (normalnie rozwarty)
    dla ruchu pieszego

 2
 4

    Przycisk zamykania (normalnie rozwarty)

 2
 7 Podłączenie radia i/lub przycisku otwierania-zamykania - odwrócenie kierunku

 1
 2

  Przycisk stop (normalnie zwarty)

 2
 C1

Zestyk (normalnie zwarty) ponownego otwierania w fazie zamykania

 2
 C2

Zestyk (normalnie zwarty) ponownego zamykania w fazie otwierania

 2
 C3

Zestyk (normalnie zwarty) częściowego stop lub  „czekaj na przeszkodę”

 2 Zestyk ( normalnie rozwarty ) spowalniania silnika 1 podczas otwieraniaRA1

RC1 Zestyk ( normalnie rozwarty ) spowalniania silnika 1 podczas zamykania

 2 Zestyk ( normalnie rozwarty ) spowalniania silnika 2 podczas otwieraniaRA2

RC2 Zestyk ( normalnie rozwarty ) spowalniania silnika 2 podczas zamykania

uwaga : należy połączyć mostkiem wszystkie normalnie zwarte zestyki i przyciski do których nie są

podłączone akcesoria. Mostki należy wykonać na listwie zaciskowej płyty.

 2 Zestyk ( normalnie zwarty ) wyłącznika krańcowego zamknięcia silnika 1

 2 Zestyk ( normalnie zwarty ) wyłącznika krańcowego otwarcia silnika 2FA2

 2 Zestyk ( normalnie zwarty ) wyłącznika krańcowego zamknięcia silnika 2FC2

 10    11                   2      3      Ap    4      7         1     C3    C1   C2     2        2    RA1  RC1   2   RA2  RC2

+10
–11

 Zasilanie akcesoriów ( max 40W)
- 24V ( pr. zm.) przy zasilaniu 230V (pr. zm. )
- 24V ( pr.  st. )  przy zasilaniu 24V ( pr. st. )
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SAMO – SPRAWDZENIE. DIP 10 ON

Urządzenie dokonuje następującego cyklu samo-sprawdzenia :

A – Gdy przełącznik DIP 10 zostanie ustawiony na ON, system wykryje pozycje bramy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba

( np. skrzydła bramy są w maksymalnie otwartej lub maksymalnie zamkniętej pozycji ) skrzydła bramy ustawią się w

pozycji koniecznej do przeprowadzenia cyklu samo-sprawdzenia;

B – Jednostka wykona  przez kilka sekund następujące ruchy :

- zamykanie silnikiem M1

- spowolnienie przed zamknięciem silnikiem M1

- zamykanie silnikiem M2

- spowolnienie przed zamknięciem silnikiem M2

Następnie :

- otwieranie silnikiem M2

-  spowolnienie przed otwarciem M2

- otwieranie silnikiem M1

- spowolnienie przed otwarciem M1

Poziom current draw amperometric podczas każdego ruchu jest mierzony i zapamiętany.

C – Następnie, jednostka wykona następujące ruchy :

- cykl zamykania silnikiem M1, prędkość spowolniona

- cykl zamykania silnikiem M2, prędkość spowolniona

Następnie :

- cykl otwierania silnikiem M2, prędkość spowolniona

- cykl otwierania silnikiem M1, prędkość spowolniona

Obecność wyłączników krańcowych spowalniania i/lub ruchu bramy jest wykrywana i zapamiętana.

B1      B2                                                       10    15     E      Ex    10     Es

 B1
 B2

Zestyk wyjściowy (normalnie rozwarty). Włączony  z dwukanałowym wsuwanym
odbiornikiem. Obciążalność zestyku: 1A przy 24V pr. st.

10
 5

Lampa sygnalizacyjna (24V-3W max) - brama otwarta

10
 E

Wyjście 24V podczas ruchu ( np. migacz )

10
 Ex

Lampa sygnalizacyjna cyklu ( 24V  )

 11
 Es Podłączenie zamka elektrycznego (12V-maks. 15W max )

Podłączenie anteny
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Po zakończeniu cyklu samo-sprawdzania ( samo-programowania ) LED 6,7 i 8 zapalają się.

By wykonać cykl samo-sprawdzania na pojedynczym silniku ( M2 ), ustawić przełącznik DIP 17 na OFF i powtórzyć

czynności opisane powyżej.

Dane zachowane podczas cyklu samo-sprawdzania są wykorzystywane jako wartości bazowe dla wszystkich modyfikacji

dokonanych przełącznikami DIP ( np. DIP 9 i 18 ) i /lub trymerami ( np. trymerem SENS ).

Uwaga :  Jeżeli prędkości ruchu zostaną zmodyfikowane trymerami VEL i RALL ( lub gdy dodany zostanie
wyłącznik krańcowy ),  konieczne jest przeprowadzenie ponownie cyklu samo-sprawdzenia by przeprogramować
mikroprocesor.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wszystkie dane przytoczone w niniejszej instrukcji są orientacyjne. CAME S.A. zastrzega sobie prawo
wprowadzenia ewentualnych zmian wiążących się z rozwojem technologicznym produktów

Zmontować zawiasy wciskając jedną

część w drugą

Wsunąć zawiasy ( wedle preferencji, po prawej lub lewej stronie ) i

przymocować dostarczonymi w komplecie śrubami i nakrętkami.

Zatrzasnąć przykrywkę obudowy na zawiasach i

przymocować dostarczonymi śrubami

muszą się ślizgać by się obracały

Przymocować obudowę płyty

1 2

3 4
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