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POLSKI

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
Napêd URANO BT zosta³ zaprojektowany do otwierania i zamykania
bram przesuwnych. Zwarta budowa oraz nisko umieszczone ko³o
zêbate decyduj¹ o uniwersalnoœci napêdu. Wewnêtrzna przek³adnia
samohamowna wraz z silnikiem elektrycznym blokuj¹ rêczne
otwieranie i zamykanie bramy. Napêd wyposa¿ony jest w
mechaniczne ograniczniki krañcowe oraz zintegrowan¹ p³ytkê
elektroniki. Jednostka steruj¹ca jest wbudowana w napêd. Kontroluje
ona ruch bramy podczas ka¿dego manewru i sprawdza dzia³anie
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych (fotokomórki, listwa krawêdziowe) je¿eli
takie zainstalowano.
Zatrzymanie bramy realizowane jest poprzez elektromechaniczne
wy³¹czniki krañcowe. W miejscach gdzie mo¿emy mieæ do czynienia z
oblodzeniem mo¿na zastosowaæ zbli¿eniowe wy³¹czniki krañcowe.
Centrala steruj¹ca mo¿e byæ zamontowana w osobnej skrzynce
centrali i umiejscowiona np. w gara¿u.
Jako wyposa¿enie dodatkowe dostêpna jest bateria zasilania
awaryjnego BB BAT2, umo¿liwiaj¹ca sterowanie napêdem przy
krótkotrwa³ych wy³¹czeniach zasilania sieciowego.
Na rysunku Fig. 1 zaznaczono:
M silnik
R przekladnia slimakowa
S elektromechaniczne lub zbli¿eniowe wy³¹czniki krañcowe
P galka wysprzeglania awaryjnego
C centrala sterujac
B 2 akumulatory zasilania awaryjnego (BT BAT 2)
3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasilanie napêdu
230VAC +/- 10% 50 Hz
Zasilanie silnika:
24Vd. c.
Prêdkoœæ obrotowa silnika:
3500 obr/min
Moc silnika.:
80W
Prêdkoœæ obrotowa zêbatki napêdowej:
39 obr/min
Zêbatka:
4 mm (14 zêbów)
Klasa izolacji:
F
Prêdkoœæ przesuwu bramy:
9 m /min
Maksymalna waga bramy:
12000 N (~1200 kg)
Moment obrotowy:
30 Nm
Sprzêg³o:
elektroniczne, regulowane
Smarowanie:
smar
Otwieranie awaryjne:
po wysprzêgleniu
Dopuszczalna iloœæ cykli:
praca intensywna
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Baterie zasilania awaryjnego (opcja):
Temperatura pracy:
Stopieñ ochrony:
G³oœnoœæ
Waga:
Wymiary:

2 x (12V 1,2Ah)
-15°C / +40°C
IP24
<70 dBA
200N (~20 kg)
patrz rysunek Fig.2

3.2) CENTRALA STERUJ¥CA QSC-D (rysunek Fig. 17)
Zasilanie do akcesoriów zewnêtrznych:
24Va. c. (180mA)
Wy³¹cznik przeci¹¿eniowy:
przy otwieraniu i
zamykaniu
Czas zamkniêcia automatycznego:
1 do 120 sek.
Czas pracy:
2 min
Funkcja furtki:
7 sek.
Zatrzymanie przy zmianie kierunku:
1 sek.
Zasilanie lampy sygnalizacyjnej:
24Va. c. maks. 25W
Programowanie:
wyœwietlacz LCD
Czêstotliwoœæ radioodbiornika
433.92 MHz
Algorytm kodowania:
kod zmienny
Impedancja anteny
50 Ohm (RG58)
Pamiêæ pilotów:
64
Bezpieczniki
patrz rysunek Fig.
17
3.3) Wersje nadajnika, które mog¹ byæ u¿ywane:
wszystkie z kodem zmiennym kompatybilne z EElink
4) CZYNNOŒCI WSTÊPNE
! SprawdŸ czy brama funkcjonuje rêcznie bez oporów i nie ha³asuje
! SprawdŸ stan mechaniczny bramy: rolki i inne elementy
! SprawdŸ monta¿ mechanicznych ograniczników w pozycji otwarcia,
jak i zamkniêcia.
! Je¿eli brama nie jest nowa, sprawdŸ zu¿ycie wszystkich
komponentów. Napraw albo zast¹p wadliwe lub zniszczone czêœci.
! Zaplanuj monta¿ w taki sposób, aby mo¿liwy by³ ³atwy dostêp do
odblokowania awaryjnego.
! Niezawodnoœæ systemu automatyki i bezpieczeñstwo bezpoœrednio
zale¿¹ od stanu technicznego bramy.
UWAGA: Monta¿ napêdu u³atwia korzystanie z bramy, ale nie
bêdzie poprawnie dzia³a³ gdy brama wymaga naprawy. Po
rozpakowywaniu sprawdŸ czy urz¹dzenie nie zosta³o uszkodzone
podczas transportu. Rozmieœæ czêœci i sprawdŸ zawartoœæ
opakowania, rozdziel ró¿nego rodzaju materia³y: tekturê,
polistyren, polichlorek winylu (PVC) i tak dalej w zale¿noœci od
lokalnych przepisów dot. Ochrony œrodowiska.
5) MONTA¯ P£YTY PODSTAWY
5.1) Monta¿ standardowy
Wykop dó³, w celu umieszczenia i zabetonowania œrub kotwi¹cych pod
p³ytê mocuj¹c¹. Je¿eli listwa zêbata jest ju¿ zamontowana
na bramie, nale¿y tak zaplanowaæ mocowanie, aby odleg³oœæ ko³a
zêbatego od listwy zêbatej wynosi³ od 1 do 2 mm.
Ustaw podstawê (p³ytê podstawy) zgodnie z wymiarami
wyszczególnionymi na rysunku Fig. 4.
Symbol ko³a zêbatego wydrukowany na p³ycie podstawy musi byæ
widoczny i skierowany ku bramie. Takie po³o¿enie zapewnia poprawne
ustawienie otworów niezbêdnych do przeprowadzenia przewodów
elektrycznych.
PrzeprowadŸ elastyczne rurki kablowe przez otwory w p³ycie bazowej.
By utrzymaæ p³ytê bazow¹ w poprawnej pozycji podczas instalacji,
najlepiej jest zespawaæ dwa ¿elazne p³askowniki, œruby kotwi¹ce i
p³ytê (jak pokazano rys. 3).
Zalej betonem mocowanie p³yty bazowej.
Dok³adnie sprawdŸ czy:
Wymiary s¹ poprawne,
Podstawa napêdu jest wypoziomowana,
4 kotwy mocuj¹ce s¹ dok³adnie zabetonowane
Odczekaj, a¿ beton stwardnieje.

POLSKI

5.2) Inne sposoby monta¿u
Napêd URANO BT mo¿e byæ montowany na ró¿ne sposoby, gdy
wymaga tego sytuacja. Na rysunku Fig. 5 zilustrowano szczególny typ
instalacji. W ka¿dym przypadku nale¿y siê upewniæ, ¿e napêd jest
mocno przymocowany do bramy, oraz zachowano poprawn¹
odleg³oœæ 1-2mm pomiêdzy listw¹ zêbat¹, a ko³em napêdowym.
Wszystkie miejsca niebezpieczne musz¹ byæ ochraniane przez
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (np. fotokomórki) zgodnie z aktualnymi
przepisami.
Niepoprawna instalacja albo niew³aœciwe u¿ycie produktu mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie osób, zwierz¹t lub przedmiotów.
6) MONTA¯ NAPÊDU
Po zastygniêciu betonu sprawdŸ na odleg³oœci pokazane na rysunku
Fig. 6 i postêpuj nastêpuj¹co:
Ustaw nakrêtkê M10 na ka¿dej ze œrub, utrzymuj¹c odleg³oœæ z
przynajmniej 25 mm od p³yty monta¿owej, by umo¿liwiæ póŸniejsz¹
regulacjê wysokoœci napêdu.
Ustaw p³ytki „P” dostarczone standardowo do ka¿dej pary œrub i z
pomoc¹ poziomnicy, sprawdŸ poziom w obu kierunkach.
Zdejmij pokrywê napêdu i ustaw jednostkê napêdow¹ na czterech
œrubach kotwi¹cych odpowiednio do skrzyd³a bramy.
Po ponownym sprawdzeniu wymiarów przykrêæ napêd czterema
nakrêtkami.
Dostosuj g³êbokoœæ monta¿u napêdu, wykorzystuj¹c odpowiednie
szczeliny w korpusie napêdu p³ycie i umocuj napêd w pewnej
odleg³oœci od skrzyd³a bramy, odpowiednio do typu zainstalowanej
listwy zêbatej. Zêby ko³a i zêbatki na bramie musz¹ zachodziæ na
siebie na ca³ej ich szerokoœci. W akapicie poni¿ej wyszczególniamy
wymiary i metody instalacji najczêœciej stosowanych rodzajów listwy
zêbatej.
7) MONTA¯ LISTWY ZÊBATEJ
Nale¿y zastosowaæ listwê o module M4, aby dostosowaæ siê do ko³a
napêdowego w napêdzie. Na bramie nale¿y równie¿ przewidzieæ
miejsce na monta¿ popychaczy do wy³¹czników krañcowych. Ze
wzglêdu na sposób monta¿u i wytrzyma³oœæ wyró¿niamy kilka
podstawowych typów listwy zêbatej.
7.1) Typ CFZ (Rys. 8).
Listwa stalowa galwanizowana wymiary 22x22mm dostarczana w
odcinkach o d³ugoœci 2 metrów - wytrzyma³oœæ ponad 2000kg
(20000N). Pierwszy etap: spawanie kawa³ków na odpowiednim
¿elaznym k¹towniku. Drugi etap: spawanie wszystkiego razem do
bramy. W innym przypadku (spawanie oddzielne ró¿nych odcinków
zêbatki),
zaplanuj monta¿ jak na rys. Fig 7, by zapewniæ poprawne
wypoziomowanie dla ka¿dego elementu na ca³ej d³ugoœci listwy
zêbatej.
7.2) Typ CPZ (Rys. 8).
Listwa nylonowa z rdzeniem stalowym wymiary 22x22mm
dostarczana w odcinkach d³ugoœci 1 metra Wytrzyma³oœæ maksimum
500kg (5000N). Ten model mo¿e byæ mocowany do bramy z
wykorzystaniem normalnych albo samo-gwintuj¹cych œrub. W tym
przypadku równie¿ zalecamy zamontowanie ³¹cznika pomiêdzy
ró¿nymi kawa³kami, aby utrzymaæ poprawn¹ wysokoœæ na ca³ej
d³ugoœci. Ten typ listwy zapewnia cich¹ pracê i pozwala swobodnie
regulowaæ wysokoœæ monta¿u dziêki pod³u¿nym szczelinom na œruby.
7.3) Typ CVZ lub CVZ-S (Rys. 8)
Listwa stalowa galwanizowana wymiar 30x12mm lub 30x8mm
dostarczana w odcinkach o d³ugoœci 1 metra z dystansami
monta¿owymi u³atwiaj¹cymi monta¿. Wytrzyma³oœæ maksymalnie
2000kg (20000N). Niezale¿nie od œrub monta¿owych w œrodku
ka¿dego odcinka, przyspawaj elementy do bramy. W tym przypadku
równie¿ zalecamy wstêpne po³¹czenie pomiêdzy ró¿nymi odcinkami,
monta¿ œrubowy umo¿liwia regulacjê wysokoœci zêbatki.
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7.4) Sposób monta¿u
By zamontowaæ zêbatkê postêpuj nastêpuj¹co:
Wysprzêglij si³ownik przez obrócenie odpowiedniej ga³ki
odblokowuj¹cej (Zobacz akapit „OtwieranieAwaryjne”).
Koniec listwy zêbatej zamontuj na bramie i przymocuj (przez spawanie
albo przykrêcanie). SprawdŸ czy brama swobodnie daje siê
przesuwaæ rêk¹ (rys. Fig. 9).
W wypadku odchylenia bramy w p³aszczyŸnie pionowej, którego nie
mo¿na poprawiæ, umieœæ kilka podk³adek regulacyjnych miêdzy listw¹
zêbat¹, a bram¹. (rys. Fig.10).
8) KONTROLA I REGULACJA LISTWY ZÊBATEJ
Po zakoñczeniu monta¿u listwy zêbatej, nale¿y upewniæ siê ¿e odstêp
pomiêdzy listw¹ zêbat¹ a ko³em zêbatym wynosi w przybli¿eniu 2mm
(rys. Fig. 6) odstêpu. Mo¿na to wykonaæ przez zwalnianie czterech
nakrêtek M10 pod p³yt¹ „P”. Upewnij siê, ¿e listwy s¹ wyrównane i
wycentrowane (rys. Fig. 10), nastêpnie wkrêæ cztery dolne i cztery
górne zabezpieczaj¹ce nakrêtki.
OSTRZE¯ENIE Zapamiêtaj, ¿e trwa³oœæ uk³adu przeniesienia
napêdu zale¿y od poprawnego monta¿u. Nie zachowanie
odleg³oœci pomiêdzy listw¹ zêbat¹ i ko³em zêbatym mo¿e
doprowadziæ do nadmiernego zu¿ycia ³o¿ysk wa³u napêdowego.
Je¿eli brama jest nowa i zosta³a zafundamentowana tu¿ przed
instalacj¹ napêdu to nale¿y pamiêtaæ aby po 3 miesi¹cach od
monta¿u sprawdziæ i ewentualnie wyregulowaæ odleg³oœæ
pomiêdzy listw¹ zêbat¹ i ko³em zêbatym. Bramy które s¹
posadowione na zbyt p³ytkim fundamencie mog¹ zostaæ
podniesione podczas mrozów.
9) ELEKTROMECHANICZNE WY£¥CZNIKI KRAÑCOWE
Operacja monta¿u i regulacji popychaczy wy³¹czników krañcowych
powinna byæ wykonywana przy wysprzêglonym napêdzie i przy
wy³¹czonym zasilaniu.
Popychacze wy³¹czników krañcowych powinny byæ zainstalowane na
obydwu koñcach zêbatki,
Pchnij bramê w celu jej pe³nego otwarcia.
! Ustaw popychacz (rys. Fig. 11), tak aby prze³¹cza³ sprê¿ynkê
mikroprze³¹cznika w odpowiednim po³o¿eniu krañcowym. Po ustaleniu
poprawnej pozycji, zaciœnij œruby mocuj¹ce.
! Pchnij bramê w celu jej pe³nego zamkniêcia.
! Ustaw popychacz (rys. Fig. 11), tak aby prze³¹cza³ sprê¿ynkê
mikroprze³¹cznika w odpowiednim po³o¿eniu krañcowym. Po ustaleniu
poprawnej pozycji, zaciœnij œruby mocuj¹ce.
Elektromechaniczne wy³¹czniki krañcowe powinny osi¹gaæ pozycjê
zadzia³ania przed dojœciem bramy do tzw. Stoperów ograniczaj¹cych
ruch bramy. W kierunku zamykania popychacz wy³¹cznika
krañcowego powinien reagowaæ w przybli¿eniu 50 mm przed
zamontowanym stoperem bramy. (rys. Fig. 12)
10) MECHANICZNE OGRANICZNIKI RUCHU
W przypadku instalacji napêdu do bramy przesuwnej je¿d¿¹cej po
szynie prowadz¹cej (nie samonoœnej), zarówno w pozycji ca³kowicie
zamkniêtej jak i otwartej konieczne jest zastosowanie stoperów bramy
(rys. Fig. 13). Musz¹ byæ stabilne zamocowane
do pod³o¿a, s³upka lub konstrukcji bramy.
Przy bramach przesuwnych samonoœnych nale¿y pamiêtaæ aby profil
noœny bramy by³ zabezpieczony na obydwóch koñcach przed
œniegiem, ziemi¹ lub innymi zanieczyszczeniami. Mo¿na tego dokonaæ
poprzez zaspawanie koñców profilu. Mo¿na tak¿e zastosowaæ
wychwyt koñcowy bramy z odbojem gumowym.
11) PRZYGOTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Instalacjê elektryczn¹ nale¿y przygotowaæ wg rys. Fig. 14 z
uwzglêdnieniem lokalnych przepisów i norm (CEI 64-8, IEC 364, HD
384).
OSTRZE¯ENIE! Do po³¹czenia z sieci¹ zasilaj¹c¹, u¿yj kabla w
odpowiedniej klasie izolacji o przekroju min. 3x1.5mm 2 i zastosuj
siê do poprzednio wspomnianych regulacji prawnych. Na
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przyk³ad, je¿eli kabel jest prowadzony na zewn¹trz (na œwie¿ym
powietrzu), to musi odpowiadaæ przynajmniej H07RN F, ale je¿eli
na zewn¹trz (ale umieszczony elastycznym kanale kablowym) to
musi spe³niaæ przynajmniej HW05 VV-F przy przekroju 3x1.5mm2.
Kable steruj¹ce z niskim bezpiecznym napiêciem (24V) musz¹ byæ
fizycznie odseparowane od kabla zasilaj¹cego z napiêciem
~230V. W innym przypadku musz¹ byæ doprowadzone z odpowiedni¹
dodatkow¹ izolacj¹ o gruboœci przynajmniej 1mm.
Instalacjê powinny wykonaæ osoby z odpowiednimi uprawnieniami,
zachowuj¹c aktualne standardy techniczne, m. in. ww. przepisy
dotycz¹ce instalacji elektrycznych. Rys. 14 okreœla wymagan¹
œrednicê przewodów przy za³o¿eniu, ¿e maksymalne d³ugoœci kabla
nie przekrocz¹ 100 m. Przy d³ugoœciach powy¿ej 100m nale¿y
zwiêkszyæ œrednicê przewodów. Wszystkie czêœci metalowe musz¹
byæ uziemione.
G³ówne elementy instalacji pokazano na rys. Fig. 14
I Wy³¹cznik bezpieczeñstwa z przynajmniej 3,5 mm odstêpem styków,
jako ochronê przeciw przeci¹¿eniom i zwarciom, odpowiedni dla
odciêcia napêdu bramy od reszty sieci zasilaj¹cej. Zainstaluj typowy
bezpiecznik ró¿nicowo pr¹dowy z progiem 0.03 A bezpoœrednio przed
si³ownikiem, je¿eli nie jest ju¿ zainstalowany.
Qr Centrala steruj¹ca z wbudowanym radioodbiornikiem
S prze³¹cznik kluczowy
AL lampa ostrzegawcza z anten¹
M Napêd
P przyciski steruj¹ce
Fte Nadajnik fotokomórki
Fre Odbiornik fotokomórki
T pilot 2 lub 4 kana³owy
C listwa zêbata
INSTALACJAANTENY
U¿yj anteny dostrojonej do czêstotliwoœci 433MHz.
Do po³¹czenia pomiêdzy anten¹, a odbiornikiem u¿yj kabla
koncentrycznego RG58.
Obecnoœæ przedmiotów metalowych w pobli¿u anteny mo¿e
przeszkadzaæ w odbiorze sygna³u radiowego. W takim przypadku
przenieœ antenê w inne miejsce. Zasiêg pilotów mo¿e byæ ró¿ny
zale¿nie od warunków instalacji oraz od si³y zak³óceñ
elektromagnetycznych.
12) ZACISKI CENTRALI STERUJ¥CEJ
Instalacjê powinny wykonaæ osoby z odpowiednimi uprawnieniami,
zachowuj¹c aktualne standardy techniczne, m. in. ww. przepisy
dotycz¹ce instalacji elektrycznych. Kable steruj¹ce z niskim
bezpiecznym napiêciem (24V) musz¹ byæ fizycznie rozdzielone od
kabla zasilaj¹cego z napiêciem ~230V. Wi¹zki przewodów musz¹ byæ
œciskane specjalnymi opaskami blisko zacisków na p³ycie elektroniki.
Kable zasilaj¹ce przeprowadziæ przez zaciski P1 (na rys. 15), kable
steruj¹ce przez P2. ¯ó³to-zielony kabel uziemiaj¹cy pod³¹czyæ do
zacisku S, rys. 15. Pod³¹czenia poszczególnych kabli do p³yty
steruj¹cej pokazane s¹ na rys. 16. Pierwsze uruchomienie napêdu
wykonaæ dopiero po prawid³owym pod³¹czeniu uziemienia i
akcesoriów bezpieczeñstwa.
JP2
1-2 Pod³¹czenie silnika (1-niebieski; 2-czerwony)
3-4 Uzwojenie wtórne transformatora 24V
Zawsze pierwszy impuls podany na zaciski START powinien
powodowaæ otwarcie bramy. Je¿eli pierwszym ruchem jest zamykanie
nale¿y zmieniæ zaciski 1 oraz 2 tj. przewód czerwony i niebieski oraz
zaciski 6 i 7 do wy³¹czników krañcowych.
JP3
5-6 Krañcówka pozycji ZAMKNIÊTEJ SWC (5 czarny 6 czerwony)
5-7 Krañcówka pozycji OTWARTEJ SWO (5 czarny- 7 br¹zowy
8-9 wyjœcie zasilaj¹ce lampy ostrzegawczej (24Vac, 25W maks.)
10-11 zaciski anteny zewnêtrznej (11 ekran 10 sygna³).
12-13 wyjœcie zasilaj¹ce 24Vac 180mA do akcesoriów zewnêtrznych
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14-15 Wyjœcie SCA (NO, obci¹¿enie 24Va. c/. 0.5A maksimum) albo
alternatywnie wyjœcie 2 kana³u radiowego
16-17 wyjœcie zasilaj¹ce 24Va. c. Vsafe 180mA do nadajników
fotokomórki z kontrol¹ wewnêtrzn¹. Aktywne tylko podczas ruchu
bramy
18-21 wejœcie kontrolne FOTOTEST (N.O.) do fotokomórki lub innych
urz¹dzeñ z autodiagnoz¹.
19-20 wejœcie PED / FUNKCJA FURTKI powoduje czêœciowe otwarcie
(przez 5 sek.)
21-22 wejœcie przycisku START (N.O.).
21-23 wejœcie przycisku STOP (N.C.). Je¿eli nie u¿ywane, pozostaw
zworkê.
21-24 wejœcie FOTO do pod³¹czenia odbiornika fotokomórki (N.C.).
Je¿eli nie u¿ywane, pozostaw zworkê.
21-25 wejœcie kontrolne BAR (N.C. do listwy krawêdziwej). Je¿eli nie
u¿ywane, pozostaw zworkê.
21-26 wejœcie OPEN tylko otwórz (N.O.)
JP1
31-32 uzwojenie pierwotne transformatora ~230VAC
33-34 zasilanie sieciowe ~230V 50 Hz
13) PO£¥CZENIA DO URZ¥DZEÑ ZABEZPIECZAJ¥CYCH
U¿yj urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych z bez potencja³owymi stykami,
zgodnie z rysunkiem Fig. 19.
Warianty dla ró¿nych iloœci urz¹dzeñ bezpieczeñstwa: 1 para
fotokomórek rys. Fig 19. 1C, 2 pary rys. Fig. 19. 2C, 3 pary rys. Fig. 19.
3C i 4 pary rys. Fig. 4C. Centrala steruj¹ca wykonuje test 3 albo 4
urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego tylko wtedy, je¿eli zainstalowano
dodatkowo kartê SCS11-MA (zobacz Rys. 21). Standardowo centrala
steruj¹ca wykonuje test 2 pierwszych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.
Dodatkowe urz¹dzenia musz¹ byæ zaopatrzone w wewnêtrzn¹ samo
diagnozê i po³¹czone szeregowo. Je¿eli fotokomórki nie s¹ u¿ywane,
zostaw zworki miêdzy zaciskami 21/23, 21/24 i miêdzy 21/25 na p³ycie
QSC D.
14) PROGRAMOWANIE
Centrala steruj¹ca QSC D MA wyposa¿ona w mikroprocesor steruj¹cy
jest wstêpnie skonfigurowana. Ustawienia fabryczne s¹ tak dobrane
aby spe³nia³y wymogi wiêkszoœci standardowych instalacji. Ustawienia
te mo¿na zmieniæ poprzez wyœwietlacz LCD oraz przyciski
programowania lub za pomoc¹ programatora UNIPRO. Programator
UNIPRO pod³¹czamy do centrali poprzez przewód UNIFLAT oraz
interfejs UNIDA. Patrz rysunek Fig. 17. Programator jest urz¹dzeniem
opcjonalnym.
P³yta steruj¹ca napêdu nie zasila programatora UNIPRO, dlatego
potrzebny jest odpowiedni zasilacz do programatora. Postêpuj wg
instrukcji obs³ugi programatora.
(UWAGA: starsza centrala o oznaczeniu QSC-D nie ma mo¿liwoœci
pod³¹czenia programatora UNIPRO)
15) KONFIGURACJA
Zapoznaj siê z rysunkami Fig.Ai Fig. B.
Zintegrowana czêœæ programuj¹ca z wyœwietlaczem umo¿liwia
ustawianie wszystkich funkcji elektroniki ALTAIR. Algorytm
programowania przedstawiono na rys. A i B. Pierwotnie zdefiniowany
parametr jest pokazany miêdzy nawiasami kwadratowymi [0].
Aktualnie wpisywane parametry na wyœwietlaczu s¹ wskazane
pomiêdzy okr¹g³ymi nawiasami.
Naciœnij klawisz OK aby pokazaæ menu wprowadzaj¹ce, drugie
naciœniêcie pomija to wprowadzenie. Teraz wchodzisz do menu
w³¹czaj¹c nastêpuj¹ce podmenu: Parametry, logika, radio, jêzyk,
ustaw. Fabryczne i autodiagnoza.
W pierwszych 4 menu mo¿esz poruszaæ siê góra/dó³ KLAWISZAMI +/w granicach ka¿dego menu i wejœæ do podmenu. Potwierdzaj
wybran¹ wartoœæ parametru przez u¿ycie klawisza OK. Naciœniêcie
OK. w menu ustawieñ fabrycznych (default) przywraca fabryczne
ustawienia parametrów. Menu Auto-Set automatycznie ustawia
parametry pracy napêdu. By wyjœæ z menu lub ca³kowicie z
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programowania, równoczeœnie naciœnij klawisze góra i dó³ (kilka razy).
Komunikat OK po funkcji autodiagnozy oznacza, ¿e p³yta steruj¹ca i
jej po³¹czenia z reszt¹ urz¹dzeñ s¹ poprawne

MENU PARAMETRY
- Czas automatycznego zamkniêcia (
) [ 10s ] zakres od 3 do 120 s.
- Si³a przy otwieraniu (
) [ 80% ] - zakres od 1% do 99%.
- Si³a przy zamykaniu (
) [ 80% ] - zakres od 1% do 99%
- Si³a przy otwieraniu w fazie zwolnienia (
) [ 25% ] - zakres
od 1% do 99%
- Si³a przy zamykaniu w fazie zwolnienia (
) [ 25% ] zakres od 1% do 99%
- Czas otwierania z normaln¹ szybkoœci¹ - bez zwolnienia
(
) [25s] - zakres od 1 s do 2 min
- Czas zamykania z normaln¹ szybkoœci¹ - bez zwolnienia
(
) [25s] - zakres od 1 s do 2 min
WA¯NE: Czas dzia³ania zwolnienia przy otwieraniu i przy
zamykaniu jest odejmowany od ca³kowitego czasu z normaln¹
prêdkoœci¹. Je¿eli np. Pe³ny cykl otwarcia lub zamkniêcia trwa
15s to nale¿y ustawiæ czas pracy z normaln¹ szybkoœci¹ na 12s
aby otrzymaæ 3s czasu zwolnienia.
- Szybkoœæ podczas zwolnienia (
)[1]
Szybkoœæ podczas zwolnienia mo¿na ustawiæ nastêpuj¹co:
1 - 50% pe³nej szybkoœci
2- 33 % pe³nej szybkoœci
3- 25% pe³nej szybkoœci
A- automatyczne zwolnienie do 50% pe³nej szybkoœci. Wybranie tej
opcji powoduje, ¿e centrala steruj¹ca oblicza czas zwolnienia podczas
ka¿dego cyklu. Je¿eli jest to konieczne modyfikuje czas otwierania i
zamykania z normaln¹ prêdkoœci¹
- Strefa (
) [ 0 ] - zakres od 0 do 127.
Patrz paragraf „Po³¹czenia szeregowe”
MENU LOGIKA (LOGIC)
- TCA (
) [ OFF ]
ON w³¹cza automatyczne zamykanie
OFF wy³¹cza automatyczne zamykanie
- 3 Steps/4Step (
) [ OFF ]
ON W³¹cza logikê 3-krokow¹
OFF w³¹cza logikê 4-krokow¹
- Impulse lock (
) [ OFF ]
ON umo¿liwia dzia³anie innych pilotów podczas fazy otwierania
OFF uniemo¿liwia dzia³anie innych pilotów podczas fazy otwierania
- Photocells on opening (
) [ OFF ]
ON wy³¹cza dzia³anie fotokomórek podczas otwierania
OFF: w³¹cza dzia³anie fotokomórek podczas otwierania
- Fototest (
) [OFF]
ON w³¹cza funkcjê testu fotokomórek
OFF wy³¹cza funkcjê testu fotokomórek, zasilanie nadajnika
fotokomórek TX (zaciski 1-2) nale¿y pod³¹czyæ do zacisków 13-12
centrali i w odbiorniku fotokomórek RX pod³¹czamy tylko zaciski 3- 5 do
zacisków centrali 21-24 oraz zasilanie 1-2 do zacisków centrali 13-12.
- Sygnalizacja stanu bramy lub wyj. 2 kana³u (
) [ OFF ]
ON w³¹cza pomiêdzy zaciskami 15-16 sygnalizacjê stanu bramy, 2
kana³ radia steruje furtk¹
OFF wyjœcie na zaciskach 15-16 jest wyjœciem 2 kana³u radia
- Pre alarm (
) [ OFF ]
ON w³¹cza wstêpne œwiecenie lampy (3 migniêcia)
OFF wy³¹cza wstêpne œwiecenie lampy, lampa zapala siê równo z
rozpoczêciem cyklu otwierania
- Sterowanie rêczne (
) [ OFF ]
ON w³¹cza sterowanie rêczne poprzez zaciski (OPEN-CLOSE)
OFF sterowanie impulsowe zgodnie z ustawion¹ logik¹.
- Start-Close wybór (
) [ OFF ]
ON Wejœcie pomiêdzy zaciskami 21-22 dzia³a jak ZAMKNIJ
OFF Wejœcie pomiêdzy zaciskami 21-22 dzia³a jak START
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- Fixed code (
) [ OFF ]
ON Radioodbiornik dzia³a jak radioodbiornik z kodem sta³ym, Patrz
paragraf “Klonowanie pilotów”.
OFF Radioodbiornik dzia³a jak radioodbiornik z kodem zmiennym.
- Zdalne programowanie pilotów (
) [ ON ]
ON Mo¿liwe jest zdalne wczytywanie pilotów (w zasiêgu
radioodbiornika)
Procedura:
1 Przyciœnij ukryty przycisk pilota wczytanego wczeœniej do pamiêci
(P1) a nastêpnie jeden z przycisków tego pilota (T1, T2, T3 lub T4).
2 W czasie do 10 s przyciœnij ukryty przycisk nowego pilota (P1) 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 Wy³¹czona jest funkcja zdalnego wczytywania pilotów.
Wczytywanie pilotów mo¿e odbywaæ siê tylko za poœrednictwem
wyœwietlacza LCD.
- Master/Slave (
) [ OFF ]
ON Centrala steruj¹ca jest w trybie MASTER, (patrz paragraf 11).
OFF Centrala steruj¹ca jest w trybie SLAVE, (patrz paragraf 11).
MENU RADIO (RADIO)
Dodaj pilota na START (
)
Umo¿liwia zaprogramowanie przycisku pilota na komendê START.
Dodaj pilota na 2 kana³ (
)
Umo¿liwia wczytanie ¿¹danego przycisku pilota na 2 kana³
radioodbiornika
- Odczyt (
)
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).
- Kasowanie (
)
UWAGA! Funkcja ta spowoduje usuniecie z pamiêci wszystkich
wczytanych wczeœniej pilotów.
MENU JÊZYK (language)
Umo¿liwia prze³¹czenie jêzyka programatora
- W£OSKI (ITA)
- FRANCUSKI (FRA)
- NIEMIECKI (DEU)
- ANGIELSKI (ENG)
- HISZPAÑSKI (ESP)
Fabrycznie ustawiony jest jêzyk W£OSKI, niniejsza instrukcja
zosta³a przet³umaczona w oparciu o jêzyk ANGIELSKI. W zwi¹zku
z tym zalecamy zmianê jêzyka na jêzyk ANGIELSKI.
MENU DEFAULT (default)
Zawiera ustawienia fabryczne. Zatwierdzenie przyciskiem OK. tego
menu powoduje ich przywrócenie. Nale¿y wtedy ponownie
przeprowadziæ operacjê automatycznego doboru parametrów pracy
AUTOSET.
DIAGNOSTYKA I KONTROLA PRACY
Wyœwietlacz LCD w centrali QSC-D wyœwietla komunikaty dotycz¹ce
normalnej pracy ale tak¿e b³êdów.
Diagnostyka:
W przypadku b³êdów wyœwietlacz LCD wyœwietla komunikaty o
b³êdach i o urz¹dzeniach które wymagaj¹ sprawdzenia:
PED = nale¿y sprawdziæ urz¹dzenie aktywuj¹ce funkcjê furtki i
odpowiedni obwód
STRT = sprawdziæ urz¹dzenie aktywuj¹ce funkcjê START
STOP = sprawdziæ urz¹dzenie aktywuj¹ce funkcjê STOP
PHOT = sprawdziæ urz¹dzenie pod³¹czone do zacisków PHOT
BAR = sprawdziæ urz¹dzenie pod³¹czone do zacisków COST
FLT = sprawdziæ urz¹dzenie pod³¹czone do zacisków FAULT
CLOS = sprawdziæ urz¹dzenie pod³¹czone do zacisków CLOSE
OPEN = sprawdziæ urz¹dzenie pod³¹czone do zacisków OPEN
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SWO = b³¹d wy³¹cznika krañcowego na OTWIERANIE
SWC = b³¹d wy³¹cznika krañcowego na ZAMYKANIE
TH = zosta³o aktywowane zabezpieczenie termiczne
AMP = zosta³a wykryta przeszkoda
Kontrola pracy:
Podczas pracy wyœwietlacz LCD wyœwietla 4 cyfry rozdzielone kropk¹
np. 35.40. Cyfry te zmieniaj¹ siê podczas ca³ej fazy otwierania lub
zamykania. Pierwsza para cyfr reprezentuje maksymaln¹ si³ê w danym
cyklu (35), druga para cyfr reprezentuje maksymaln¹ si³ê ustawion¹
podczas programowania (40). W momencie gdy pierwsza liczba
bêdzie wiêksza od drugiej nast¹pi wyœwietlenie komunikatu AMP,
zatrzymanie i odwrócenie ruchu. Je¿eli podczas ruchu bramy pierwszy
parametr zbli¿a siê zbytnio do drugiego zaleca siê zwiêkszenie
maksymalnej si³y dzia³ania o jakieœ 15-20% aby unikn¹æ
zatrzymywania siê bramy w przypadku zwiêkszonych oporów
toczenia.
MENU AUTOSET (autoset)
Umo¿liwia automatyczne ustawienie maksymalnej si³y si³ownika.
UWAGA! Procedurê automatycznego doboru si³y nale¿y w³¹czyæ
gdy brama znajduje siê w pozycji zamkniêtej. W³¹czenie tej funkcji
przy innej pozycji bramy spowoduje wyœwietlenie komunikatu o
b³êdzie „
„ i procedura nie zostanie uruchomiona.
UWAGA!! Procedura AUTOSET mo¿e byæ przeprowadzona tylko
po uprzednim sprawdzeniu poprawnoœci zamontowania
popychaczy wy³¹czników krañcowych i rêcznym sprawdzeniu
poprawnoœci ca³ego przesuwu bramy.
Ustawienie zwolnienia: Po aktywowaniu procedury AUTOSET przez
naciœniêcie przycisku OK. zostanie wyœwietlony komunikat „.… …. ….”
i nast¹pi cykl otwierania bramy (bez fazy zwolnienia) nastêpnie cykl
zamykania bramy (bez fazy zwolnienia). Centrala zapamiêta drogê
ca³ej bramy. Nastêpnie brama wykona cykl otwierania i zamykania (ze
zwolnieniem). Podczas drugiego ruchu nast¹pi zapamiêtanie
minimalnej si³y niezbêdnej do otwierania i zamykania bramy.
Nastêpnie centrala ustawia czas zwolnienia na 8 sekund. Je¿eli ca³y
czas pracy jest krótszy ni¿ 8 sekund centrala ustawi czas zwolnienia na
po³owê czasu pracy.
Podczas automatycznego programowania nie nale¿y podawaæ
sygna³ów na zaciski START, STOP, PED, CLOS, lub OPEN. Nie nale¿y
równie¿ przerywaæ linii fotokomórek. Poprawne zakoñczenie
procedury automatycznego programowania zostanie potwierdzone
komunikatem „OK”, przyciœniêcie któregoœ z przycisków spowoduje
powrót do menu g³ównego. Je¿eli centrala wyœwietli komunikat b³êdu
„KO” ozncza to, ¿e procedura nie zosta³a zakoñczona powodzeniem.
Nale¿y sprawdziæ czy brama przesuwa siê regularnie i czy s¹
odpowiednie warunki do przeprowadzenia procedury. Po ewentualnej
regulacji bramy mo¿na ponownie przeprowadziæ procedurê
AUTOSET.
UWAGA! Podczas automatycznego programowania nie dzia³a funkcja
detekcji przeszkód. Instalator powinien zadbaæ aby w obszarze
dzia³ania bramy nie pojawi³y siê ¿adne przeszkody w szczególnoœci
ludzie i zwierzêta. W przypadku gdy system jest wyposa¿ony w
akumulatory zasilania awaryjnego, nale¿y siê upewniæ, ¿e procedura
auto programowania bêdzie przeprowadzona przy pod³¹czonym
zasilaniu g³ównym.
UWAGA: si³a zapamiêtana podczas automatycznego
programowania odnosi siê do fazy zwolnienia.
Jakakolwiek modyfikacja czasu zwolnienia powinna byæ
po³¹czona ze zmian¹ si³y podczas zwolnienia. Podobnie
gdy zostaje zmieniona szybkoœæ si³ownika podczas fazy
zwolnienia.
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UWAGA: Upewnij siê, ¿e si³a uderzenia zmierzona w punktach
referencyjnych podanych przez standard EN 12445 jest
ni¿sza ni¿ ta podana w standardzie EN 12453.
Nieprawid³owe ustawienie si³y mo¿e spowodowaæ
niebezpieczeñstwo dla u¿ytkowników lub uszkodzenia
przedmiotów.
16) SCENTRALIZOWANE PO£¥CZENIA SZEREGOWE (z p³yt¹
SCS1)
Centrala QSC-D umo¿liwia wzajemne po³¹czenie p³yt elektroniki
poprzez wbudowane we/wyj szeregowe (p³ytka SCS11). Umo¿liwia to
u¿ywanie jednego pojedynczego rozkazu np. do jednoczesnego
otwarcia grupy po³¹czonych ze sob¹ bram. Po³¹czenie wykonuje
siê kablem telefonicznym wg schematu na rys. 20. D³ugoœæ przewodu
telefonicznego pomiêdzy jednym napêdem, a nastêpnym
nie mo¿e przekraczaæ 250 m. Nale¿y u¿ywaæ zawsze dwóch ¿y³
pochodz¹cych z tej samej pary przewodów. Ka¿dy z napêdów musi
byæ stosownie skonfigurowany, przez ustawienie jednostki MASTER,
która bêdzie mieæ kontrolê nad ca³ym systemem, Pozosta³e napêdy,
koniecznie musz¹ byæ ustawione jako SLAVE (zobacz menu logiki).
Nale¿y te¿ wpisaæ numer
strefy miêdzy 0 a 127 (zobacz menu parametrów). Numer strefy
umo¿liwia stworzenie grupy, podporz¹dkowanej napêdowi MASTER.
Ka¿da strefa mo¿e mieæ wyznaczon¹ jedn¹ jednostkê nadrzêdn¹.
Napêd MASTER z nr strefy „0” kontroluje napêdy SLAVE we
wszystkich innych strefach. Po³¹czenie w pêtli zamkniêtej (pokazane
lini¹ kropkowan¹ na Rys. 20) jest potrzebne tylko do funkcji
kontrolnych je¿eli u¿ywasz programatora UNIPRO.
16.1) Dwie bramy dzia³aj¹ce naprzeciw siebie (rysunek Fig. 20A)
Po³¹czenie szeregowe umo¿liwia tak¿e sterowanie dwoma bramami
dzia³aj¹cymi naprzeciw siebie. W celu wykonania po³¹czeñ stosuj siê
do rysunku Fig. 20A. W takim przypadku urz¹dzenie nadrzêdne M1
(MASTER) bêdzie kontrolowa³o urz¹dzenie podrzêdne M2 (SLAVE).
Te dwa urz¹dzenia powinny mieæ tak¿e ustawiony ten sam numer
strefy ZONE.
Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (fotokomórki) powinny byæ pod³¹czone
zgodnie z rysunkiem Fig. 20A.
Wszelkie urz¹dzenia steruj¹ce pod³¹czamy do urz¹dzenia M1
(MASTER), sterowanie furtk¹ powinno byæ pod³¹czone do urz¹dzenia
M2 (SLAVE). Przycisk STOP powinien byæ pod³¹czony do obydwóch
jednostek w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa.
WA¯NE: Wy³¹cz funkcjê TCA w menu LOGIKI urz¹dzenia M2
(SLAVE).
17) STATYSTYKI
Statystyki s¹ zarz¹dzane przez programator UNIPRO.
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce informacje:
wersja oprogramowania p³yty g³ównej
liczba wykonanych cykli itd.
Wiêcej informacji: sprawdŸ w instrukcjach obs³ugi programatora
UNIPRO
18) OTWIERANIE AWARYJNE (Rys. 19)
W przypadku braku zasilania albo b³êdu systemu, rêczne otwieranie
bramy musi byæ poprzedzone manewrem odblokowania (na rys. 1)
Wykorzystuj¹c dostarczony w komplecie klucz, przekrêæ klucz o 90
stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a nastêpnie
ustaw blokadê w pozycji „OPEN”. Po w³¹czeniu zasilania, normalne
u¿ytkowanie bramy bêdzie mo¿liwe po wykonaniu czynnoœci w
odwrotnej kolejnoœci.
OSTRZE¯ENIE! Wykonuj¹c rêczne otwieranie lub zamykanie bramy
nie u¿ywaj zbyt du¿ej si³y, upewnij siê ¿e ruch bramy nie
stwarza zagro¿enia.
19) KOÑCOWA KONTROLA CA£EJ ISTALACJI
Przed przekazaniem zautomatyzowanej bramy U¿ytkownikowi,
skrupulatnie sprawdŸ nastêpuj¹ce punkty:
Upewnij siê, ¿e wszystkie urz¹dzenia bezpieczeñstwa (krañcówki,
fotokomórki, listwy bezpieczeñstwa itd.) dzia³aj¹ poprawnie.
SprawdŸ czy si³a zatrzymuj¹ca bramê po napotkaniu na przeszkodê
zawiera siê w granicach ustalonych przez aktualne standardy,
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i w ka¿dym razie nie jest zbyt silna dla aktualnych warunków
eksploatacyjnych.
SprawdŸ awaryjne otwieranie rêczne.
SprawdŸ operacje otwarcia i zamykania u¿ywaj¹c tego samego pilota
(sterownika), który przeka¿esz U¿ytkownikowi.
SprawdŸ czy logika funkcjonowania jest zrozumia³a dla U¿ytkownika
(logika 3 lub 4 krokowa).
20) U¯YTKOWANIE NAPÊDU
Poniewa¿ automatyka bramowa mo¿e byæ uruchamiana z daleka za
pomoc¹ sterowania radiowego i poza zasiêgiem wzroku, wszystkie
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce musz¹ byæ regularnie sprawdzane by
zapewniæ ich doskona³¹ sprawnoœæ. W wypadku jakiegokolwiek b³êdu,
zwróæ siê o pomoc do wykwalifikowanego serwisanta. Dzieci musz¹
byæ trzymane poza obszarem dzia³ania bramy.
21) STEROWANIE AUTOMATCZNE
Zastosowana p³ytka elektroniki umo¿liwia otwieranie bramy z innych,
zewnêtrznych urz¹dzeñ. Istnieje wiele mo¿liwoœci sterowania: np.
prze³¹cznik, zewnêtrzny odbiornik radiowy, karta magnetyczna i tak
dalej. Zale¿nie od wymagañ instalacji i oczekiwañ zobacz odnoœne
instrukcje dotycz¹ce urz¹dzeñ zewnêtrznych.
22) OBS£UGA SERWISOWA
Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji serwisowej, od³¹cz system
od zasilania.
Od czasu do czasu wyczyœæ na fotokomórce elementy optyczne (je¿eli
zainstalowana).
SprawdŸ pod³¹czenia elektryczne i reakcjê napêdu po napotkaniu na
przeszkodê (uprawniony technik-instalator).
W przypadku w¹tpliwoœci co do funkcjonowania napêdu, od³¹cz
zasilanie systemu i poproœ o pomoc uprawnionego instalatora.
Do czasu wyjaœnienia lub naprawy, odblokuj napêd w celu rêcznego
otwierania i zamykania bramy.
23) 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).
24) DEMONTA¯
Ostrze¿enie! Ta operacja powinna byæ wykonana przez uprawniony
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.
OSTRZE¯ENIA
Napêd URANO BT nale¿y stosowaæ wy³¹cznie do
automatycznego otwierania i zamykania bram przesuwnych,
zachowuj¹c warunki wymienione w niniejszej instrukcji.
Producent napêdu nie ponosi odpowiedzialnoœci w przypadku
niezgodnego z przeznaczeniem lub niew³aœciwego u¿ytkowania.
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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INSTRUKCJA
INSTALACJI
INSTRUKCJA
INSTALACJI
DOSTÊP DO MENU

Wciœnij jednoczeœnie przyciski + i aby wyjœæ do MENU wy¿szego poziomu
lub aby wyjœæ z trybu programowania.

Wciœnij przycisk
OK

Nazwa centrali i
wersja oprogramowania

Wartoœæ ustawiona
Komunikat: trwa programowanie

Ca³kowita liczba cykli
(w setkach)
Liczba cykli od przegl¹du
(w setkach)

Zmiana parametrów
Wciœnij OK aby zatwierdziæ

Komunikat KO (z³a wartoœæ lub b³¹d)

Liczba pilotów w pamiêci

Przewijanie MENU

Komunikat “CZEKAM”

MENU PARAMETRY
TCA (czas automatycznego zamykania)
wartoœæ wyra¿ona w sekundach (fabrycznie
10s, min 3s max 120s)
Si³a podczas otwierania - wartoœæ wyra¿ona
w % (fabrycznie 80%, min 1% max 99%)
Si³a podczas zamykania - wartoœæ wyra¿ona
w % (fabrycznie 80%, min 1% max 99%)
Si³a podczas zwolnienia przy otwieraniu wartoœæ wyra¿ona w % (fabrycznie 25%, min
1% max 99%)
Si³a podczas zwolnienia przy zamykaniu wartoœæ wyra¿ona w % (fabrycznie 25%, min
1% max 99%)
Czas pracy podczas otwierania - wartoœæ
wyra¿ona w sekundach (fabrycznie 25s, min
1s max 2 min)
Czas pracy podczas zamykania - wartoœæ
wyra¿ona w sekundach (fabrycznie 25s, min
1s max 2 min)
Szybkoœæ podczas zwolnienia - wartoœæ
numeryczna (fabrycznie 1, min 1, max 3)
Strefa - wartoœæ numeryczna (fabrycznie 0,
min 0, max 127)
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INSTRUKCJA
INSTALACJI
INSTRUKCJA
INSTALACJI

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
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BFT Polska Sp. z o.o.
ul. Ko³aciñska 35
03-171 Warszawa
Tel. 022 814 12 22
Fax. 022 814 39 18
biuro@bft.com.pl
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