SZLABAN ELEKTROMECHANICZNY FAAC 617
Szlaban elektromechaniczny FAAC 617 składa się
ze stalowej obudowy zabezpieczonej w procesie
kataforezy, lakierowanej lakierem poliestrowym.
W obudowie zainstalowany jest nierewersyjny
elektromechaniczny napęd oraz, w wersjach z
centralką,
elektronika
sterująca.
System
wyposażony jest w wygodny system odblokowania
awaryjnego na wypadek braku zasilania lub awarii
jednostki napędowej.
Sprężyna bilansująca oraz ramię (nie stanowią
wyposażenia) muszą być zamawiane oddzielnie
zgodnie z odpowiednim cennikiem.
Aluminiowe ramię o przekroju prostokątnym jest
lakierowane i wyposażone w nalepki odblaskowe.
Szlaban 617 został zaprojektowany i
zbudowany wyłącznie dla celów kontroli
dostępu pojazdów. Należy unikać innego
zastosowania.

Opis Rys. 1
1. Ramię szlabanu
2. Regulowane odboje mechaniczne
3. Ramię mocowania sprężyny
4. Wyłącznik krańcowy
5. Krzywki regulacji wyłącznika krańcowego
6. Ramię zespołu przeniesienia napędu
7. Siłownik
8. Górny punkt oparcia sprężyny bilansowej
9. Sprężyna bilansowa
10. Centrala sterująca w obudowie
11. Śruba regulacji naprężenia sprężyny
bilansowej
12. Śruba uziemiająca
13. Płyta montażowa
14. Kotwa podstawy montażowej
15. Drzwiczki
16. Obudowa

1. OPIS I CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE
Tab. 1 Dane techniczne
MODEL
Napięcie zasilające:
Pobór mocy:
Pobór prądu:
Zabezpieczenie termiczne
silnika:
Kondensator:
Maksymalny moment
obrotowy:
Czas otwarcia: (*)
Maksymalna długość
ramienia (m):
Typ i częstotliwość
użytkowania:
Liczba cykli na godzinę (*):
Temperatura otoczenia:
Ciężar:
Stopień ochrony IP:
Wymiary jednostki
centralnej:

617
230Vac 50Hz
380W
1.7 W
140°C
12.5 µF
150 Nm
8 (sek.)
7 (**)
S3 - 60%
>130
-20°C do
+55°C
69 (kg)
IP44
Patrz Rys. 3

(*) Czas otwarcia oraz liczba cykli podane dla
szlabanu zainstalowanego prawidłowo według
instrukcji oraz bez funkcji spowalniania.
(**) Żadne akcesoria dodatkowe nie mogą być
zainstalowane na ramieniu, gdy długość ramienia
przekracza 6 metrów.

Rys 1
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2. SCHEMAT PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH ● czy obudowa szlabanu nie będzie narażona na
(standardowa instalacja)
uderzenia pojazdów (w razie potrzeby zastosować
krawężniki, dodatkowe słupki)
● sprawdź skuteczność uziemienia
4.2 Prace murarskie
● zestawić płytę montażową jak na rys. 4

Zasilanie

01
02
03
04
05

SZLABAN
FOTOKOMÓRKI
WYŁĄCZNIK KLUCZYKOWY
LAMPA OSTRZEGAWCZA
ODBIORNIK RADIOWY

Rys. 4

● wykonać wylewkę cementową jak na rys. 5
uwzględniając regionalny parametr przemarzania
gleby
● zainstalować płytę montażową przewidując
jeden lub więcej przepustów kablowych
● dokładnie sprawdzić poziomowanie płyty
● odczekać na zawiązanie cementu
● odkręć 4 nakrętki, które później zostaną
wykorzystane do przykręcenia obudowy

Uwagi:
1) do ułożenia okablowania użyj odpowiednich
sztywnych lub elastycznych przewodów
2) zawsze należy oddzielić przewody sygnałowe
niskonapięciowe od przewodów zasilających. Aby
uniknąć zakłóceń należy użyć oddzielne rurki.

Rys. 2

3. WYMIARY

Rys. 5

4.3 INSTALACJA MECHANICZNA
Rys. 3

● zamocować obudowę szlabanu do płyty
montażowej przy pomocy czterech nakrętek z
podkładkami płaskimi i sprężynującymi ze
standardowego wyposażenia jak pokazano na rys.
6.

Wymiary w mm.
4. INSTALACJA SZLABANU
4.1 Kontrole wstępne
Dla poprawności montażu i prawidłowej pracy
napędu należy sprawdzić:
● czy ramię szlabanu nie napotka żadnych
przeszkód
na
drodze
swojego
ruchu
ze
szczególnym uwzględnieniem napowietrznych linii
elektrycznych
● czy charakterystyka terenu gwarantuje
stabilność dla fundamentów
● czy pod fundamentem nie znajdują się rury i
kable

Rys. 6
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● należy zwrócić uwagę na ustawienie pokrywy Aby zamocować ramię należy postępować według
drzwiczek) szlabanu – obudowa skierowana punktów poniżej:
pokrywą do wnętrza posesji
● ustaw podstawę mocowania ramienia w
● przygotować szlaban do obsługi manualnej położeniu pionowym
ramienia według paragrafu 6
● przyłóż ramię tak jak pokazano na Rys 9, pkt 1
UWAGA: ramiona są symetryczne
UWAGA: Standardowo dostarczany szlaban ● przyłóż uchwyt mocowania ramienia, w sposób
jest
skonfigurowany
jako lewo-stronny pokazany na Rys. 9, pkt 2 i dokręć sześć
(patrz Rys. 7 A)
dostarczonych śrub Rys. 9, pkt 3
Procedura zmiany szlabanu z lewo- na prawostronny (patrz Rys. 7 B):

●

● odkręcić śrubę regulacji sprężyny –patrz Rys.
7, pkt 1
● przełóż obudowę centrali sterującej ze strony
prawej na lewą –patrz Rys. 7, pkt 2
● umieść uchwyt śruby regulacji sprężyny w
otworze po prawej stronie obudowy centralki
sterującej
● przestaw ramię mocowania sprężyny, aby
otwór do którego mocujemy sprężynę znajdował
się w położeniu dolnym –patrz Rys. 7, pkt 3.

Rys. 9
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● wyreguluj odboje mechaniczne –Rys. 10 pkt 1 i

ej jak pokazano na rys. 10 i 10b) a do uchwytu dokręcic

Rys. 10
● ustaw krzywki wyłączników krańcowych –Rys.
11, pkt. 1 i 2 w taki sposób, aby były aktywowane
przez uchwyt mocowania sprężyny –Rys. 1, pkt 3,
w pozycji otwartej oraz zamkniętej, tuż przez
osiągnięciem
przez
uchwyt
odbojów
mechanicznych

Rys. 7

● odkręcić śruby, które mocują podstawę
uchwytu mocowania ramienia –patrz Rys. 8.
● obróć podstawę uchwytu mocowania ramienia
o 90° -patrz Rys. 8, pkt 2

● odkręcić

Rys. 8
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Rys. 11

4.4 INSTALOWANIE
I
SPRĘŻYNY BILANSOWEJ

REGULACJA

● rozblokuj napęd –patrz rozdział 6, ręcznie
ustaw ramię szlabanu pod kątem 45°, tak, aby
żaden z wyłączników krańcowych nie był
uaktywniony
● zaprzęgl napęd –patrz rozdział 6
● doprowadź zasilanie do systemu i podaj
impuls komendy start. Pierwszym ruchem jaki ma
wykonać ramię jest manewr otwierania. Jeśli
ramię zaczyna się zamykać, odłącz zasilanie i
zamień miejscami kable zasilające w terminalu
zasilającym
● włącz ponownie zasilanie i powtórz cykl
● sprawdź sprawność wyłączników
krańcowych, obserwując stan diód LED w
centralce sterującej

Aby szlaban działał poprawnie niezbędne jest
zastosowanie sprężyny bilansowej –Rys. 12, pkt
1, którą należy oddzielnie zamówić (podobnie jak
ramię). Rodzaj sprężyny musi zostać wybrany
stosownie
do
długości
ramienia
oraz
zainstalowanych na nim akcesoriów (patrz
rozdział 8 ) spośród sprężyn proponowanych do
tego modelu szlabanu.
Procedura instalowania i regulacji sprężyny
bilansowej:
● sprawdź czy silnik jest wysprzęglony –patrz
rozdział 6
● wyjmij śrubę regulacji naprężenia sprężyny –
patrz Rys. 12, pkt. 3.
● utrzymując ramię szlabanu w pozycji pionowej,
zaczep sprężynę w otworze w ramieniu
mocowania sprężyny –Rys. 12, pkt. 2.
● umieść śrubę regulacji naprężenia sprężyny w
specjalnym oczku, służącym do mocowania tej
śruby, tak jak na Rys. 12, pkt 3,

6. OBSŁUGA
SZLABANU
MANUALNYM

W

TRYBIE

Jeśli ramię ma być poruszane ręcznie, z powodu
braku zasilania lub awarii systemu, należy
wykonać następujące czynności:
● wyłącz zasilanie systemu w głównym
wyłączniku
● wykorzystując dostarczony kluczyk otwórz
drzwiczki obudowy
● umieść specjalny klucz [znajdujący się
wewnątrz obudowy] w otworze wysprzęglania –
Patrz rys. 13, pkt 1, i obróć klucz kilka razy w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aż do osiągnięcia mechanicznego stopu.
UWAGA:
Stop mechaniczny stanowi trzpień sprężyny
–Patrz rys. 14, pkt 1, który nie może zostać
przekroczony, aby zapobiec niebezpiecznej
pracy systemu wysprzęglającego.
Gdy system został rozblokowany, ramię
mogło pozostać w początkowym położeniu.
A zatem ramię musi być poruszane w dwóch
kierunkach, aż skończy się zasięg pracy
systemu wysprzęglającego.

Rys. 12

● dokręć jedną z dwóch nakrętek –Rys. 12, pkt
4, aż do osiągnięcia zmiany naprężenia sprężyny
● ustaw ramię pod kątem 45° i kręcąc nakrętką,
którą wcześniej lekko dokręciłeś, naciągaj
sprężynę aż do osiągnięcia stanu wyważenia
systemu – ramię nie unosi się ani nie opada
samoczynnie.
● dokręć drugą nakrętkę [kontrującą] aby
zabezpieczyć ustawienia sprężyny.

Rys. 13

5. URUCHOMIENIE
UWAGA:
Przed
wykonywaniem
jakichkolwiek prac z elektroniczną jednostką
sterującą należy zawsze odłączyć zasilanie
elektryczne.
● podłącz i skonfiguruj centralę sterującą zgodnie
z odpowiednią instrukcją
● sprawdź, w następujący sposób, czy
podłączenia silnika są poprawne:

Rys. 14
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● otwórz lub zamknij szlaban ręcznie
7. PRZYWRÓCENIE NORMALNEGO
PRACY SZLABANU

TRYBU

PODPORA RUCHOMA RAMIENIA –Rys. 17
Pomaga ustawić pewnie ramię w położeniu
zamkniętym, a przede wszystkim zabezpiecza
przed naciskaniem na koniec ramienia przez
pieszych.
UWAGA: Zastosowanie podpory ruchomej
wymaga wymiany sprężyny bilansującej na
odpowiedni model o czym trzeba pamiętać
zamawiając szlaban.

Aby zapobiec pojawieniu się niepożądanego
impulsu
aktywującego
szlaban
podczas
poniższego manewru należy odłączyć zasilanie.
● otwórz boczne drzwiczki szlabanu
● umieść specjalny klucz [znajdujący się
wewnątrz obudowy] w otworze wysprzęglania –
Patrz rys. 15, pkt A, i obróć klucz kilka razy w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aż do osiągnięcia mechanicznego stopu.
● poruszaj ramieniem ręcznie, aż mechanizm przy urządzeniach elektrycznych.
W oparciu o schemat z rys. 3 zaprojektuj i wykonaj
odblokowania bezie rozłączony
instalacj
ę zasilającą i sterującą pamiętając o prowadzeniu
● ponownie obróć kilkukrotnie kluczem z
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
aby zasprzęglić system
UWAGA:
Na
kluczu
wysprzęglającym
znajduje się zaokrąglona krawędź, która
Rys. 17
musi spocząć na wale –Rys. 15, pkt. B. Gdy
ta pozycja zostanie osiągnięta, należy
przestać obracać kluczem aby zapobiec
PODPORA STAŁA RAMIENIA –Rys. 18
zagrożeniu wydajności systemu.
Spełnia trzy funkcje:
● pomaga uniknąć zniekształceń bocznych
zamkniętego ramienia w wyniku np. silnych
podmuchów wiatru.
● pozwala na uniknięcie zniekształceń ramienia
w wyniku naciskania na koniec ramienia przez
pieszych
● w połączeniu z obudową samonośną szlabanu
wyznacza szerokość dostępnego przejazdu
Rys. 15

obwodów wysokiego i niskiego napięcia w oddzielnych

8. DOSTĘPNE AKCESORIA
ZESTAW DRABINKI –Rys. 16
zwiększa widzialność ramienia szlabanu i jest
dodatkową przeszkodą dla pieszych. Dostępne są
zestawy o długościach 2m i 3m i można je
dowolnie łączyć dla uzyskania potrzebnej
długości.
UWAGA: Zastosowanie drabinki pociąga
konieczność
dopasowania
odpowiedniej
sprężyny
o
czym
trzeba
pamiętać
zamawiając szlaban.

Rys. 18

WYMIAROWANIE
MIEJSC
PODPORY STAŁEJ –Rys. 19

INSTALACJI

L = długość ramienia (w mm)
A = L – 500 (w mm)
UWAGA:
Dla
poprawnego
ustawienia,
proponujemy zainstalowanie podpory stałej
po zakończeniu instalacji szlabanu – w tym
przypadku mamy pewność, że ramię będzie
idealnie spoczywało w centralnym punkcie
uchwytu podpory.

Przestrzegaj bezwzględnie zasad bezpiecznej pracy

Rys. 16
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Obudowa

Podpora

Rys. 10

Wszystkie wartości w mm.
UWAGA: Wartości te są służą wskazaniu
poprawnego zwymiarowania.
9. KONSERWACJE
Aby szlaban przez długi czas działał poprawnie,
należy przeprowadzać następujące regulacje co
każde 6 miesięcy:
● sprawdzić czy wykorzystywane wszystkie
akcesoria
zabezpieczające
są
odpowiednio
podłączone i działają poprawnie
● sprawdzić czy sprzęgło antyzgnieceniowe jest
prawidłowo wyregulowane
● sprawdzić stan podłączeń uziemienia
● sprawdzić, czy wszystkie śruby są mocno
dokręcone
● sprawdzić wyważenie ramienia
● sprawdzić stan sprężyny
10.NAPRAWY
W celu dokonania jakichkolwiek napraw
należy skontaktować się z odpowiednio
przeszkolonym personelem serwisowym,
posiadającym wszelkie uprawnienia do
dokonywania napraw.
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CENTRALA STERUJACA A453
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Dzięki sterowaniu mikroprocesorowemu centrala
A453 oferuje instalatorowi bardzo szeroką gamę
ustawień i możliwych regulacji. Co więcej,
oferuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa
poprzez system elektronicznego kontrolowania
siły. Elektronika sterująca ciągle monitoruje
napięcie prądu w systemie i rozłącza system, gdy
pojawia się niebezpieczeństwo, które może
zagrozić
poprawnej
pracy
sprzęgła
elektronicznego. Główne ustawienia i tryby pracy
są regulowane przez mikro przełączniki (dipswitch). Parametry dotyczące silnika (czasy, oraz
regulacja siły) są regulowane oddzielnymi
trymerami. Znajdujące się na płycie siedem
wbudowanych diód LED służy do sygnalizacji
stanu wejść, wyjść lub ewentualnych awarii.

3.1 TERMINAL M1
3.1.1 Wejście główne:
Złącza <17-18> (Neutralny-Faza). Zasilanie 230
Vac, 50/60Hz
UWAGA:
Aby centralka działała poprawnie należy:
1) precyzyjnie
dokonać
podłączeń
kabli
zasilający (Neutralny-Faza) jak wskazano na
płycie elektroniki
2) kabel uziemiający musi być podłączony do
złącza „GROUND”
3.1.2 LAMPA OSTRZEGAWCZA
Złącza
<15-16>
(Neutralny-Faza).
Należy
podłączać wyłącznie lampy zasilane napięciem
230 Vac.

3. DANE TECHNICZNE
MODEL
Napięcie zasilające:
Pobór mocy:
Maksymalna moc
silnika:
Maksymalna
obciążenie
akcesoriów:
Temperatura
otoczenia:
Ilość bezpieczników:
Tryby logiczne:
Czas
otwarcia/zamknięcia:
Czas pauzy:

3.2 TERMINAL M2

A453
230Vac (+6 –10%)
50/60Hz
550W

3.2.1 SILNIK
Złącza
<12-13-14>
Zamknięcie)

500W

(Otwarcie-Wspólny-

UWAGA:
Jeśli silnik nie jest podłączony, lub jest
podłączony
niepoprawnie,
płyta
elektroniki
samoczynnie zawiesza swoje działanie, co jest
sygnalizowanie szybkim pulsowaniem diody
WORK LED

24Vdc 500 mA
-20°C do +55°C
2 (Silnik/Akcesoria)
Parking/Automatyczny

Należy pamiętać:
1) do ułożenia okablowania użyj odpowiednich
sztywnych lub elastycznych przewodów
2) zawsze należy oddzielić przewody sygnałowe
niskonapięciowe od przewodów zasilających
230Vac. Kable zasilające powinny mieć
średnicę 1,5 mm2. Aby uniknąć zakłóceń
należy użyć oddzielne rurki.

30 sek. (ustawiany)
Ustawiany trymerem
(od 2 do 90 sek.)
Ustawiana trymerem
1 sek. (ustawiany)

Siła:
Czas rozpoczęcia
ruchu:
Czas odwracania
2 sek. (ustawiany)
ruchu:
Timer spowolnienia:
1 sek. (ustawiany)
Wejścia:
Całkowite otwarcie /Zamknięcie
/Fotokomórki przy zamykaniu
/Wyłączniki krańcowe otwarciazamknięcia /STOP /Zasilanie z
uziemieniem
Złącze odbiornika:
Dla wtykanych
odbiorników FAAC
Moduł podłączeniowy:
Moduł kontrolowania
silnika
Wyjścia:
24Vdc dla akcesoriów /Lampa
ostrzegawcza /Silnik
Funkcje ustawiane
Tryby pracy /zachowanie
mikro przełączniki:
fotokomórek przy
zamykaniu

3.3 TERMINAL M3
3.3.1 Wyłącznik krańcowy zamknięcia
Złącza <10-11> (Styk normalnie zamknięty NC).
Stan tego wejścia jest sygnalizowany przez diodę
FCA LED. To złącze powinno być podłączone do
wyłącznika krańcowego przy otwarciu. Styk ten
ma opóźnione działanie o 1 sekundę, np. gdy
wyłącznik krańcowy jest wciśnięty ruch ramienia
jest spowalniany przez czas 1 sekundy.
3.3.2 Wyłącznik krańcowy otwarcia
Złącza <9-11> (Styk normalnie zamknięty NC)
Stan tego wejścia jest sygnalizowany przez diodę
FCC LED. To złącze powinno być podłączone do
wyłącznika krańcowego przy zamykaniu. Styk ten
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ma opóźnione działanie o 1 sekundę, np. gdy 3.4.4 ZASILANIE AKCESORIÓW
wyłącznik krańcowy jest wciśnięty ruch ramienia Złącza <3-4> (24Vdc).
jest spowalniany przez czas 1 sekundy.
UWAGA:
Maksymalne
obciążenie
akcesoriów
może
3.3.3
FOTOKOMÓRKI
ZABEZPIECZAJĄCE wynosić 500 mA.
PRZY ZAMYKANIU
Złącza <8-11> (Styk normalnie zamknięty NC). Pobór prądu przez przykładowe akcesoria FAAC
Stan tego wejścia jest sygnalizowany przez diodę
TYP
ZNAMIONOWY POBÓR
FOTO LED. To złącze powinno być podłączone do
AKCESORIÓW
PRĄDU
urządzeń
zabezpieczających
(fotokomórki,
R31
50mA
wyłączniki ciśnieniowe, detektory, itp.), które,
PLUS 433E
20mA
poprzez otwarcie styku/obwodu zabezpieczają
MINIDEC SL/DS
6mA
ruch
zamykania
szlabanu.
Działanie
przy
DECODER SL/DS
20mA/55mA
otwieraniu szlabanu jest regulowane zgodnie z
RP 433 SL/DS
12mA/6mA
ustawieniem mikro przełączników dip sw3.
DIGICARD
15mA
UWAGA:
METALDIGIKEY
15mA
Aby podłączyć kilka urządzeń zabezpieczających,
FOTOSWITCH
90mA
należy połączyć styki normalnie zamknięte NC
DETECTOR F4
50mA
szeregowo.
MINIBEAM
70mA
3.4 TERMINAL M4
3.4.1 ZAMYKANIE
Złącza <C-7> (Styk normalnie otwarty NO). Stan
tego wejścia jest sygnalizowany przez diodę
CLOSE LED. To złącze powinno być podłączone
do wszelkich urządzeń sterujących (np. przyciski,
uniwersalne odbiorniki radiowe, itp.), które,
poprzez zamknięcie styku/obwodu spowodują
zamknięcie szlabanu.

4 INSTALOWANIE ODBIORNIKA
STREROWANIA RADIOWEGO FAAC
Płyta
elektroniki
jest
przystosowana
do
zastosowania odbiornika radiowego ze złączem
5-pinowym. Aby zainstalować należy odłączyć
zasilanie systemu i włożyć odbiornik do
odpowiedniego złącza M5 płyty elektroniki.
Następnie należy postępować według instrukcji
odbiornika aby zaprogramować piloty.

3.4.2 START
5 INSTALOWANIE MODUŁU KONTROLI
Złącza <6-7> (Styk normalnie otwarty NO). Stan SILNIKA
tego wejścia jest sygnalizowany przez diodę Obudowa jest przystosowana do zainstalowania
START LED. To złącze powinno być podłączone modułu kontroli silnika (opcja). Aby zainstalować
do wszelkich urządzeń sterujących (np. przyciski, należy odłączyć zasilanie systemu i włożyć moduł
uniwersalne odbiorniki radiowe, itp.), które do odpowiedniego złącza M6 płyty elektroniki. W
poprzez zamknięcie styku/obwodu spowodują przypadku uderzenia w przeszkodę, moduł ten
otwarcie lub otwarcie/zamknięcie zgodnie z zatrzymuje i następnie odwraca ruch ramienia na
ustawieniem mikro przełączników dip sw1.
0.5 sek. Jednocześnie zawiesza działanie płyty
UWAGA:
elektroniki, co jest sygnalizowane szybkim
Aby podłączyć kilka urządzeń generujących pulsowaniem diody WORK LED. Moduł ten
impuls, należy połączyć styki normalnie otwarte pozwala na dokończenie cyklu przez szlaban
NO równolegle. Zamknięcie szlabanu może być wyłącznie, gdy przeszkoda została usunięta i
zablokowane przez podłączenie 24h timera podana został kolejna komenda START.
równolegle do wejścia START.
6 DIODY LED JAKO WSKAŹNIKI STANU
3.4.3 STOP
SZLABANU
Złącza <5-7> (Styk normalnie zamknięty NC).
Stan tego wejścia jest sygnalizowany przez diodę
LED
Świeci
Zgaszony
STOP LED. To złącze powinno być podłączone do
STOP
Nieaktywny
Aktywny
wszelkich urządzeń sterujących (np. przyciski),
START
Aktywny
Nieaktywny
które poprzez otwarcie styku/obwodu zatrzymują
CLOSE
Aktywny
Nieaktywny
ruch ramienia.
Zabezpieczenie
FOTO
Zabezpieczenie
czuwa
UWAGA:
wstanie działania
Krańcówka zamykania
Krańcówka
Jeśli nie planujemy podłączenia żadnego źródła
FCC
wyłączona
zamykania
sygnału STOP należy założyć mostek pomiędzy
włączona
złączami tego wejścia.
Krańcówka
Krańcówka
FCA
Aby podłączyć kilka źródeł sygnału STOP, należy
otwierania wyłączona otwierania włączona
połączyć
styki
normalnie
zamknięte
NC
WORK
Szlaban pracuje
Szlaban w
szeregowo.
LED
spoczynku
8

Gdy
•
•
•

dioda WORK LED szybko pulsuje:
silnik niewłaściwie podłączony
błąd sprzęgła elektronicznego
moduł kontroli silnika uaktywniony

UWAGA:
Parametry
spoczynku
czcionką.

7 USTAWIENIA TRYMERÓW

7.1 CZAS PAUZY
Aby
zmienić
czas
pauzy
(w
trybie
automatycznym)
należy
wykorzystać
trymer
oznaczony „BREAK”. Czas ten może być
dla szlabanu znajdującego się w ustawiony w zakresie od 2 do90 sekund.
zostały
wyróżnione
pogrubioną
7.2 SPRZĘGŁO ELEKTRONICZNE
Aby wyregulować system antyzgnieceniowy,
należy wykorzystać trymer oznaczony „POWER”.
Zalecane jest dobranie właściwej wartości w
trakcie instalacji.
8 USTAWIENIA MIKRO PRZEŁĄCZNIKÓW DIP- SWITCH SW 1
1

TRYB PARKING
Impuls START tylko otwiera, CLOSE tylko zamyka
Impuls START: otwiera-zamyka-otwiera, CLOSE tylko zamyka
TRYB AUTOMATYCZNY
Zamyka po czasie pauzy
Nieaktywny
DZIAŁANIE FOTOKOMÓREK PRZY ZAMYKANIU
Podczas zamykania blokuje i odwraca ruch, jeśli zamknięty
blokuje START, podczas otwierania zatrzymuje szlaban i ramię
kontynuuje ruch gdy fotokomórka zwolniona

2

3

4

ON
OFF
ON
OFF

ON

Blokuje i odwraca ruch
FUNKCJA PARKING
Nie przyjmuje komendy START podczas otwierania; powtarza
czas pauzy jeśli szlaban znajduje się właśnie w czasie pauzy

OFF
ON
OFF

Nieaktywny

UWAGA: wszelkie regulacje/zmiany parametrów należy dokonywać przy wyłączonej
płycie elektroniki (odłączone zasilanie) oraz szlabanie zamkniętym.
9 LOGIKI PRACY
Logika “A”, z automatycznym zamknięciem po odliczeniu czasu pauzy.
Impuls otwierania szlabanu podajemy do wejścia START centrali sterującej.
Zabezpieczająca linia fotokomórek działa tylko w trakcie zamykania szlabanu.
IMPULSY

Logika A

Stan szlabanu

Zamknięty

OPEN
Otwiera i zamyka po
czasie pauzy

Otwarty z
czasem pauzy

Natychmiastowe
zamknięcie lub
ponowne odliczanie
czasu pauzy wg dipswitch 4

W trakcie
zamykania

Odwraca ruch

W trakcie
otwierania

Bez reakcji lud odwraca
ruch wg dip-switch 1

Zatrzymany

Rozpoczyna ruch w
przeciwnym kierunku

STOP
Blokuje otwarcie

CLOSE
Bez reakcji

Zamyka
natychmiastowo

Zatrzymuje pracę i
przechodzi do stanu
STOP

Bez reakcji
Odwraca ruch

Blokuje otwarcie
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Zamyka

PHOTOCELL
Bez reakcji lub blokuje
otwarcie wg dip-switch
3
Blokuje otwarcie i
resetuje czas pauzy

Blokuje i odwraca
Bez reakcji lub blokuje,
restartuje wg dip
switch 3
Blokuje otwarcie

Logika “P”, bez automatycznego zamknięcia po odliczeniu czasu pauzy.
Impuls otwierania szlabanu podajemy do wejścia OPEN centrali sterującej.
Impuls zamykania podajemy do wejścia CLOSE centrali sterującej.
Zabezpieczająca linia fotokomórek działa tylko w trakcie zamykania szlabanu.
Linia fotokomórek może służyć jako urządzenie zamykające.
IMPULSY

Logika P
OPEN
Zamknięty

STOP

CLOSE

Otwiera

Stan szlabanu

Blokuje otwarcie
Otwarty

Bez reakcji

W trakcie
zamykania

Odwraca ruch

W trakcie
otwierania

Bez reakcji

Zatrzymany

Rozpoczyna ruch w
przeciwnym kierunku

Zatrzymuje pracę i
przechodzi do stanu
STOP

Blokuje otwarcie

Bez reakcji (blokuje
ruch)

PHOTOCELL

Zamyka

Bez reakcji lub blokuje
otwarcie wg dip-switch
3

Bez reakcji

Blokuje i odwraca

Odwraca ruch

Bez reakcji lub blokuje,
restartuje wg dip
switch 3

Rozpoczyna ruch
zamknięcia

Blokuje otwarcie

10 BEZPIECZNIKI
BEZPIECZNIK

OCHRANIA

BEZPIECZNIK

OCHRANIA

F1 = 2A/250v – 5x20

Centralę/akcesoria

F2 = 5A/250V – 5x20

Silnik
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11. SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

Lampa ostrzegawcza

Stop
Całkowite
otwarcie

Silnik
Kondensator

Zamknij

Wyłącznik krańcowy otwierania
Wyłącznik krańcowy zamykania

Inne urządzenia
zabezpieczające
Fotokomórki
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