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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 drzwi jedno (LINEA1) lub dwu skrzyd³owych (LINEA2).
Dostarczany z central¹ steruj¹c¹ oraz z bogat¹ gam¹ akcesoriów
dodatkowych. Przy zamawianiu napêdów LINEA 1 nale¿y pamiêtaæ
aby wskazaæ na któr¹ stronê maj¹ siê otwieraæ drzwi (prawe lub lewe).
3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LINEA1 - szer. drzwi
LINEA2 - szer. drzwi
LINEA1 - waga drzwi
LINEA2 - waga drzwi

od 750 do 2500 mm
od 800 do 2900 mm
do 150 kg
do 120+120 kg

Zasilanie:
Pobór pr¹du :
Szybkoœæ otwierania:

230V~ ±10% 50Hz*
1A
regulowana do 90 cm/s (LINEA1)
regulowana do 180 cm/s (LINEA2)
Szybkoœæ zamykania:
regulowana do 35 cm/s (LINEA1)
regulowana do 70 cm/s (LINEA2)
Czas automatycznego zamykania:
od 1 do 60 sekund
Szybkoœæ podczas zwolnienia:
od 5 do 10 cm/s (LINEA1)
od 10 do 20 cm/s (LINEA2)
Temperatura pracy:
od 0 do 50 st. C
Sprawnoœæ:
100% przy temperaturze 25 st. C
Zasilanie urz¹dzeñ zewnêtrznych:
24V~ =(0.4Amax)
Klasa szczelnoœci obudowy centrali: c
IP X0
Wymiary:
patrz rysunek Fig. 1
Bezpieczniki:
patrz rysunek Fig. 22
(* inne wersje zasilania dostêpne na specjalne zamówienie)
4) KOMPONENTY SYSTEMU (rysunek Fig. 3)
Standardowa kompletacja zawiera:
1. Obudowê napêdu z naturalnego lub anodowanego aluminium
2. Transformator z dwubiegunowym wy³acznikiem, bezpiecznikiem
g³ównym oraz filtrem przeciw zak³óceniowym.
3. Centralê steruj¹c¹ADLINEA
4. Silnik 24V
5. Enkoder optyczny do programowania skoku drzwi i detekcji
przeszkód
6. Rolki przeniesienia napêdu paskowego
7. Pasek zêbaty ISORAN RPP8 15EC
8. Wózki poci¹gowe, ³o¿yskowane, z regulacj¹ g³êbokoœci i wysokoœci
osadzenia drzwi.
9. Profil mocuj¹cy do drzwi
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10. Odbój gumowy.
DodatkoweAKCESORIA:
11. DAB1 - uk³ad zasilania awaryjnego
12. NCE - zamek elektromagnetyczny
13. PFD - panel steruj¹cy
14. NTS - profil do zamocowania napêdu
15. PGI - profil dolnej prowadnicy
16. PPR - dolna prowadnica drzwi
17. RIP/NRM - radar
18. FPA1/FPA2 jedna lub dwie linie zminiaturyzowanych fotokomórek
ze wzmacniaczem
19. CRTL - zewnêtrzna os³ona napêdu
20. SASAM 1/2 - uk³ad antypanic do jednego lub dwóch skrzyde³
5. RODZAJE I METODY INSTALACJI
UWAGA: Instalacja powinna byæ wykonywana przez
wykwalifikowany personel techniczny.
Napêdy serii LINEA s¹ przeznaczone do monta¿u wewn¹trz
pomieszczeñ. Monta¿u mo¿na dokonaæ na kilka sposobów. W
przypadku gdy nie ma mo¿liwoœci zamontowania napêdu
bezpoœrednio do œciany nale¿y zastosowaæ profil NTS, który u³atwia
monta¿ na nierównych lub nietrwa³ych powierzchniach. Na rysunku
Fig. 2 pokazano profil NTS wraz z odpowiednimi wymiarami
monta¿owymi.
5.1. MONTA¯ DO ŒCIANY (Rysunek fig. 4)
Przed monta¿em nale¿y siê upewniæ ¿e œciana jest prosta i pionowa.
Je¿eli tak nie jest nale¿y powierzchniê œciany poprawiæ lub zastosowaæ
podk³adki poziomuj¹ce pod napêdem. Zapewnia to, ¿e szyna
prowadz¹ca do rolek jezdnych nie bêdzie wykrzywiona, a napêd
bêdzie przenoszony na drzwi bez dodatkowych oporów. Je¿eli
zachodzi potrzeba wywiercenia dodatkowych otworów do
zamocowania napêdu nale¿y pamiêtaæ ¿e odleg³oœci pomiêdzy
otworami powinny byæ w przedziale 600-800mm, w zale¿noœci od
pod³o¿a (beton, ceg³a, drewno, stal itp.)
5.2. MONTA¯ DO SUFITU z profilem NTS (rysunek fig. 5)
W przypadku monta¿u napêdu LINEA do sufitu nale¿y trwale do sufitu
przymocowaæ profil NTS, a nastêpnie do tego profilu nalezy montowaæ
napêd. Patrz rysunek fig. 5. Tego rodzaju instalacja jest szczególnie
zalecana w przypadku instalacji drzwi bez ramy obrysowej.
5.3. MONTA¯ W PRZESZKLONEJ WITRYNIE ALUMINIOWEJ
(CZÊŒCI STA£EJ) z lub bez profilu NTS. Rysunek fig. 6.
Napêd LINEA mo¿e byæ zamontowany bezpoœrednio w czêœci sta³ej
(witrynie). Mo¿na dokonaæ tego przy u¿yciu do konstrukcji profilu NTS
lub bez stosowania tego profilu zastêpuj¹c go innym profilem ale w taki
sposób aby powierzchnia do zainstalowania napêdu by³a prosta i
pionowa. Przy zastosowaniu profilu NTS monta¿ bêdzie szybszy i
³atwiejszy ze wzglêdu na odpowiednie mocowanie.
6. OBLICZENIE ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŒCI MONTA¯U
NAPÊDU
Wysokoœæ zamontowania napêdu (HFT) powinna byæ mierzona od
najwy¿szego punktu pod³o¿a (rysunek fig. 7). Zabezpiecza to ruchom¹
czêœæ drzwi przed zaklinowaniem siê. Na wysokoœæ HFT sk³adaj¹ siê
nastêpuj¹ce wymiary:
HFT=HGP+HA+HT
HFT - odleg³oœæ od najwy¿szego punktu pod³ogi do górnej krawêdzi
obudowy napêdu (rysunek Fig. 7)
HGP - odleg³oœæ pomiêdzy najwy¿szym punktem pod³ogi a doln¹
krawêdzi¹ skrzyd³a drzwi (w zale¿noœci od rodzaju zastosowanej
prowadnicy dolnej)
HA- ca³kowita wysokoœæ drzwi
HT - odleg³oœæ od górnej do dolnej krawêdzi napêdu LINEA (wysokoœæ
HT zawsze wynosi 187mm o ile wózki poci¹gowe s¹ ustawione jak
pokazano na rysunku fig. 8.
Znaj¹c wysokoœæ HFT mo¿na obliczyæ ca³kowit¹ wysokoœæ
wykoñczonych drzwi, zwracaj¹c uwagê na nastêpuj¹ce powi¹zania:

HA=HFT-HGP-HT (187mm)
Mo¿na dodatkowo wyregulowaæ wysokoœæ posadowienia gotowych
drzwi za pomoc¹ œrub regulacyjnych w wózkach poci¹gowych. Je¿eli
wózki s¹ podczas instalacji w takiej pozycji jak pokazano na rysunku
fig. 8 to zakres regulacji wysokoœci wynosi +/- 6mm (rysunek fig. 1)
UWAGA! Napêd LINEA musi byæ zamontowany na p³askiej,
pionowej powierzchni oraz w powinien byæ dok³adnie
wypoziomowany. Taki monta¿ zapewnia bezawaryjn¹ pracê
napêdu.
6.1. MONTA¯ NAPÊDU ZA OTWOREM rysunek fig. 10
UWAGA! Do zamontowania napêdu LINEA nale¿y stosowaæ œruby z
p³askimi ³bami tak jak pokazano na rysunku fig. 9. Nie zastosowanie siê
do powy¿szego mo¿e spowodowaæ zaklinowanie siê wózków
poci¹gowych napêdu na œrubach i uszkodzenie napêdu.
6.2. MONTA¯ NAPÊDU W OTWORZE rysunek fig. 11
Przy tego typu instalacji œciany w otworze stanowi¹ po³o¿enia
krañcowe skrzyde³. W przypadku gdy szerokoœæ napêdu jest mniejsza
od szerokoœci otworu, napêd nale¿y przesun¹æ w kierunku
przeciwnym ni¿ znajduje siê przejœcie (PU). Je¿eli drzwi nie zachodz¹
na krawêdŸ otworu (S) to szerokoœæ przejœcia (PU) jest równa skokowi
u¿ytecznemu drzwi (C).
7. MONTA¯ DRZWI I REGULACJE
W celu zapewnienia poprawnej pracy napêdu oraz akcesoriów
dodatkowych nale¿y zachowaæ odpowiednie wymiary monta¿owe
pokazane na rysunku fig. 13 dla napêdu lewostronnego i
prawostronnego LINEA1 oraz na rysunku fig. 14 dla napêdu LINEA2.
Aby zapewniæ poprawne dzia³anie elektrozamka NCE i zachowaæ
odpowiedni¹ odleg³oœæ pomiêdzy skrzyd³ami istnieje mo¿liwoœæ
regulacji skrzyde³ drzwi w zakresie od 5 do 30 mm. Aby uzyskaæ taki
zakres regulacji nale¿y œruby pokazane na rysunkach fig.14-17
utrzymaæ w pozycji A, aby uzyskaæ zakres regulacji od 25 do 45 mm
nale¿y œruby ustawiæ w pozycji B.
12. POD£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
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.
Instalacjê elektryczn¹ powinny wykonywaæ osoby posiadaj¹ce
odpowiednie uprawnienia.
Zasilanie g³ówne do napêdu nale¿y pod³¹czyæ tak jak pokazano na
rysunku fig. 22 .
L - faza
N- przewód neutralny
_- uziemienie
Listwa ZACISKOWA CENTRALI LINEA
1, 2 zaciski silnika
3-4 NCE zaciski elektrozamka
5-6 DAB1 - zasilanie awaryjne (5-24 Vdc)
7-8 wejœcie 24 Vac
9-10 wyjœcie zasilaj¹ce 24Vdc/ac (9+, 10-)
11-12 wejœcie STOP
JP5
13
- zabezpieczenie drzwi
14
+ zabezpieczenie drzwi
15
z³¹cze szeregowe TX1
16
z³¹cze szeregowe TX2
17
z³¹cze szeregowe RX1
18
z³¹cze szeregowe RX2
Listwa JP5
19-20 wejœcie radaru zewnêtrznego
19-21 wejœcie radaru wewnêtrznego
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19-22 wejœcie OTWÓRZ
23-24 wejœcie STOP (je¿eli styk jest przerwany podczas otwierania lub
zamykania drzwi blokuj¹ siê i musz¹ byæ zresetowane poprzez
podanie komendy otwierania
23-25 wejœcie fotokomórek ( przerwanie lini foto podczas zamykania
powoduje zatrzymanie drzwi i odwrócenie ruchu ).
23-26 wejœcie fotokomórek ( przerwanie lini foto podczas zamykania
powoduje zatrzymanie drzwi i odwrócenie ruchu ).
27 +12Vdc zasilanie do panela PFD
28 - 12V dc zasilanie do panela PFD
29 z³¹cze danych do programatora PFD
30 z³¹cze danych do programatora PFD
JP4 - z³¹cze enkodera
13. DIODY LED
DL1 - dioda zielona
œwieci gdy pod³¹czone jest zasilanie g³ówne
14. FUNKCJE PRZE£¥CZNIKÓW DIP
DIP1
- ON zapis w³¹czony
- OFF zapis wy³¹czony
DIP2
- ON sygnalizator dŸwiêkowy (BUZZER) w³¹czony
- OFF sygnalizator dŸwiêkowy (BUZZER) wy³¹czony
DIP3
- ON napêd w trybie MASTER
- OFF napêd w trybie SLAVE
DIP4
- ON drzwi zewnêtrzne po³¹czone w trybie zabezpieczonym
-OFF drzwi wewnêtrzne po³¹czone w trybie
zabezpieczonym
14. FUNKCJE CENTRALI
14.1. Centrale seriiADLINEA
Centrala posiada funkcjê uczenia siê skoku drzwi. Po podaniu
pierwszej komendy START, drzwi wykonuj¹ 5 cykli podczas których
wydawany jest sygna³ dŸwiêkowy. Pierwsze 3 cykle wykonane s¹ ze
zmniejszona szybkoœci¹, pozosta³e 2 z prêdkoœci¹ ustawion¹. W
przypadku zaniku zasilania procedura samouczenia rozpocznie siê po
podaniu pierwszego sygna³u START po przywróceniu zasilania. Do
podania sygna³u START wystarczy uruchomiæ radar.
Zmiana parametrów zwi¹zanych z ruchem drzwi powoduje
uruchomienie procedury samuczenia (5 pe³nych cykli).
Funkcja detekcji przeszkód jest realizowana przez enkoder.
Pojawienie siê przeszkody na trasie ruchu drzwi przy otwieraniu
powoduje zatrzymanie drzwi oraz odwraca ruch w przypadku
zamykania. Czu³oœæ detekcji przeszkód mo¿na ustawiæ za pomoc¹
programatora UNIPRO lub panelu PFD.
UWAGA! Si³ê uderzenia w przeszkodê nale¿y zmierzyæ przy pomocy
odpowiedniego urz¹dzenia i upewniæ siê ¿e wartoœæ si³y nie przekracza
tej podanej w standardzie EN 12650-1.
Zapamiêtywanie przeszkód. Centrala ADLINEA posiada funkcjê
zapamiêtywania po³o¿enia przeszkód. Je¿eli podczas normalnego
cyklu na trasie drzwi wykryta zosta³a przeszkoda to podczas
nastêpnego ruchu w pobli¿u tego miejsca drzwi zwolni¹ i z mniejsz¹
prêdkoœci¹ min¹ miejsce wykrycia przeszkody je¿eli ta zosta³a
usuniêta.
Zasilanie awaryjne DAB-1. W przypadku zaniku zasilania g³ównego
istnieje mo¿liwoœæ otwierania i zamykania drzwi za pomoc¹
akumulatorów. Przy d³ugim braku zasilania g³ównego, system DAB-1
otworzy drzwi aby unikn¹æ ca³kowitego roz³adowania akumulatorów.
Otwarcie drzwi nie nast¹pi je¿eli wczeœniej zosta³ w³¹czony tryb nocny.
WA¯NE: Dla prawid³owego ustawienia parametrów pracy nale¿y
wykonaæ przynajmniej 10 pe³nych cykli z pod³¹czonym
zasilaniem g³ównym. Podczas tych cykli drzwi mog¹ poruszaæ siê
z ró¿nymi prêdkoœciami.Normalna prêdkoœæ pracy zostanie
osi¹gniêta po wykonaniu pe³nych 10 cykli.
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SCENTRALIZOWANE
Do wykonania po³¹czenia szeregowego mo¿na wykorzystaæ przewód
telefoniczny, 1 para o maksymalnej d³ugoœci do 250m.
W przypadku pod³¹czenia szeregowego nale¿y prze³¹czniki DIP
ustawiæ w pozycji jak pokazano na rysunku fig. 27.
Centrala steruj¹ca MASTER wysy³a wszystkie sygna³y steruj¹ce do
central SLAVE bêd¹cych w tej samej strefie. Aby ustawiæ centralê w
trybie MASTER nale¿y DIP3 ustawiæ w pozycji ON. Dla ka¿dej strefy
ZONE moze byæ ustawiona tylko jedna centrala MASTER. Strefy
mo¿na ustawiaæ za pomoc¹ programatora PFD lub za poœrednictwem
UNPRO.
Komendy scentralizowanego sterowania:
a) Otwieranie za pomoc¹ przycisku z panela steruj¹cego. Wszystkie
drzwi w tej samej strefie s¹ otwierane. Funkcja ta jest przydatna
podczas porannego uruchamiania systemu oraz przy uruchamianiu
trybu nocnego.
b) Nocne zamykanie z programatora PFD. Jednoczeœnie wszystkie
drzwi w tej samej strefie prze³¹czane s¹ w tryb nocny.
c) Tryb dzienny. Jednoczeœnie wszystkie drzwi w tej samej strefie
prze³¹czane s¹ w tryb dzienny.
d) Ca³kowite/czêœciowe otwarcie. Jednoczeœnie wszystkie drzwi w tej
samej strefie prze³¹czane s¹ w tryb pe³nego lub czêœciowego
otwierania.
e) Dzia³anie tylko radaru wewnêtrznego. Jednoczeœnie wszystkie
drzwi w tej samej strefie prze³¹czane s¹ w tryb tylko wypuœæ. Dzia³a
tylko radar wewnêtrzny.
Numer strefy mo¿na ustawiæ za pomoc¹ programatora UNIPRO (do
127 sterf) oraz poprzez PFD (do 8 stref).Strefa 0 jest zarezerwowana i
umo¿liwia komunikacjê centrali MASTER z ca³¹ sieci¹.
16. POD£¥CZENIE DWÓCH PAR DRZWI W TRYBIE GRODZI
BEZPIECZEÑSTWA (RYSUNEK FIG. 26)
Mo¿liwe jest pod³¹czenie i skonfigurowanie drzwi w trybie grodzi
bezpieczeñstwa. Drzwi nr 1 (zewnêtrzne) musz¹ mieæ ustawiony DIP4
na ON a drzwi nr 2 (wewnêtrzne) DIP4 na OFF. Radar drzwi nr 2
(wewnêtrzne) ustawiony jest wtedy w trybie grodzi bezpieczeñstwa.
16.1. Definiowanie i indywidualna funkcjonalnoœæ radarów.
- RADAR A - drzwi zewnêtrzne(1)
Gdy drzwi s¹ zamkniête, radar aktywuje otwarcie drzwi zewnêtrznych i
umo¿liwia wejœcie do strefy bezpieczeñstwa pomiêdzy dwiema parami
drzwi. Je¿eli drzwi wewnêtrzne s¹ otwarte, radar zamyka je przed
otwarciem drzwi zewnêtrznych. W przypadku próby jednoczesnego
zadzia³ania drzwi, pierwszeñstwo maj¹ drzwi zewnêtrzne. Dopiero
po zamkniêciu drzwi zewnêtrznych, centrala umo¿liwia otwarcie drzwi
wewnêtrznych.
- RADAR B - radar jest umieszczony w strefie pomiêdzy drzwiami
zewnêtrznymi i wewnêtrznymi. Podczas normalnego trybu radar
wykrywa obecnoœæ osoby w strefie zabezpieczonej i umo¿liwia
otwarcie drzwi zewnêtrznych dopiero po zamkniêciu drzwi
wewnêtrznych. Je¿eli nie nast¹pi otwarcie drzwi zewnêtrznych (w
przypadku awarii) to drzwi wewnêtrzne ponownie siê otworz¹.
- RADAR C - drzwi wewnêtrzne (2)
Przy zamkniêtych drzwiach wewnêtrznych, radar aktywuje otwarcie
drzwi i umo¿liwia wejœcie osób do strefy zabezpieczonej z wewn¹trz
budynku. Gdy otwarte s¹ drzwi zewnêtrzne, to najpierw s¹ one
zamykane a dopiero otwierane s¹ drzwi wewnêtrzne. W przypadku
próby jednoczesnego zadzia³ania drzwi, pierwszeñstwo maj¹
drzwi zewnêtrzne.
17. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW I LOGIKI CENTRALI
ADLINEA ZA POMOC¥ PANELU PFD.
17.1 Opis panelu PFD.
Panel PFD mo¿e byæ po³¹czony z centralami serii ADLINEA przy
u¿yciu przewodu ekranowanego minimum 4x0,5mm i d³ugoœci do 10m.
Panel PFD umo¿liwia:
- wybór trybu dzia³ania drzwi
LINEA - ver. 01PL - 4

POLSKI

INSTRUKCJA
INSTALACJI
INSTRUKCJA
INSTALACJI
Oznacza to, ¿e wybór przycisku funkcyjnego zmienia tryb dzia³ania
drzwi. Zmiana trybu dzia³ania jest potwierdzony sygna³em
dŸwiêkowym.
- Aktywacjê funkcji u¿ytkownika po wpisaniu kodu u¿ytkownika. Kod
sk³ada siê z 5 znaków. Je¿eli kod u¿ytkownika nie jest wymagany to
trzeba zdj¹æ zworkê na mostku J1 pod obudow¹ panelu PFD.
- Modyfikacjê logiki i parametrów funkcjonowania po podaniu kodu
serwisowego.
- Ustawianie i zmianê kodów u¿ytkownika i kodu serwisowego innych
ni¿ fabryczne. Aby zmieniæ kody nale¿y przeczytaæ odpowiedni
paragraf.
17.2. Funkcje u¿ytkownika
UWAGA! Aby dokonaæ zmiany funkcji u¿ytkownika nale¿y podaæ kod
u¿ytkownika. Je¿eli kod u¿ytkownika ma byæ nie aktywowany nale¿y
zdj¹æ zworkê J1 pod obudow¹ panelu PFD (rysunek fig. 28a).W tym
przypadku zmiana parametrów odbywa siê poprzez wciœniêcie
¿¹danego przycisku na 2 sekundy. Wyjœcie z trybu programowania i
potwierdzenie zmian odbywa siê po wciœniêciu przycisku T6 lub
automatycznie po 5 sekundach.
- KOD U¯YTKOWNIKA

Przyciœniêcie przycisku T6 powoduje wejœcie do tryby programowania
funkcji u¿ytkownika. Je¿eli zworka J1 jest za³o¿ona, to czerwona dioda
zacznie migaæ i system bêdzie oczekiwa³ na podanie kodu
u¿ytkownika. Nale¿y wprowadziæ 5 cyfrowy kod u¿ytkownika
pamiêtaj¹c, ¿e przyciski T1=1, T2=2, T3=3, T4=4, T5=5. Kod
ustawiony fabrycznie to 12345. Ka¿de wciœniêcie przycisku powoduje
zapalenie siê zielonej diody LED. Prawid³owo wpisany kod
u¿ytkownika jest potwierdzony zapaleniem siê pomarañczowej diody
LED (L12). Od tego momentu mo¿liwe jest wybranie ¿¹danej funkcji
przyciskami T1, T2, T3 lub T4. Aby potwierdziæ wybran¹ funkcjê i wyjœæ
z trybu programowania nale¿y wcisn¹æ przycisk T6 (zostanie to
potwierdzone sygna³em dŸwiêkowym). Gdy nie œwiec¹ siê ¿adne diody
funkcyjne (poza diod¹ L10, która sygnalizuje poprawne dzia³anie
systemu) drzwi sterowane s¹ za pomoc¹ radarów i nastêpuje ich pe³ne
otwarcie.
- DRZWI ZAMKNIÊTE W CI¥GU DNIA

- DRZWI OTWARTE CZÊŒCIOWO

Drzwi otwieraj¹ siê i pozostaj¹ otwarte czêœciowo. Szerokoœæ otwarcia
mo¿e byæ regulowana.
- DRZWI OTWIERANE CZÊŒCIOWO

Drzwi pracuj¹ w trybie automatycznym, nastêpuje czêœciowe
otwieranie drzwi (tryb zimowy).
- TRYB APTEKA

Drzwi otwieraj¹ siê na szerokoœæ ustawion¹ dla trybu APTEKA (tryb
dzia³a tylko ze sterowaniem rêcznym). Wy³¹czona jest funkcja
zamykania automatycznego.
- RADAR WEWNÊTRZNY

W³¹czony jest tylko radar wewnêtrzny. Drzwi dzia³aj¹ tylko w jednym
kierunku.
- TRYB GRODZI BEZPIECZEÑSTWA

Aktywowany jest tryb grodzi bezpieczeñstwa.
- RESET

Drzwi zamykaj¹ siê i pozostaj¹ zamkniête. Pozostaje aktywna funkcja
zasilania awaryjnego (antypanic).
- DRZWI ZAMKNIÊTE W NOCY

Wciœniêcie przycisku T7 na ok. 3 sekundy powoduje przywrócenie
ustawieñ fabrycznych i wyjœcie z trybu programowania funkcji
u¿ytkownika. Miganie diody LED informuje o kasowaniu ustawieñ.
Je¿eli przez 10 sekund od wprowadzenia kodu u¿ytkownika nie
zostanie zmieniona ¿adna funkcja to system wyjdzie z trybu
programowania.

Drzwi zamykaj¹ siê i pozostaj¹ zamkniête. Funkcja zasilania
awaryjnego (antypanic) nie dzia³a.
- DRZWI CA£KOWICIE OTWARTE

Drzwi otwieraj¹ siê ze zmniejszon¹ szybkoœci¹ i pozostaj¹ otwarte.

17.3 ZMIANA KODU U¯YTKOWNIKA ZA POMOC¥ PANELU PFD
Fabrycznie kod u¿ytkownika jest ustawiony na 12345. Aby go zmieniæ
nale¿y wcisn¹æ przycisk T6 na 15 sekund, czerwone diody zaczn¹
migaæ. Nale¿y wpisaæ kod fabryczny (12345), podczas wciskania
przycisków od T1 do T5 czerwone diody bêd¹ gasn¹æ i zaczn¹ zapalaæ
siê diody zielone. Je¿eli kod zosta³ wprowadzony b³êdnie procedurê
nale¿y zacz¹æ od pocz¹tku.Je¿eli zosta³ wprowadzony poprawny kod
to ponownie zaczn¹ migaæ czerwone diody w oczekiwaniu na nowy
kod u¿ytkownika.
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17.4. MENU INSTALATORA - ZMIANA PARAMETRÓW ZA
POMOC¥ PANELU PFD
Ustaw prze³¹cznik DIP1 w pozycjê ON, w³¹czysz w ten sposób zapis
pamiêci centrali. Nale¿y pamiêtaæ ¿eby ponownie przestawiæ
prze³¹cznik DIP1 w pozycjê OFF po zakoñczeniu programowania.
Wciœnij jednoczeœnie przyciski T6 i T7 (na 10 sekund) diody L11 i L12
zaczn¹ migaæ. Jednoczeœnie zaczn¹ migaæ wszystkie czerwone diody
przy przyciskach od T1 do T5 w oczekiwaniu na kod instalatora.
Fabrycznie kod ten jest ustawiony jako 55555. Po podaniu
prawid³owego kodu instalator uzyskuje dostêp do zmiany funkcji i
parametrów. W przypadku podania b³êdnego kodu procedurê nale¿y
wykonaæ ponownie.
Poprawne wpisanie kodu powoduje zgaœniêcie wszystkich diód oprócz
diody L1, która sygnalizuje mo¿liwoœæ zmiany pierwszego z
parametrów - TCA (czas automatycznego zamykania). Je¿eli przez
120 sekund nie zosta³y dokonane ¿adne operacje to centrala wyjdzie z
trybu programowania.
FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW:
T1
+ (zwiêkszanie wartoœci parametrów)
T2
- (zmniejszanie wartoœci parametrów)
T3
USTAWIENIA FABRYCZNE - nale¿y trzymaæ do us³yszenia
potwierdzenia sygna³em dŸwiêkowym
T4
ZATWIERD - przycisk zatwierdzenia zmienionych
parametrów
T5
NASTÊPNY PARAMETR - umo¿liwia przejœcie do
nastêpnego parametru w menu
T6
WYJŒCIE - wychodzi z menu
T7
PARAMETRY/LOGIKA - umo¿liwia prze³¹czanie pomiêdzy
menu parametry i menu logika
Przyciskami T1 (+) i T2(-) zmieniamy wartoœci parametrów, zmiana
parametrów jest pokazana na serii diód LED. Po uzyskaniu wartoœci
progowej (minimalnej lub maksymalnej) system emituje d³ugi sygna³
dŸwiêkowy. Przyciskiem T4 zatwierdzamy ustawion¹ wczeœniej
wartoœæ. Przyciskiem T5 mo¿emy zmieniæ parametr, gdy osi¹gniemy
parametr ostatni (dioda L9) to nastêpne przyciœniêcie T5 przejdziemy
do 1 parametru. Aby przywróciæ ustawienia fabryczne nale¿y
przytrzymaæ przez 10 sekund przycisk T3, a¿ do us³yszenia d³ugiego
sygna³u dŸwiêkowego. Nastêpnie od³¹czyæ zasilanie g³ówne i
awaryjne i pod³¹czyæ je ponownie.
PARAMETRY:
LED 1 czerwona:
LED 2 zielona:
LED 3 czerwona:
LED 4 zielona:
LED 5 czerwona:
LED 6 zielona:

TCAczas automatycznego zamykania [3s]
regulowany od 1 do 60 sekund
Szybkoœæ podczas otwierania [50%]
regulowana od 0 do 99% (od 30 do 90 cm/s)
Szybkoœæ podczas zamykania [50%]
regulowana od 0 do 99% (od 10 do 35 cm/s)
Czêœciowe otwarcie [50%]
regulowane od 10% do 70%pe³nego otwarcia
Otwarcie w trybieAPTEKA[25% ka¿de skrzyd³o]
regulowane od 0% (5cm) do 99% (30cm)
Czas przejœcia [30s]
regulowany od 1 do 99 s, po podaniu sygna³u

otwórz
LED 7 czerwona:

Moment obrotowy [25%]
regulowany od 0 do 99%, zwi¹zany z czu³oœci¹
detekcji przeszkód (od 1 do 5kg). Zwiêkszenie momentu powoduje
zmniejszenie czu³oœci.
LED 8 zielona:
LED9 czerwona:

STREFA[1]
ustawia numer strefy ZONE (od 0 do 7)
prêdkoœæ podczas zwolnienia [10%]
regulowana od 0 do 99%, od 5 do 8 cm przed

odbojem koñcowym
LED10 zielona:
Hamulec [80%]
si³a hamowania od 0 do 99%
UWAGA ! nale¿y siê upewniæ ¿e si³a uderzenia w przeszkodê jest
zgodna z normami podanymi w standardzie EN 12650-2, si³a ta
powinna byæ zmierzona w punktach podanych przez standard EN
12650-1.
Je¿eli w danej instalacji drzwi nie mog¹ osi¹gn¹æ zadanej szybkoœci to
centrala automatycznie dobiera prêdkoœæ co 10 cykli, a¿ do osi¹gniêcia
najwy¿szej mo¿liwej prêdkoœci. Proces ten dotyczy osobno otwierania
i zamykania. W niektórych przypadkach mo¿e byæ konieczne
przeprowadzenie operacji uczenia.
17.5. MENU INSTALATORA, FUNKCJE LOGICZNE
WprowadŸ kod serwisowy (patrz punkt 17.4). Wciœnij przycisk T7,
dioda L12 zaœwieci siê.
- Przyciskiem T1 w³¹czamy funkcje logiczne, a przyciskiem T2
wy³¹czamy, odpowiednia dioda LED zapala siê lub miga.
- przyciskiem T4 zatwierdzamy zmiany a przyciskiem T5 przechodzimy
do kolejnej funkcji.
- przyciskiem T6 wychodzimy z menu instalatora
T1
T2
T4
T5
T6
T7

w³¹cza funkcje
wy³¹cza funkcje
zatwierdza wybór
zmienia funkcjê
wyjœcie z menu
prze³¹cza pomiêdzy menu parametry i menu logika

FUNKCJE LOGICZNE:
W nawiasach [ ] podane s¹ ustawienia fabryczne.
LED 1 czerwona: Zasilanie bateryjneANTIPANIC [ON]
ON: przy zaniku zasilania drzwi otwieraj¹ siê i
pozostaj¹ otwarte (tylko gdy zainstalowane jest
urz¹dzenie DAB-1 i nie jest w³¹czony tryb nocny)
miga: przy zaniku zasilania drzwi dzia³aj¹
standardowo (gdy poziom na³adowania
akumulatorów jest zbyt niski drzwi otwieraj¹ siê i
pozostaj¹ otwarte je¿eli nie jest w³¹czony tryb
nocny)
LED 2 zielona:
Rodzaj elektrozamka [miga]
ON: magnetyczny
miga: zatrzask (klik)
LED 3 czerwona: elektrozamek przy zamykaniu [miga]
ON: elektrozamek dzia³a przed zamkniêciem,
funkcja przydatna przy u¿ywaniu elektrozamka
przy otwartych drzwiach
miga: elektrozamek jest aktywowany tylko przed
otwieraniem
LED 4 zielona:
czas automatycznego zamykania TCA[ON]
ON: w³¹czone automatyczne zamykanie
miga: wy³¹czone automatyczne zamykanie
LED 5 czerwona: alarm [miga]
ON: przed ka¿dym ruchem drzwi wydawany jest
sygna³ dŸwiêkowy
miga: sygna³ dŸwiêkowy jest wy³¹czony
LED 6 zielona:
blokada elektrozamka [miga]
ON: elektrozamek w³¹czony przez 20 s po
ostatnim cyklu. Funkcja ta zalecana jest przy
intensywnym u¿ytkowaniu drzwi
miga: elektrozamek jest aktywowany na 2 s przed
ka¿dym otwarciem drzwi
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LED 7 czerwona:

LED 8 zielona:

POLSKI

dociœniêcie drzwi [ON]
ON: drzwi s¹ dociskane aby u³atwiæ zadzia³anie
elektrozamka
miga: funkcja wy³¹czona
dzia³anie elektrozamka [ON]
ON: elektrozamek wy³¹czony
miga: elektrozamek w³¹czony

17.6. ZMIANA KODU SERWISOWEGO
Prze³¹cznik DIP1 powinien byæ ustawiony w pozycji ON.
Kod fabryczny jest ustawiony na 55555. Aby go zmodyfikowaæ nalezy
przycisn¹ przycisk T7 na 20 sekund, czerwone diody przy przyciskach
od T1 do T5 zaczn¹ migaæ. Prawid³owe wprowadzenie kodu
serwisowego spowoduje ¿e wszystkie czerwone diody LED zgasn¹ i
zapal¹ siê odpowiednie diody zielone. Je¿eli kod zosta³ wpisany
prawid³owo diody zaczn¹ migaæ w oczekiwaniu na podanie nowego
kodu serwisowego. Je¿eli kod by³ wprowadzony b³êdnie ca³¹
procedurê nale¿y rozpocz¹æ od nowa.
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