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INSTRUKCJA INSTALACJI

Dziêkujemy Pañstwu za wybór produktu BFT. Jesteœmy pewni, ¿e bêd¹ Pañstwo wiêcej ni¿ zadowoleni z u¿ytkowania naszego napêdu
do bram oraz innych elementów sterowania. Produkt jest dostarczany z instrukcj¹ „u¿ytkowania” i broszur¹ dotycz¹c¹ „Instalacji”.
Obydwie czêœci powinny zostaæ przeczytane uwa¿nie, poniewa¿ dostarczaj¹ wa¿nych informacji o bezpieczeñstwie i prawid³owym
uruchomieniu napêdu. Oœwiadczamy, ¿e ten produkt jest zgodny z nastêpuj¹cymi europejskimi Dyrektywami: 89/336/EEC, 73/23/EEC
oraz 98/37/EWG (z póŸniejszymi zmianami).

1) ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
OSTRZE¯ENIE! Niepoprawna instalacja albo niew³aœciwe u¿ycie
produktu mo¿e spowodowaæ uszkodzenie osób, zwierz¹t lub
rzeczy. Instalacja musi byæ wykonana zgodnie z zaleceniami
dotycz¹cymi zabezpieczeñ i sterowañ wymienionymi w EN
12978.
Rozdzia³ „ZASADY BEZPIECZEÑSTWA” oraz ca³a instrukcja
instalacji i u¿ytkownika dostarczone z tym produktem powinny byæ
przeczytane uwa¿nie, poniewa¿ dostarczaj¹ wa¿nych informacji o
bezpieczeñstwie, instalacji i u¿ytkowaniu.
! Odpady i materia³y z opakowania (plastik, tektura, polistyren itd.)
wykonane s¹ zgodnie z warunkami okreœlonymi przez aktualne
europejskie standardy. Trzymaj torby z nylonu lub polistyrenu poza
zasiêgiem dzieci.
! Przechowuj niniejsz¹ instrukcjê razem z opisem technicznym dla
przysz³ych przegl¹dów oraz napraw.
! Ten produkt by³ zaprojektowany i wyprodukowany wy³¹cznie do
u¿ycia wyszczególnionego w obecnej dokumentacji. Jakiekolwiek
inne u¿ycie nie wyszczególnione w tej dokumentacji mog³oby
uszkodziæ produkt i mo¿e byæ niebezpieczne.
! Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek
konsekwencje wynikaj¹ce z niew³aœciwego u¿ycia produktu, albo
u¿ytkowania które nie jest wyszczególnione w obecnej dokumentacji.
! Nie instaluj produktu w obszarze zagro¿enia wybuchem.
! Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z
nieprzestrzegania “Zasad bezpieczeñstwa” oraz nie dochowania
nale¿ytej starannoœci podczas instalacji urz¹dzeñ automatyki do
otwierania i zamykania bram, jak równie¿ od jakichkolwiek
deformacji, które mog³yby zdarzyæ siê podczas u¿ycia.
! Instalacja musi byæ dostosowana do warunków wymienionych w
nastêpuj¹cych dyrektywach europejskich: 89/336/CEE, 73/23/EWG,
98/37/EWG z póŸniejszymi poprawkami.
!W krajach poza UE, dobry poziom bezpieczeñstwa zapewniæ mo¿e
zachowanie wy¿ej wymienionych standardów. Nale¿y pamiêtaæ
równie¿ o aktualnych lokalnych normach i przepisach.
! Wy³¹cz napiêcie zasilaj¹ce przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy z
instalacj¹ elektryczn¹. Roz³¹cz te¿ jakiekolwiek baterie zasilania
awaryjnego, je¿eli takich u¿yto.
! W linii zasilaj¹cej zastosuj wy³¹cznik bezpieczeñstwa, z odleg³oœci¹
styków równ¹ albo wiêksz¹ ni¿ 3,5 mm.
! Linia zasilaj¹ca powinna byæ zabezpieczona bezpiecznikiem
ró¿nicowo-pr¹dowym z progiem 0,03A
! SprawdŸ poprawnoœæ uziemienia: po³¹cz wszystkie czêœci z metalu
(bramê i wszystkie komponenty systemu) do zacisku uziemiaj¹cego.
! Zamontuj odpowiednie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (fotokomórki,
listwy krawêdziowe i tak dalej), które s¹ potrzebne by ochroniæ
u¿ytkowników mog¹cych znaleŸæ siê w obszarze dzia³ania bramy
przed niebezpieczeñstwem spowodowanym przez zgniecenie,
podniesienie i uderzenie krawêdzi¹ bramy itp.
! Zamocuj przynajmniej jeden ostrzegawczy sygnalizator œwietlny w
widocznym miejscu. Przyklej znak ostrzegawczy do bramy.
! Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z
poprawnego funkcjonowania, gdy wraz z napêdem s¹ u¿ywane
!elementy dodatkowe innych producentów.
! U¿ywaj wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych i osprzêtu.
! Nie modyfikuj komponentów automatyzacji, je¿eli nie jesteœ
upowa¿niony przez spó³kê.

! Po uruchomieniu, poinstruuj wszystkich u¿ytkowników o zasadzie
dzia³ania i obs³ugi napêdu bramy gara¿owej. Poinformuj o sposobie
awaryjnego otwierania w przypadku awarii lub braku zasilania.
! Pilot do uruchamiania bramy przechowuj poza zasiêgiem dzieci, w taki
sposób, aby by³o wykluczone jego niepo¿¹dane u¿ycie.
! Utrzymuj dzieci i inne osoby poza zasiêgiem pracuj¹cej bramy. Bramê
nale¿y otwieraæ i zamykaæ tylko kiedy jest widoczny ca³y
!zakres dzia³ania bramy i nie przebywaj¹ w nim ludzie.
! Jakiekolwiek przeróbki instalacji lub naprawy zlecaj wy³¹cznie
wykwalifikowanemu personelowi.
! U¿ytkowanie, które nie jest wyraŸnie wymienione w niniejszej
instrukcji, nie jest dozwolone.
! Instalacja musi byæ wykonana zgodnie z zaleceniami dotycz¹cymi
zabezpieczeñ i sterowañ wymienionymi w EN 12978.
2) OPIS
Centrala steruj¹ca LIBRA C MA przeznaczona jest do si³owników do
bram skrzyd³owych. Centralka jest wstêpnie ustawiona i zmiana
ustawieñ funkcji i parametrów mo¿e byæ przeprowadzona poprzez
wbudowany wyœwietlacz LCD lub przy u¿yciu programatora UNIPRO.
Centrala jest zgodna z protoko³em EELINK.
Najciekawsze funkcje i mo¿liwoœci centrali ALTAIR:
- obs³uga dwóch si³owników z elektroniczn¹ regulacj¹ momentu
obrotowego,
- zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym,
- mo¿liwoœæ obs³ugi za pomoc¹ sterowania scentralizowanego.
- elektroniczna regulacja si³y
- wejœcia dla urz¹dzeñ bezpieczeñstwa: Stop, fotokomórki
- wejœcia dla urz¹dzeñ steruj¹cych: Start, wejœcie sterowania furtk¹
- zintegrowany radioodbiornik: czêstotliwoœæ 433.92 MHz kod
dynamicznie zmienny
- Pamiêæ radioodbiornika: 63 piloty
3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasilanie:
Pobór pr¹du bez obci¹¿enia:
Izolacja elektryczna:
Odpornoœæ dielektryczna:
Obci¹¿enie na wyjœciu silnika:
Maksymalny pr¹d prze³¹czania przekaŸnika:
Maksymalna moc pod³¹czonych silników:
Obci¹¿enie wyjœcia lampy sygnalizacyjnej:
Obci¹¿enie wyjœcia SCA:
Zasilanie urz¹dzeñ zewnêtrznych:
Klasa szczelnoœci obudowy centrali: c
Wymiary:
Bezpieczniki:

230V~ ±10% 50Hz*
0.2Amax
> 2MOhm 500Vdc
3750Vac/1 min.
3,5A+3,5Amax
10A
40W+40W
25W max
24V~ 3W max
24V~ (0.2Amax)
IP 55
patrz rysunek Fig. 1
patrz rysunek Fig. 2

4) LISTWA ZACISKOWA - (Fig.3)
UWAGA! instalacja powinna zostaæ wykonana przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami, zachowuj¹c aktualne standardy
techniczne i obowi¹zuj¹ce przepisy. Przewody po³¹czeniowe do
urz¹dzeñ zasilanych napiêciem (24V) musz¹ byæ fizycznie rozdzielone
od kabla zasilaj¹cego z napiêciem ~230V.
W innym przypadku musz¹ byæ doprowadzone z odpowiedni¹
dodatkow¹ izolacj¹ o gruboœci przynajmniej 1mm. Wi¹zki przewodów
musz¹ byæ œciskane specjalnymi opaskami blisko zacisków na p³ycie
elektroniki.
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UWAGA! Do po³¹czenia z sieci¹ zasilaj¹c¹, u¿yj wielo¿y³owego kabla
z minimum 3x1.5mm2 przekroju, w odpowiedniej klasie izolacji i
zastosuj siê do poprzednio wspomnianych regulacji prawnych.
Zalecamy przewód YKY 3x1,5mm.
1 - 2 zasilanie g³ówne jednofazowe 230V/50Hz
3 - 4 zaciski silnika NR 2 (uruchamiany jako 1 przy otwieraniu)
5 zacisk wy³¹czników krañcowych (bia³y)
6- 7 zaciski silnika NR 1 (uruchamiany jako 1 przy zamykaniu)
8 zacisk wy³¹czników krañcowych (bia³y)
9 - 10 wyjœcie zasilaj¹ce do lampy sygnalizacyjnej 24V (25W max)
11-12 wyjœcie zasilaj¹ce 24V~ 200mA max, zasilanie fotokomórek i
innych urz¹dzeñ
13-14 wyjœcie zasilaj¹ce 24V~ 200mA max, zasilanie fotokomórek
nadawczych z fototestem
15 - 16 wejœcie START (N.O.) (sterowanie krok po kroku)
15 - 17 wejœcie STOP (N.C.). Je¿eli nie u¿ywane pozostaw zwarte.
15 - 18 wejœcie FOTO (N.C.) Je¿eli nie u¿ywane pozostaw zwarte.
15 - 19 wejœcie FAULT (N.O.) - fototest fotokomórek (rys. Fig. 3a)
15 - 20 wejœcie sterowania FURTKI (N.O.). Zwarcie styku powoduje
ruch tylko si³ownika NR 2. Je¿eli aktywowane zosta³o najpierw
wejœcie START to aktywacja wejœcia FURTKI nie przyniesie rezultatu.
21-22 wyjœcie przekaŸnikowe SCA (przekaŸnik N.O. (24V~/0.5A
max)) sygnalizacja stanu bramy lub wyjœcie 2 kana³u radia (patrz
punkt 5.2 “MENU LOGIKA”).
23 zacisk wspólny dodatkowych wy³¹czników krañcowych
24 wy³¹cznik krañcowy otwierania silnika NR2*
25 wy³¹cznik krañcowy zamykania silnika NR2*
26 wy³¹cznik krañcowy otwierania silnika NR1*
27 wy³¹cznik krañcowy zamykania silnika NR1*
29 - 30 wejœcie anteny zwiêkszaj¹cej zasiêg (29 sygna³ - 30 ekran)
przewód typu RG58.
* u¿ywaj¹c wy³¹czników krañcowych pod³¹czanych do zacisków 5 i 8
nale¿y pozostawiæ mostki na zaciskach 23-24-25-26-27, u¿ywaj¹c
wy³¹czników krañcowych na zaciskach 23-24-25-26-27, nale¿y
zaciski 5 i 8 pozostawiæ rozwarte.
5) PROGRAMOWANIE
Funkcje i parametry mo¿na zmieniaæ za pomoc¹ wbudowanego
wyœwietlacza LCD lub za pomoc¹ programatora UNIPRO. Poni¿ej
wyjaœniamy dzia³anie ka¿dej z funkcji.
5.1) MENU PARAMETRY (

)

- czas automatycznego zamykania, regulowany w zakresie od 3
do 120 sekund
- si³a silnika 1, regulowana w zakresie od 1 do 99%
- si³a silnika 2, regulowana w zakresie od 1 do 99%
- si³a silnika 1 podczas zwolnienia, regulowana w
zakresie od 1 do 99%
- si³a silnika 2 podczas zwolnienia, regulowana w
zakresie od 1 do 99%
UWAGA! W przypadku natrafienia skrzyd³a bramy na przeszkodê
w³¹cza siê funkcja amperometryczna, skrzyd³o zatrzymuje siê i
nastêpnie jest odwracany ruch skrzyd³a na 1 sekundê i brama
zatrzymuje siê. Ponowny ruch bramy uzyskamy poprzez
podanie komendy START.
UWAGA! Nale¿y siê upewniæ, ¿e si³a dynamiczna i si³a
statyczna mierzona w punktach okreœlonych przez normê
EN12445 jest ni¿sza od wartoœci wskazanych w normie EN12453.
UWAGA! Nieprawid³owe ustawienie si³y mo¿e spowodowaæ
zranienie ludzi b¹dŸ zwierz¹t lub uszkodzenie przedmiotów.
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- opóŸnienie silnika NR2 wzglêdem silnika NR1
przy otwieraniu, regulowane w zakresie od 1 do 10 sekund.
- opóŸnienie silnika NR1 wzglêdem silnika NR2
przy zamykaniu, regulowane w zakresie od 1 do 10 sekund.
- czas pracy si³ownika NR1 z pe³n¹ szybkoœci¹,
regulowany w zakresie od 1 do 30 sekund, po ustawionym czasie
w³¹czy siê zwolnienie
- czas pracy si³ownika NR2 z pe³n¹ szybkoœci¹,
regulowany w zakresie od 1 do 30 sekund, po ustawionym czasie
w³¹czy siê zwolnienie
PRZYK£AD: Je¿eli skrzyd³o otwiera siê 15 sekund, ustawimy czas
pracy z pe³n¹ szybkoœci¹ na 10 sekund, to po 10 sekundach od
sygna³u START si³ownik zwolni. Bêdzie siê otwiera³ ze zmniejszon¹
prêdkoœci¹ a¿ do napotkania wy³¹cznika krañcowego. Tak¿e
ca³kowity czas otwarcia skrzyd³a bêdzie d³u¿szy. UWAGA! Je¿eli czas
pracy z pe³n¹ szybkoœci¹ ustawimy na wartoœæ wiêksz¹ ni¿ czas
ca³kowitego otwarcia lub zamkniêcia skrzyd³a to zwolnienie nie
zadzia³a. Zmiana czasu jest zale¿na od szybkoœci podczas
zwolnienia, któr¹ ustawiamy zmieniaj¹c parametr
.
- szybkoœæ podczas zwolnienia, regulowana w
zakresie od 0 do 99%, 0% - funkcja wy³¹czona
- strefa pod³¹czenia szeregowego, regulowana w zakresie od 0
do 127 (patrz punkt 9 “Pod³¹czenie szeregowe”)
5.2) MENU LOGIKA (
)
- czas automatycznego zamykania
ON: funkcja w³¹czona
OFF: funkcja wy³¹czona
- logika dzia³ania funkcji krok po kroku
ON: w³¹czona logika 3 krokowa
(OTWÓRZ - STOP - ZAMKNIJ - OTWÓRZ)
OFF: w³¹czona logika 4 krokowa
(OTWÓRZ - STOP - ZAMKNIJ - STOP - OTWÓRZ)
- funkcja zespo³u mieszkalnego
ON: funkcja w³¹czona, blokowane s¹ sygna³y pilotów podczas
otwierania bramy
OFF: funkcja wy³¹czona
- zamknij natychmiast po przeciêciu linii FOTO
ON: funkcja w³¹czona (nie bêdzie odliczany czas do automatycznego
zamykania, je¿eli TCAjest w³¹czone)
OFF: funkcja wy³¹czona
- dzia³anie fotokomórek podczas otwierania
ON: fotokomórki dzia³aj¹ tylko podczas zamykania, przerwanie linii
foto powoduje odwrócenie ruchu skrzyd³a
OFF: fotokomórki dzia³aj¹ tak¿e podczas zamykania, przerwanie linii
foto powoduje zatrzymanie bramy, po usuniêciu przeszkody brama
bêdzie kontynuowa³a ruch
- funkcja sprawdzania poprawnoœci dzia³ania
fotokomórek
ON: FOTOTEST w³¹czony (pod³¹czenie fotokomórek zgodnie z
rysunkiem Fig. 3a)
OFF: FOTOTEST wy³¹czony(pod³¹czenie fotokomórek zgodnie z
rysunkiem Fig. 3b)
- sygnalizacja stanu bramy lub wyjœcie 2 kana³u radia
ON: zaciski 21-22 dzia³aj¹ jak sygnalizacja stanu bramy
OFF: zaciski 21-22 dzia³aj¹ jak wyjœcie 2 kana³u radia
- dzia³anie tylko jednego si³ownika
ON: centrala pracuje jak centrala do bramy 1 skrzyd³owej
OFF: centrala pracuje jak centrala do bramy 2 skrzyd³owej
- dociœniêcie skrzyde³ do odboju mechanicznego
ON: funkcja w³¹czona, po wykryciu wy³¹cznika krañcowego
podawane jest napiêcie na silnik i przez dodatkowe 0,5 sekundy,
umo¿liwia to dociœniêcie skrzyde³ do odboju œrodkowego (rysunek
Fig. 5a)
OFF: funkcja wy³¹czona, skrzyd³a zatrzymaj¹ siê natychmiast po
wykryciu wy³¹czników krañcowych, regulacja (rysunek Fig. 5b)
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- sterowanie z obecnoœci¹ operatora
ON: funkcja w³¹czona, napiêcie na silniki podawane jest tylko gdy
zwarte s¹ zaciski OPEN i CLOSE
OFF: funkcja wy³¹czona, sterowanie impulsowe
W³¹czenie tej funkcji powoduje, ¿e zmieniaj¹ siê funkcjê zacisków
START i PED. Zaciski START dzia³aj¹ jak OPEN (tylko otwórz), PED
dzia³aj¹ jak CLOSE (tylko zamknij).
- tryb dzia³ania radioodbiornika
ON: Radioodbiornik dzia³a jak radioodbiornik z kodem sta³ym, Patrz
paragraf “Klonowanie pilotów”.
OFF: Radioodbiornik dzia³a jak radioodbiornik z kodem zmiennym.
- zdalne kopiowanie pilotów
ON: Mo¿liwe jest zdalne wczytywanie pilotów (w zasiêgu
radioodbiornika)
Procedura:
1 Przyciœnij ukryty przycisk pilota ju¿ wczytanego do pamiêci, a
nastêpnie jeden z przycisków tego pilota (T1, T2, T3 lub T4).
2 W czasie do 10 s przyciœnij ukryty przycisk nowego pilota, a
nastêpnie ¿¹dany przycisk tego pilota (T1, T2, T3 lub T4).
Radioodbiornik wychodzi z trybu wczytywania pilotów po 10s. Przed
up³ywem tego czasu mo¿na zapamiêtywaæ kolejne nowe piloty.
OFF: funkcja wy³¹czona,wczytywanie pilotów mo¿e odbywaæ siê
tylko za poœrednictwem wyœwietlacza LCD.
- tryb pracy si³ownika
ON: si³ownik pracuje jako jednostka nadrzêdna (patrz punkt 7)
OFF: si³ownik pracuje jako jednostka podrzêdna (patrz punkt 7)
- wybór trybu sterowania na zaciskach 15 - 16
ON: zaciski 15-16 dzia³aj¹ jak OPEN (tylko OTWÓRZ)
OFF: zaciski 15-16 dzia³aj¹ jak START
5.3) MENU RADIO (
)
- dodawanie pilota na START
PROCEDURA:
KOMUNIKAT LCD
AKCJA
wciœnij przycisk OK aby dodaæ pilota
przy pomocy cienkiego przedmiotu
wciœnij ukryty przycisk umieszczony z
ty³u pilota
puœæ ukryty przycisk pilota i odwróæ
pilota
wciœnij przycisk steruj¹cy, który chcesz
przypisaæ do tego urz¹dzenia
Po przeprowadzeniu tej procedury pojawi siê komunikat OK i numer
pilota w pamiêci. Je¿eli pojawi siê komunikat KO procedurê nale¿y
powtórzyæ gdy¿ pilot nie zosta³ prawid³owo wczytany.
UWAGA: OZNACZ PIERWSZEGO WCZYTANEGO PILOTA JAKO
MASTER
W przypadku programowania rêcznego, pierwszy wczytany pilot
przypisuje do radioodbiornika unikalny kod. Kod ten jest potrzebny
aby przeprowadziæ procedurê klonowania pilotów przy u¿yciu
programatora.
- dodawanie na drugi kana³
Procedura jak wy¿ej.
- sprawdzanie czy pilot jest zapisany do pamiêci
- kasowanie pamiêci radioodbiornika
UWAGA! Funkcja ta spowoduje usuniecie z pamiêci
wszystkich wczytanych wczeœniej pilotów.
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5.4) MENU JÊZYK (
)
Fabrycznie wszystkie centrale maj¹ ustawiony jêzyk W£OSKI.
Poniewa¿ niniejsza instrukcja powsta³a w oparciu o jêzyk ANGIELSKI
to zalecamy zmianê jêzyka na ANGIELSKI. Zatem pierwsza
czynnoœæ, któr¹ nale¿y wykonaæ przed przyst¹pieniem do zmiany
ustawieñ, to zmiana jêzyka.
Dostêpne mo¿liwoœci:
W³oski (
)
Francuski (
)
Niemiecki (
)
Angielski (
)
Hiszpañski (
)
5.5) PRZYWRACANIE USTAWIEÑ FABRYCZNYCH (
)
W ka¿dej chwili mo¿na przywróciæ ustawienia fabryczne. W tym celu
nale¿y odnaleŸæ MENU - DEFAULT i wcisn¹æ przycisk OK. Po tej
czynnoœci nale¿y ponownie zmieniæ jêzyk naANGIELSKI.
5.6) MENU AUTOSET (
)
Funkcja AUTOSET jest odpowiedzialna za automatyczny dobór si³y
otwierania i zamykania si³owników.
Przed uruchomieniem tej funkcji nale¿y dok³adnie sprawdziæ
po³o¿enie wy³¹czników krañcowych i ustawiæ prawid³owy skok
si³ownika.
W celu uruchomienia tej funkcji nale¿y upewniæ siê najpierw, ¿e
brama znajduje siê w po³o¿eniu BRAMA ZAMKNIÊTA. W przeciwnym
wypadku uruchomienie tej funkcji spowoduje wyœwietlenie siê
komunikatu
. Niemo¿liwy bêdzie automatyczny dobór si³.
Prawid³owe uruchomienie funkcji AUTOSET spowoduje wyœwietlenie
na wyœwietlaczu komunikatu “....... .......” i rozpocznie siê otwieranie
bramy. Nastêpnie brama zacznie siê zamykaæ. Po poprawnym
programowaniu wyœwietli siê komunikat OK (nale¿y wcisn¹æ przycisk
OK na centrali). Gdy pojawi siê komunikat KO (b³¹d programowania),
oznacza to, ¿e maksymalna si³a si³ownika by³a zbyt ma³a do otwarcia
lub zamkniêcia bramy. Nale¿y siê upewniæ, ¿e skrzyd³a bramy bez
problemu otwieraj¹ siê rêcznie, nie ma ¿adnych przeszkód na drodze
skrzyd³a i czy waga skrzyd³a nie jest zbyt du¿a. W razie koniecznoœci
nale¿y dokonaæ niezbêdnych poprawek w konstrukcji bramy i
spróbowaæ wykonaæ AUTOSET ponownie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
skrzyd³o bramy posiada opory podczas otwierania, a ponadto je¿eli
skrzyd³o bramy jest nara¿one na dzia³anie silnego wiatru si³a
chwilowa potrzebna do otworzenia lub zamkniêcia bramy mo¿e
znacznie wzrosn¹æ.
Po zakoñczeniu procedury AUTOSET mo¿na rêcznie zmieniæ
dobrane automatycznie parametry. W przypadku gdy monta¿ jest
realizowany przy temperaturze otoczenia oko³o 20 stopni Celsjusza
mo¿na rêcznie dodaæ ok 15-20% si³y aby unikn¹æ póŸniejszych
regulacji przy zmianie warunków atmosferycznych.
UWAGA! Podczas procedury AUTOSET si³owniki dzia³aj¹ z pe³n¹
moc¹ i nie dzia³a funkcja wykrywania przeszkód. Nale¿y siê
upewniæ, ¿e w zasiêgu dzia³ania bramy nie przebywaj¹ osoby
postronne.
Nie nale¿y przeprowadzaæ procedury AUTOSET w przypadku gdy
si³owniki s¹ zasilane z akumulatorów.
UWAGA! Nale¿y siê upewniæ, ¿e si³a dynamiczna i si³a
statyczna mierzona w punktach okreœlonych przez normê
EN12445 jest ni¿sza od wartoœci wskazanych w normie EN12453.
UWAGA! Nieprawid³owe ustawienie si³y mo¿e spowodowaæ
zranienie ludzi b¹dŸ zwierz¹t lub uszkodzenie przedmiotów.
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5.7) DIAGNOSTYKA
Wyœwietlacz LCD wbudowany w centralê LIBRA, bêdzie wyœwietla³
komunikaty o b³êdach i bie¿¹cym dzia³aniu. Poni¿ej przedstawiamy
listê komunikatów:
STRT - aktywacja wejœcia START (zaciski 15-16)
STOP - aktywacja wejœcia STOP (zaciski 15-17)
PHOT - aktywacja wejœcia FOTOKOMÓREK (fotokomórki s¹
pod³¹czone nieprawid³owo lub jest przeszkoda)
FLT - b³¹d fotokomórek, fotokomórki nie przesz³y fototestu
SWO1 - aktywacja wy³. krañcowego na otwieranie si³ownika NR1
SWC1- aktywacja wy³. krañcowego na zamykanie si³ownika NR1
SWO2- aktywacja wy³. krañcowego na otwieranie si³ownika NR2
SWC2 - aktywacja wy³. krañcowego na zamykanie si³ownika NR2
AMP - zadzia³a funkcja amperometryczna (wykrywanie przeszkód)
Podczas pracy si³owników na wyœwietlaczu LCD pojawiaj¹ siê
informacjê dotycz¹ce si³y podczas otwierania i zamykania bramy.
Komunikaty te maj¹ postaæ:

Pierwsze 2 cyfry oznaczaj¹ maksymaln¹ si³ê jak¹ osi¹gn¹³ si³ownik
NR1, dwie pozosta³e cyfry oznaczaj¹ si³ê jak¹ uzyska³ silnik NR2.
Je¿eli si³a podczas pracy przekroczy wartoœæ ustawion¹ podczas
procedury AUTOSET lub podczas manualnego doboru si³y, nast¹pi
w³¹czenie funkcji amperometrycznej. Brama zatrzyma siê i odwróci
ruch na ok. 1s.
6) SPECYFIKACJA TECHNICZNA RADIOODBIORNIKA
Czêstotliwoœæ
: 433.92MHz
Rodzaj kodowania
: kod dynamicznie zmienny
Liczba kombinacji
: 4 miliardy
Impedancja anteny
: 50Ohm (RG58)
Maks. Liczba pilotów
:63
Wyjœcia radioodbiornika:
- wyjœcie kana³u 1, aktywowane, powoduje podanie impulsu na
START.
- wyjœcie kana³u 2, aktywowane, powoduje zwarcie styków wyjœcia 2
kana³u radia na 1 s lub zale¿nie od ustawienia w³¹cza funkcjê furtki.
INSTALACJAANTENY
U¿ywaj anteny dostrojonej do czêstotliwoœci 433 MHz.
Do pod³¹czenia anteny nale¿y u¿ywaæ przewodu koncentrycznego
RG58 o impedancji falowej 50 Ohm.
Obecnoœæ metalowych przedmiotów w pobli¿u anteny mo¿e
powodowaæ zmniejszenie zasiêgu. W celu uzyskania lepszego
zasiêgu zamontuj antenê w innym miejscu. Ze wzglêdu na zak³ócenia
elektromagnetyczne zasiêg pilotów mo¿e byæ ró¿ny w zale¿noœci od
miejsca instalacji.
7) RADIOODBIORNIKI CLONIX
Radioodbiorniki serii Clonix s¹ po³¹czeniem bezpiecznego kodu
dynamicznie zmiennego z mo¿liwoœci¹ „klonowania” pilotów.
„Klonowanie” pilotów oznacza tworzenie nowego pilota który mo¿e
automatycznie dodany do listy dzia³aj¹cych pilotów. Klonowanie
umo¿liwia dodanie nowego pilota do pamiêci radioodbiornika lub
zast¹pienie wczeœniej wpisanego (zagubionego lub skradzionego)
pilota. Zast¹piony pilot nie bêdzie ju¿ pilotem aktywnym.
Radioodbiorniki serii CLONIX mog¹ równie¿ dzia³aæ w trybie
radioodbiornika z kodem sta³ym. Umo¿liwia to zastosowanie du¿ej
liczby pilotów bez rozbudowy pamiêci radioodbiornika.
PROGRAMOWANIE
Wczytywanie pilotów mo¿e byæ przeprowadzone tak¿e rêcznie lub za
pomoc¹ programatora UNIRADIO oraz z u¿yciem specjalnego
oprogramowania EEdbase. Radioodbiornik CLONIX mo¿e byæ
pod³¹czony do programatora UNIRADIO za poœrednictwem z³¹czy
UNIFLAT lub UNIDA do centrali LIBRA jak pokazano na rysunku
Fig.4.

POLSKI

8) KLONOWANIE PILOTÓW
Klonowanie pilotów z kodem zmiennym / Klonowanie pilotów z kodem
sta³ym. Zapoznaj siê z instrukcj¹ programatora UNIRADIO i
radioodbiornika CLONIX.
9) PO£¥CZENIA SZEREGOWE
Centrala steruj¹ca LIBRA umo¿liwia pod³¹czenie kilku instalacji w
szereg za pomoc¹ interfejsu po³¹czeñ szeregowych (SCS).
Umo¿liwia to jednoczesne sterowanie wszystkimi instalacji za
pomoc¹ jednego urz¹dzenia steruj¹cego.
Pod³¹czeñ do centrali LIBRA nale¿y dokonaæ za pomoc¹ przewodu
telefonicznego, kieruj¹c siê rysunkiem Fig. 4. Kabel telefoniczny
powinien mieæ wiêcej ni¿ jedn¹ parê przewodów. Ka¿d¹ kolejn¹
instalacjê nale¿y pod³¹czaæ na osobnej parze przewodów.
Maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy kolejnymi instalacjami nie mo¿e
przekroczyæ 250m. Pierwsza centrala powinna byæ ustawiona jako
MASTER, a ka¿da kolejna jako SLAVE. (patrz MENU LOGIC)
ponadto nale¿y ustawiæ kolejny numer strefy ZONE (MENU
PARMAETRS) z zakresu od 0 do 127.
Numer strefy umo¿liwia stworzenie grup instalacji odpowiadaj¹cych
numerowi strefy w jednostce MASTER. Ka¿da strefa mo¿e mieæ w
grupie jedn¹ jednostkê MASTER. Jednostka MASTER powinna mieæ
ustawion¹ strefê 0.
Zamkniecie pêtli po³¹czeñ szeregowych (pokazane na rysunku Fig. 4
lini¹ przerywan¹) jest wymagane gdy chcemy przy u¿yciu
programatora UNIPRO, liczbê pod³¹czonych instalacji.
9.1) Programowanie instalacji scentralizowanych za pomoc¹
UNIPRO
Pod³¹cz programator UNIPRO za pomoc¹ przewodu UNIDA (patrz
rysunek Fig.4)
Zapoznaj siê z instrukcj¹ programatora UNIPRO.
9.2) Programowanie instalacji scentralizowanych za pomoc¹
wbudowanego wyœwietlacza LCD
Wbudowany wyœwietlacz LCD umo¿liwia ustawienie wszystkich
funkcji centrali LIBRA. Patrz rysunki Fig A i Fig. B. Ustaw numer strefy
w menu PARAMETERS oraz ustaw funkcjê LOOP w menu LOGIC na
ON lub OFF.
10) STATYSTYKI
Statystyki s¹ obs³ugiwane przy u¿yciu programatora UNIPRO. Poza
standardowymi statystykami dostêpne s¹ nastêpuj¹ce informacje:
- Liczba stref : wyœwietla liczbê stref i liczbê jednostek nale¿¹cych do
danej strefy
- Ca³kowita liczba pod³¹czonych jednostek
Pozosta³e funkcje statystyki dostêpne w instrukcji UNIPRO.
11) Z£OMOWANIE
Ostrze¿enie! Ta operacja powinna byæ wykonana przez wyszkolony
personel. Zu¿yte materia³y musz¹ byæ utylizowane zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi normami. W przypadku przeznaczania na z³om,
urz¹dzenia automatyzacji nie poci¹gaj¹ za sob¹ ¿adnego
specjalnego ryzyka albo niebezpieczeñstwa. Materia³y nadaj¹ce siê
do powtórnego przetworzenia, powinny byæ posortowane w
zale¿noœci od typu (komponenty elektryczne, miedŸ, aluminium,
plastiki i tak dalej).
12) DEMONTA¯
Ostrze¿enie! Ta operacja powinna byæ wykonana przez dyplomowany
personel. Kiedy system automatyzacji jest rozmontowywany by byæ
ponownie zamontowany w innym miejscu, postêpuj jak ni¿ej:
Od³¹cz zasilanie i ca³¹ zewnêtrzn¹ instalacjê elektryczn¹.
W przypadku gdy któryœ z komponentów nie mo¿e byæ usuniêty albo
jest uszkodzony, nale¿y wymieniæ go na nowy.
Opisy i ilustracje zawarte w obecnym podrêczniku nie s¹ wi¹¿¹ce.
Spó³ka rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian uwa¿anych
za uzasadnione ze wzglêdów technicznych, produkcyjnych lub
handlowych. Spó³ka rezerwuje sobie prawo do ulepszania wybranych
cech produktu, kiedykolwiek i bez wprowadzania zmian w obecnej
publikacji.
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SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA
1. Wyreguluj po³o¿enie wy³¹czników krañcowych tak aby brama
zatrzymywa³a siê w ¿¹danym miejscu. Je¿eli brama jest wyposa¿ona
w odbój mechaniczny to ustaw wy³¹czniki krañcowe tak aby skrzyd³a
zatrzymywa³y siê na oko³o 2 cm przed odbojem.
2. Pod³¹cz zasilanie sieciowe.
3. WejdŸ w programowanie centrali. ZnajdŸ MENU Lingua i zmieñ
jêzyk naAngielski (Eng). ZatwierdŸ wybór przyciskiem OK.
4. PrzejdŸ do MENU Radio i wczytaj pilota korzystaj¹c z funkcji ADD
Start.
5. Wysprzêglij si³owniki i ustaw skrzyd³a pod k¹tem 45 stopni, poczym
ponownie zasprzeglij si³owniki.
6. Podaj sygna³ z pilota i obserwuj skrzyd³a bramy. Je¿eli obydwa
skrzyd³a wykonuj¹ ruch na otwieranie to wszystko jest w porz¹dku.
Je¿eli jedno lub dwa skrzyd³a wykonuj¹ ruch na zamykanie to nale¿y:
- zatrzymaæ ruch bramy podaj¹c sygna³ z pilota
- od³¹czyæ zasilanie
- zmieniæ pod³¹czenie si³ownika lub si³owników w centrali, je¿eli
si³ownik pod³¹czony do zacisków 3-4-5 wykonuje ruch na zamykanie to
nale¿y zamieniæ miejscami przewody w zaciskach 3 i 4. Je¿eli si³ownik
pod³¹czony do zacisków 6-7-8 wykonuje ruch na zamykanie to nale¿y
zamieniæ miejscami przewody w zaciskach 6 i 7.
- ponownie pod³¹cz zasilanie
7. Wykonaj ponownie instrukcje z 5 i 6 aby siê upewniæ czy wykonane
zmiany przynios³y oczekiwany rezultat (obydwa skrzyd³a siê
otwieraj¹).
8. Teraz rêcznie ustaw skrzyd³a bramy w pozycji zamkniêtej.
9. WejdŸ w tryb programowania. Odszukaj MENU - AUTOSET i wciœnij
OK. Brama zacznie siê otwieraæ, potem zamykaæ, ponownie siê
otworzy i ponownie zamknie. Nie nale¿y w tym czasie dokonywaæ
¿adnych pod³¹czeñ, przerywaæ centrali programowania ani nie stawiaæ
¿adnych przeszkód w zasiêgu dzia³ania bramy.
10. Prawid³owo zakoñczony proces programowania bêdzie
zakoñczony komunikatem OK na wyœwietlaczu. Nale¿y wcisn¹æ
Przycisk OK. W przypadku komunikatu KO nale¿y siê upewniæ, ¿e
podczas ruchu skrzyd³a nie ¿adnych przeszkód mog¹cych
powodowaæ dodatkowe oporu ruchu. Ewentualnie trzeba bramê
poprawiæ tak aby rêcznie brama otwiera³a i zamyka³a siê bez problemu.
Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na wp³yw wiatru na skrzyd³a bramy i
chwilowe zmiany oporów. Je¿eli pomimo wszystko pojawia siê
komunikat KO, mo¿e to oznaczaæ, ¿e dany si³ownik jest zamontowany
niezgodnie z wymiarami monta¿owymi lub jest zbyt s³aby do danej
bramy.
11. Pod³¹czenie fotokomórek. Zdejmujemy zworkê z zacisków 15-18.
Na wyœwietlaczu pojawi³ siê komunikat PHOT. Pod³¹czamy
fotokomórki zgodnie z rysunkami w instrukcji. Je¿eli mamy tylko 4
przewody, to musimy wykonaæ po³¹czenie bez FOTOTESTU. W tym
celu zaciski 1 i 2 fotokomórek nadawczej i odbiorczej pod³¹czamy do
zacisków 11-12 w centrali. Nastêpnie z zacisku 15 w centrali
pod³¹czamy przewód do zacisku 3 w fotokomórce odbiorczej, przewód
z zacisku 18 centrali do zacisku 5 w odbiorniku fotokomórki.
Nastêpnie upewniamy siê, ¿e fotokomórki w œwietle wjazdu s¹
ustawione w jednej linii i zak³adamy os³ony fotokomórek.
Os³ony fotokomórek s¹ wyposa¿one w soczewki ogniskuj¹ce i mo¿e
byæ konieczne ich za³o¿enie aby fotokomórki siê “widzia³y”.
Sprawdzamy czy na wyœwietlaczu LCD znikn¹³ komunikat PHOT.
Je¿eli komunikat znikn¹³ to oznacza ¿e mo¿emy przejœæ do kolejnego
punktu, je¿eli nie znikn¹³ to musimy sprawdziæ wszystkie po³¹czenia
fotokomórek.
12. Regulacja si³y. Wchodzimy w tryb programowania centrali.
Wciskamy przycisk OK.
Pojawia siê komunikat “BFT, LiBra C Ma...
Ponownie wciskamy OK.
Pojawia siê komunikat PARAM
Wciskamy OK

Komunikat - TCA
Wciskamy œrodkowy przycisk
Komunikat M1t - si³a silnika 1 - Wciskamy OK
Komunikat - wartoœæ np. 45
Przyciskami GÓRNYM (+) i ŒRODKOWYM (-) dodajemy ok. 15-20%
tak aby na wyœwietlaczu by³o np. 65 i wciskamy OK.
Przez chwilê pojawia siê PRG po czym ponownie M1t.
Wciskamy przycisk ŒRODKOWY (-)
Komunikat M2t si³a silnika 2 - wciskamy OK i zmieniamy wartoœæ o ok
15-20% i wciskamy OK.
Przez chwilê pojawia siê PRG po czym ponownie M2t.
Wciskamy przycisk ŒRODKOWY (-)
Komunikat M1t SLoU - wciskamy OK i zmieniamy wartoœæ na tak¹
sam¹ jak ustawiliœmy dla M1t
Przez chwilê pojawia siê PRG po czym ponownie M1t SloU.
Wciskamy przycisk ŒRODKOWY (-)
Komunikat M2t SLoU - wciskamy OK i zmieniamy wartoœæ na tak¹
sam¹ jak ustawiliœmy dla M2t
Przez chwilê pojawia siê PRG po czym ponownie M2t SloU.
Wciskamy jednoczeœnie (+) i (-). Pojawia siê komunikat PARAM,
ponownie wciskamy (+) i (-) lub czekamy a¿ centrala wyjdzie z trybu
programowania.
13. Je¿eli brama posiada odbój mechaniczny na zamykanie i
ustawialiœmy skrzyd³a aby zatrzyma³y siê na ok. 2 cm przed odbojem to
musimy wejœæ w tryb programowania:
Wciskamy przycisk OK.
Pojawia siê komunikat “BFT, LiBra C Ma...
Ponownie wciskamy OK.
Pojawia siê komunikat PARAM
Wciskamy przycisk ŒRODKOWY (-)
Komunikat Logic
Wciskamy OK
Wciskaj¹c przycisk ŒRODKOWY (-) szukamy komunikatu
bloc PErSISt nastêpnie wciskamy OK pojawi siê komunikat OFF.
Wciskamy przycisk GÓRNY (+), pojawi siê napis ON i wciskamy OK.
Po znikniêciu komunikatu PrG, pojawi siê bloc PErSISt. Wychodzimy
z programowania wciskaj¹c dwukrotnie (+) i (-) jednoczeœnie.
Ustawiliœmy dociœniêcie skrzyde³ do odboju mechanicznego.

W tej chwili mamy ustawione podstawowe funkcje i prawid³owo
dobrane si³y. Je¿eli chcemy w³¹czyæ inne funkcje to nale¿y postêpowaæ
zgodnie z diagramami na nastêpnej stronie i instrukcj¹.
Po przetestowaniu dzia³ania bramy, mo¿emy przeszkoliæ u¿ytkownika
z zasad bezpiecznego u¿ytkowania i przekazaæ Klientowi pilota do
bramy.
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aby wejœæ do menu

Wciœnij jednoczeœnie + i Umo¿liwia wyjœcie o poziom wy¿ej lub
wyjœcie z programowania.

wciœnij przycisk OK

Nazwa centrali
liczba cykli od uruchomienia
w tysi¹cach
liczba cykli od przegl¹du w
tysi¹cach
liczba pilotów w pamiêci

Wartoœæ ustawiona
Zmieñ wartoœæ lub prze³¹cz funkcjê

Komunikat: Programowanie w trakcie

Wciœnij OK dla zatwierdzenia

Komunikat: B³¹d

Poruszaj siê po menu góra/dó³

Komunikat: Czekaj

TCA - czas automatycznego zamykania
wartoœæ w sekundach (od 3 do 120 sek.)
M1t - si³a silnika NR1
wartoœæ w procentach (od 1 do 99%)
M2t - si³a silnika NR2
wartoœæ w procentach (od 1 do 99%)
M1t SLoU - si³a silnika NR1 podczas
zwolnienia
wartoœæ w procentach (od 1 do 99%)
M2t SLoU - si³a silnika NR2 podczas
zwolnienia
wartoœæ w procentach (od 1 do 99%)
oPEn dELAY tIME - opóŸnienie przy
otwieraniu - (10=1sek, 100=10sek)
wartoœæ w sekundach (od 1 do 10 sek.)
cLS dELAY tIME - opóŸnienie przy
zamykaniu - (10=1sek, 100=10sek)
wartoœæ w sekundach (od 1 do 10 sek.)
M1 FASt tIME - czas pracy z pe³n¹
szybkoœci¹ silnika NR1
wartoœæ w sekundach (od 1 do 30 sek.)
M2 FASt tIME - czas pracy z pe³n¹
szybkoœci¹ silnika NR2
wartoœæ w sekundach (od 1 do 30 sek.)
SLou SPEEd - szybkoœæ podczas
zwolnienia, 0 funkcja wy³¹czona
wartoœæ w procentach (od 1 do 99%)
ZonE - strefa po³¹czenia szeregowego
wartoœæ numeryczna (od 0 do 127)
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POPRZEDNIE MENU

Przyciœnij ukryty przycisk P1
pilota

Zwolnij ukryty
przycisk P1 pilota

Przyciœnij ¿¹dany przycisk
T1 pilota - patrz rys.

Przyciœnij ukryty przycisk P1
pilota

Zwolnij ukryty
przycisk P1 pilota

Przyciœnij ¿¹dany przycisk
T1 pilota - patrz rys.

Przyciœnij ¿¹dany przycisk
T1 pilota - patrz rys.

MENU RADIO (RADIO)
-Add (
)
Umo¿liwia wczytanie ¿¹danego przycisku pilota na 1 kana³
radioodbiornika
Podczas programowania wyœwietlacz poka¿e numer nadajnika
w pamiêci (1 do 64)
Add Start button (
)
Umo¿liwia zaprogramowanie przycisku pilota na komendê
START.
Add 2ch button (
)
Umo¿liwia wczytanie ¿¹danego przycisku pilota na 2 kana³
radioodbiornika
- Read (
)
Sprawdza czy dany pilot jest ju¿ wczytany do pamiêci
radioodbiornika i wyœwietla informacjê o pozycji w pamiêci (od 1
do 64) oraz o wczytanym przycisku (T1, T2, T3 lub T4).
- Erase (
)
UWAGA! Funkcja ta spowoduje usuniecie z pamiêci
wszystkich wczytanych wczeœniej pilotów.
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*z³¹cze wy³¹czników krañcowych
do si³owników PHOBOS BT,
PHOBOS L BT, IGEA BT.

Fig. 3b
Pod³¹czenie 1 linii fotokomórek
bez fototestu, 4 przewody.
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