ZT6-ZT6C
Centrala sterująca dla siłowników BK2200T – CBXT - CBYT.

Instrukcja montażu

1.OBJAŚNIENIA
Tym symbolem oznaczono miejsca, które należy przeczytać ze szczególna uwaga.
Tym symbolem oznaczono miejsca poświecone bezpieczeństwu.
Tym symbolem oznaczono uwagi, które należy przekazać użytkownikowi

2. PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA STOSOWANIA.
2.1 Przeznaczenie
Centrala sterująca ZT6-ZT6C w wersji z przyciskami oraz wyłącznikiem głównym wbudowanym na przednich
drzwiczkach została zaprojektowana do kontrolowania siłownika BK-2200T, do współpracy z siłownikami CBXT i
CBYT do bram sekcyjnych, przesuwnych.
Zastosowanie inne niż opisane powyżej oraz instalowanie w inny sposób niż pokazany w niniejszej
instrukcji jest zabronione. UWAGA nieprawidłowe instalowanie grozi poważnym zagrożeniem.
Postępuj wyłącznie zgodnie z instrukcją.
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla personelu technicznego wykwalifikowanego w
montażu automatyki.

3. NORMY BEZPIECZEŃSTWA.
Urządzenie spełnia następujące normy dla niego przewidziane : EN 12978, UNI EN 954-1, CEI EN 60335-1,
UNI EN 12453.

4. OPIS PRODUKTU.
4.1 Trójfazowa/ jednofazowa centrala sterująca
Centrala sterująca dla siłowników jedno fazowych 230 V lub siłowników 3-fazowych 230/400 V A.C., częstotliwość
50-60 Hz, w całości zaprojektowana i wyprodukowana w CAME S.p.A.. Obudowa wyposażona w otwory
wentylacyjne. Gwarancja 12 miesięcy.
4.2 Dane techniczne
Zasilanie 230V/400 V; 50-60 Hz
Moc silnika: 750 W
Pobór prądu w stanie spoczynku : 50 mA
Max moc akcesoriów 24V - 20 W
Max moc akcesoriów 230V - 85 W

4.3 Główne elementy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Przełącznik wyboru funkcji
Bezpiecznik akcesoriów 2A
Bezpiecznik 315mA
Bezpiecznik sieciowy 8A
Gniazdo karty radiowej
Dioda kontrolna kodowania radia
Kostka podłączeniowa
Kostka podłączeniowa transformatora
Przyciski kodowania pilotów
Reg. czasu automatycznego zamknięcia TCA
Czas pracy otwarcia częściowego

Poziom ochrony : IP54
Kategoria izolacji : II
Materiał : ABS
Temperatura pracy : -20ºC +55ºC

5. INSTALACJA
5.1 Kontrola wstępna
•
•
•
•

Sprawdzić, czy skrzydło jest sztywne i mocne oraz czy kółka jezdne są w dobrym stanie oraz odpowiednio
nasmarowane.
Dolna prowadnica kółek musi być dobrze przymocowana do gruntu, całkowicie wysunięta na całej długości i
wolna od odkształceń, które mogłyby przeszkadzać ruchowi bramy.
Prowadnice górne nie mogą ocierać.
Przewidzieć jeden zderzak otwarcia i jeden zamknięcia, a kable elektryczne poprowadzić jak w urządzeniu
typowym.

5.2 Materiały i narzędzia
Upewnij się, czy posiadasz wszystkie niezbędne do instalacji narzędzia oraz czy gwarantują bezpieczeństwo.
Poniżej umieszczamy rysunki niezbędnego do prawidłowej instalacji wyposażenia.

5.3 Wymiary i rozstaw otworów montażowych

5.4 Okablowanie i minimalne przekroje

Podłączenie

Typ kabla

Długość kabla 1<10
m

Długość kabla 10<20
m

Długość kabla 20<30
m

Zasilanie 230 V

3G x 1,5 mm2

3G x 2,5 mm2

3G x 4 mm2

Zasilanie silnika 230 V A.C.

3 x 1 mm2

3 x 1,5 mm2

3 x 2,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0.5 mm2

2 x 0,5 mm2

4 x 0,5 mm2

4 x 0,5 mm2

4 x 0,5 mm2

Zasilanie 24V dla akcesoriów

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2

Przyciski sterujące

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

Wyłącznik końcowy

3 x 0,5 mm2

3 x 1 mm2

3 x 1,5 mm2

Lampa ostrzegawcza 24V-230V
Fotokomórka (nadajnik)
Fotokomórka (odbiornik)

FROR CEI
20-22
CEI EN
50267-2-1

Encoder

2402C
22AWG

max. 30 m

Antena

RG58

max. 50 m

5.5 Podłączenie elektryczne.

5.7 DIP-SWITCH - dostępne funkcje
Fotokomórki mogą zostać podłączone i nastawione na:
-

Ponowne otwarcie w fazie zamykania ( 2-C1 ); jeżeli fotokomórki wykryją przeszkodę podczas zamykania
bramy, odwrócą kierunek ruchu i otworzą całkowicie bramę.

-

Ponowne zamknięcie w fazie otwierania ( 2-CX, przełączniki DIP 8 OFF – 9 OFF ); jeżeli fotokomórki
wykryją przeszkodę podczas otwierania bramy, odwrócą kierunek ruchu i zamkną całkowicie bramę.

-

Częściowe zatrzymanie: zatrzymanie poruszającej się bramy, z następującym przełączeniem na
zamykanie automatyczne ( 2-CX, przełączniki DIP 8 OFF – 9 ON ).

-

Całkowite zatrzymanie ( 1 –2 ), zatrzymanie bramy, z wyłączeniem cyklu automatycznego zamykania; Dla
ponownego uruchomienia bramy należy nacisnąć przycisk lub posłużyć się pilotem.
Uwaga : Jeżeli któryś z zestyków NC ( 2-C1, 2-CX, 1-2 ) zostanie otwarty, LED zacznie migać.

-

Wykrywanie przeszkód. Przy nieruchomym silniku (brama zamknięta, otwarta lub po sygnale całkowitego
zatrzymania), uniemożliwiony jest jakikolwiek ruch, o ile urządzenia bezpieczeństwa, np. fotokomórki,
ujawniają przeszkodę.

-

Test bezpieczeństwa. Płyta sprawdzi funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa przy każdym sygnale
otwarcia lub zamknięcia bramy.

-

Automatyczne zamykanie. Wyłącznik czasowy zamykania automatycznego aktywuje się automatycznie z
końcem cyklu otwierania. Zadany, nastawiany czas automatycznego zamknięcia jest jednak
podporządkowany działaniu ewentualnego osprzętu bezpieczeństwa, i nastawa czasowa jest anulowana przez
impuls „stop” lub w razie braku energii elektrycznej;

-

Częściowe otwarcie. Otwarcie bramy by umożliwić ruch pieszy; funkcja aktywowana na zestykach 2-3P i
regulowana trymerem AP-PARZ. Funkcja ta zezwala na następujące ustawienia automatycznego zamykania :
DIP 12 ON: po częściowym otwarciu, czas automatycznego zamykania nie zależy od ustawienia trymera
TCA i pozycji przełącznika DIP 1; nastawiony jest na 8 sekund.
DIP 12 OFF: po częściowym otwarciu, czas automatycznego zamykania regulowany jest tylko gdy
przełącznik DIP 1 jest w pozycji ON.
Lampa cyklu. Lampa oświetla otoczenie bramy : pozostaje zapalona od momentu rozpoczęcia otwarcia do
całkowitego zamknięcia bramy ( włącznie z czasem automatycznego zamknięcia ). W przypadku gdy funkcja
automatycznego zamykania nie jest aktywna, lampa świeci się tylko podczas ruchu bramy
( E-EX, DIP 16 OFF – 17 ON ).

-

-

Lampa z funkcją stałą. Lampa oświetla otoczenie bramy; po sygnale otwarcia pozostaje zapalna przez
ustalony okres 5 minut 30 sekund ( E-EX, DIP 16 ON – 17 OFF ).

-

Funkcja MASTER ; centrala steruje drugą centralą zależną

-

Funkcja SLAVE ; centrala jest sterowana przez inna centralę MASTER

-

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

-

Sygnalizacja ostrzegawcza. Lampa miga przez 5 sekund przed rozpoczęciem otwierania / zamykania
bramy.

-

Typ sterowania:
-

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

Regulacje
-

Regulacja czasu automatycznego zamykania; TCA
Regulacja czasu częściowego otwarcia; AP.PARZ

1 ON
2 ON
2 OFF
3 ON
4 OFF
5 ON
6 ON
7 OFF
8 OFF - 9 OFF
8 OFF- 9 ON
10 OFF
11 OFF
12 ON
12 OFF
13 ON
14 OFF
15
16 ON
17 ON
18 ON
19
20

Aktywna funkcja automatycznego zamykania ( 1 0FF nieaktywna )
Aktywne „otwieranie - stop – zamykanie- stop” przyciskiem ( 2-7 ) oraz sterowanie radiowe ( karta AF wpięta )
Aktywne „otwieranie – zamykanie” przyciskiem ( 2-7 ) oraz sterowanie radiowe ( karta AF wpięta )
Aktywne sterowanie pilotem funkcją „tylko otwieranie” ( karta AF wpięta ) ( 3 OFF nieaktywna )
Nieaktywna funkcja „operator obecny” ( funkcja wyłącza sterowanie radiowe ) ( 4 ON aktywna )
Aktywna lampa ostrzegawcza ( 5 OFF nieaktywna )
Aktywne wykrywanie przeszkód ( 6 OFF nieaktywne )
Aktywne ponowne otwieranie w fazie zamykania (urządzenie bezpieczeństwa podłączyć do zestyków 2-C1)
( jeśli nie są używane, ustawić przełącznik DIP 7 na ON )
Aktywne ponowne zamykanie ( urządzenie bezpieczeństwa podłączyć do zestyków 2-CX )
Aktywne częściowe zatrzymanie ( urządzenie bezpieczeństwa podłączyć do zestyków 2-CX )
( jeśli urządzenia na zestykach 2-CX nie są używane, ustawić przełącznik DIP 8 na ON )
Aktywne całkowite zatrzymanie; urządzenie bezpieczeństwa podłączyć do zestyków 1-2
( jeśli nie są używane, ustawić przełącznik DIP 10 na ON )
Funkcja SLAVE nieaktywna Nie używany. ( trzymać DIP ustawiony na OFF )
Aktywne częściowe otwarcie ( automatyczne zamykanie ustalone na 8 sekund )
Aktywne częściowe otwarcie ( automatyczne zamykanie regulowanie trymerem, jeśli jest na płycie )
Aktywuje test sprawności fotokomórek ( zobacz strona 5 ); 13 OFF test nie wykonywany
Funkcja MASTER nieaktywna.
Nie używany. ( trzymać DIP ustawiony na OFF )
Aktywna lampa z funkcją stałą ( 16 OFF nieaktywna )
Aktywna lampa cyklu ( 17 OFF nieaktywna )
Aktywny hamulec podczas zamykania (C-BXT, C-BYT)
Nie używany. ( trzymać DIP ustawiony na OFF )
Nie używany. ( trzymać DIP ustawiony na OFF )

5.8 Regulacje

Trymer T.C.A. – regulacja czasu automatycznego zamykania od minimum 1 sekund do maksimum 120 sekund.
Trymer AP.PARZ. – regulacja czasu częściowego otwarcia od minimum 0 sekund do maksimum 14 sekund.

5.9 PODŁĄCZENIE DWÓCH SILNIKÓW SPRZĘŻONYCH

By podłączyć dwa sprzężone siłowniki należy :
zgrać kierunek obrotów motoreduktorów A i B, zmieniając
kierunek obrotu silnika B (patrz programowanie wyłączników
krańcowych);
- określić który z silników A i B jest silnikiem głównym
(master) (lub pilotującym), na karcie sterowania ustawić
przełącznik dip 14 na ON. Przez „główny” (master) rozumie
się silnik, który steruje obydwoma skrzydłami bramy. Na
karcie sterowania 2. silnika ustawić dip 11 na ON, by uczynić
go podporządkowanym (slave – Rys. 1).
Upewnić się czy odbiornik radiowy jest zamontowany
tylko w sterowniku MASTER (główny) (Rys. 2);
- Połączenia elektryczne i normalnie stosowane ustawienia
wykonać tylko na listwie zaciskowej MASTER (Rys. 3);

- Między listwami zaciskowymi wykonać połączenia jak na
„rysunku A” oraz upewnić się, że zamykanie automatyczne
zostało aktywowane dla silnika „master”, a deaktywowane dla
2. silnika;

- Upewnić się, że wszystkie przełączniki dip 2. silnika są
deaktywowane (OFF), z wyjątkiem dip 11 (Rys. 4).
Ważne: wyłączniki krańcowe silników wyregulować w taki
sposób, aby skrzydło silnika MASTER osiągało położenie
zamknięcia po skrzydle SLAVE.

5.10 INSTALOWANIE STEROWANIA RADIOWEGO

A.. Umieścić kartę radiową w gnieździe na płycie głównej ( dotyczy zarówno AF4S jak i AF43SP)

Kartę radiową instalować przy wyłączonym zasilaniu !

B. Zakodować piloty

Zaprogramuj dowolnego pilota do elektroniki sterującej urządzenia CAME (postępując zgodnie z instrukcję
dla danej elektroniki), a następnie przekopiuj jego kod do pozostałych pilotów.
Kopiowanie kodu z pilota już działającego do nowego pilota
1)
2)
3)

wciśnij i trzymaj wciśnięte dwa przyciski nowego pilota do momentu kiedy dioda zacznie migać
szybciej
wtedy naciśnij przycisk programowanego kanału
w ciągu 10 sek. nadaj sygnał z działającego pilota, naciskając przycisk danego kanału na ok. 1 sek.
Piloty ułożyć dokładnie jak na rys.3 Po zapisaniu kodu, kodowany pilot zasygnalizuje to trzema
mignięciami diodą LED.

Ustaw we wszystkich pilotach taki sam kod, przekopiuj go z jednego pilota na pozostae.
Kopiowanie kodu z pilota MASTER do innego pilota
4) wciśnij i trzymaj wciśnięte dwa przyciski pilota jednocześnie do momentu kiedy dioda zacznie migać szybciej
5) wtedy naciśnij przycisk programowanego kanału
6) w ciągu 10 sek. nadaj sygnał z działającego pilota, naciskając przycisk danego kanału na ok. 1 sek. Piloty
ułożyć dokładnie jak na rys.3 Po zapisaniu kodu kodowany pilot
zasygnalizuje to trzema mignięciami diodą LED.

STEROWANIE RADIOWE SPACE
(piloty SP2, SP4)

Wpisz piloty do pamięci karty radiowej AF43SP.
W tym celu :
- naciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk 1 na karcie radiowej (jeżeli programowany przycisk ma obsługiwać
kanał 1) lub przycisk 2 (jeżeli programowany przycisk pilota ma obsługiwać kanał 2) – dioda LED zacznie pulsować.
- w ciągu 20 sek. naciśnij przycisk pilota , który ma zostać wpisany-dioda LED na chwilę zaświeci światłem ciągłym
sygnalizując odebranie poprawnego sygnału pilota.
- w celu zaakceptowania , nacisnąć przycisk CLR na karcie radiowej lub poczekać aż dioda LED zgaśnie.
- dla wpisania kolejnych przycisków lub innych pilotów postępuj zgodnie wg pkt 1…3.
- karta AF43SP zapamietuje max 15 pilotów, próba wpisania 16 pilot zakończy się niepowodzeniem.
Po wpisaniu wszystkich pilotów do karty radiowej AF43SP wpisać dowolneg pilota SPACE do karty głównej
postępując zgodnie z pkt. 7.4

7.4 Zapisywanie pilotów w pamięci płyty głównej .

Wcisnąć i trzymać wciśnięty przycisk programowania CH1; dioda będzie migać.

Trzymając wciśnięty przycisk CH1 wciśnij przycisk pilota wysyłając sygnał ; dioda zapali się swatałem stałym co
będzie sygnalizować zapisanie kodu w pamięci płayty głównej.

Wystarczy zaprogramować tylko jednego pilota,
- wszystkie wcześniej wgrane do karty AF43SP piloty powinny działać ;
- w przypadku pilotów TOP, przegrać kod zaprogramowanego pilota na pozostałe piloty postępując zgodnie z
instrukcja (pkt. 7.2)

