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WAŻNE PRZYPOMNIENIE DLA INSTALATORA
OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1.

UWAGA! Dla zachowania bezpieczeństwa, zaleca się przeczytanie niniejszej instrukcji. Nieprawidłowa instalacja lub
użytkowanie może doprowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia.

2.

Przeczytaj instrukcję uważnie przed zainstalowaniem produktu.

3.

Materiał, z którego wykonano opakowanie (plastik, polistyren, itd.) stanowi potencjalne niebezpieczeństwo i musi pozostawać poza
zasięgiem dzieci.

4.

Zachowaj instrukcje na przyszłość jako źródło informacji.

5.

Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie do zastosowania wskazanego w niniejszej instrukcji.
Jakiekolwiek inne zastosowanie nie wymienione w niniejszej instrukcji wpłynie na niezawodność produktu i / lub może być źródłem
niebezpieczeństwa.

6.

Firma FAAC nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie spowodowane przez niewłaściwe użycie
produktu lub użycie inne niż to, do którego produkt jest przeznaczony.

7.

Nie instaluj urządzenia w strefie narażonej na niebezpieczeństwo wybuchu: obecność łatwopalnych gazów lub oparów stanowi
poważne zagrożenie.

8.

Elementy konstrukcji mechanicznej muszą być zgodne ze standardami EN 12604 i EN 12605.
Kraje nie należące do Unii Europejskiej będą przestrzegały powyższych przepisów poza ich krajowymi unormowaniami w celu
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

9.

FAAC nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie standardów technicznych przy budowaniu bram i
drzwi, ani za jakiekolwiek deformacje bram, które mogą wystąpić w trakcie użytkowania.

10. Instalacja musi być zgodna ze standardami EN 12453 i EN 12445.
Kraje nie należące do Unii Europejskiej muszą przestrzegać powyższych przepisów poza ich krajowymi unormowaniami w celu
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
11. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac, odłącz zasilanie.
12. Zasilanie urządzenia poprzez wyłącznik z odległością rozwarcia styków musi wynosić 3 mm lub więcej. Instalacja elektryczna musi
być zabezpieczona 6A bezpiecznikiem.
13. Upewnij się, że przeciwprądowy wyłącznik różnicowy o progu wyłączania 0,03 A znajduje się w systemie elektrycznym.
14. Upewnij się, że instalacja uziemiająca jest w idealnym stanie i podłącz ją do części metalowych.
15. Napęd wyposażony jest w przeciwzgnieceniowe urządzenie zabezpieczające, które jest urządzeniem kontrolującym siłę docisku do
przeszkody.
16. Wskazane jest abyś używał lampy ostrzegawczej (FAACLIGHT) przy instalacji każdego systemy automatycznego FAAC.
17. Firma FAAC nie może być pociągnięta do odpowiedzialności odnośnie bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania urządzenia w
przypadku, gdy użyte zostały części inne niż oryginalne części FAAC.
18. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych FAAC.
19. Nie dokonuj żadnych modyfikacji elementów urządzenia.
20. Instalator musi dostarczyć wszystkie informacje dotyczące manualnej obsługi urządzenia w przypadku awarii oraz przekazać
użytkownikowi dołączoną do niego instrukcję obsługi.
21. Nie pozwalaj przebywać dzieciom w pobliżu urządzenia w trakcie jego działania.
22. Trzymaj urządzenia radiowe zdalnego sterowania i wszelkie inne urządzenia sterujące poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu.
23. Przejście pod bramą/drzwiami jest dozwolone tylko wtedy, gdy urządzenie operujące nimi jest nieczynne.
24. Użytkownik nie może próbować samodzielnie naprawiać lub regulować urządzenie. Prace te muszą być prowadzone tylko przez
wykwalifikowany personel.
25. Co najmniej, co 6 miesięcy sprawdzaj poprawność działania urządzenia (wliczając zabezpieczenia).
26. To, czego wyraźnie nie określono w niniejszych instrukcjach nie jest dozwolone.
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Napęd 740 /741
Niniejsza instrukcja dotyczy modeli 740, 741.
Model 740/741 przeznaczony jest do napędzania bram przesuwnych jezdnych lub podwieszanych. Jest to
napęd elektromechaniczny, który wywołuje ruch skrzydła bramy działając na listwę zębatą przymocowaną do
bramy za pośrednictwem koła zębatego sprzęgniętego z bramą.
Model 740/741 jest mechanicznie blokowany po zatrzymaniu (model samoblokujący – nierewersyjny), stąd
też nie ma konieczności instalowania dodatkowych zamków.
Napęd jest standardowo wyposażony w elektroniczny, regulowany system nastawiania siły najazdu na
przeszkodę, zabezpieczający przed zgnieceniem.
Konstrukcja napędu umożliwia obsługę manualną skrzydła bramy w przypadku zaniku napięcia
zasilającego.
Model 740/741 został skonstruowany i wykonany do zastosowań przydomowych w kontroli dostępu
pojazdów i zabrania się używać go do innych celów
OBSŁUGA MANUALNA (odblokowanie napędu).

Rys. A

Rys. B

Gdyby zaistniała potrzeba manualnej obsługi bramy np. z powodu przerwy w dopływie energii elektrycznej
lub z powodu wadliwego działania, zwolnij bramę poprzez odblokowanie napędu za pomocą urządzenia
zwalniającego.
Postępuj w następujący sposób:
- otwórz pokrywę zamka i wprowadź do zamka odpowiedni klucz (rys. A).
- obróć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara i następnie obróć pokrętło blokady w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara (rys. A)
- aby na nowo zablokować napęd, obróć pokrętło blokady w kierunku przeciwnym z ruchem wskazówek
zegara (rys. B).
Ważne: przy ponownym zablokowaniu brama zawsze musi być w pozycji zamkniętej (lub częściowo
zamkniętej)!
Informacja: przed uruchomieniem bramy (wysłaniem sygnału START z pilota) upewnij się, że bramy nie
można otworzyć manualnie.
1. Pokrywa górna.
2. Centrala sterująca.
3. Mechanizm odblokowania.
4. Obudowa napędu.
5. Podstawa montażowa.
6. Koło zębate.
7. Wyłącznik krańcowy.
8. Stojan silnika.
9. Przepust kablowy.
10. Kondensator rozruchowy.
11. Osłona śrub mocujących.

Rys. 1
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1. OPIS I DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA 740 / 741.
Krzywa maksymalnego obciążenia
Krzywa umożliwia określenie maksymalnego czasu roboczego (T) jako funkcji cyklu pracy (F), np. napęd
740/741 może pracować w sposób ciągły w cyklu pracy równym 30%. Aby zagwarantować spokojną pracę,
działanie należy utrzymywać w granicach obszaru roboczego poniżej krzywej.
Ważne: Należy uwzględnić zmniejszenie cyklu pracy do 20% w przypadku wystawienie na
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Obliczanie cyklu pracy.
Cykl pracy to stosunek rzeczywistego czasu roboczego (czas
otwierania + czas zamykania) do całkowitego czasu cyklu (czas
otwierania + czas zamykania + czasy zatrzymania).
Wzór służący jego wyliczeniu wygląda następująco:
%F= (To + Tc / To + Tc + Tp + Tl) x 100%
gdzie:
To = czas otwierania
Tc = czas zamykania
Tp = czas zatrzymania
TI = czas trwania przerwy między jednym kompletnym cyklem i
następnym cyklem

Specyfikacja mechaniczno-elektryczna napędu
Model

740

741

230Vac 50Hz

230Vac 50Hz

Pobór mocy

350W

500W

Koło zębate

Z16

Z16

Listwa zębata

Moduł 4 skok 12,566

Moduł 4 skok 12,566

Max siła ciągu

450N

650N

Max moment siły

18Nm

24Nm

Zabezpieczenie termiczne

140°C

140°C

Częstotliwość pracy

30% (patrz wykres)

30% (patrz wykres)

Temperatura otoczenia

Od -20°C do +55°C

Od -20°C do +55°C

Ciężar siłownika

10 kg

11 kg

Stopień ochrony IP

IP44

IP44

Max ciężar bramy

500kg

900kg

Prędkość otwierania

12 m/min

12 m/min

Max długość bramy

15m

15m

Elektroniczne

Elektroniczne

740D

740D

Mechaniczne

mechaniczne

Patrz rys. 2

Patrz rys. 2

Napięcie zasilające

Sprzęgło
Centrala sterująca
Wyłączniki krańcowe
Wymiary
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Specyfikacja silnika
Prędkość obrotowa

1400 obr/min

1400 obr/min

Pobór mocy

350W

500W

Pobór prądy

1,5A

2,2A

Kondensator rozruchowy

10µF

12,5µF

230Vac 50 Hz

230Vac 50 Hz

Napięcie zasilające

2. WYMIARY.
Uwaga: wymiary podane w mm.
Rys. 2

3. STANDARDOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
Rys. 3

1. Siłownik 740/741.
2. Fotokomórka.
3. Włącznik kluczykowy.
4. Lampa ostrzegawcza.
5. Odbiornik radiowy.

4. MONTAŻ NAPĘDU 740/741.
4.1 Przygotowania wstępne.
Dla zabezpieczenia prawidłowej pracy napędu należy sprawdzić:
● czy konstrukcja bramy jest przygotowana do zainstalowania napędu np. czy posiada krańcowe,
mechaniczne ograniczniki ruchu (odboje).
● czy rzeczywisty ciężar bramy nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego ciężaru dla wybranego
modelu napędu.
● czy skrzydło bramy jest wystarczająco mocne i sztywne
● czy powierzchnia czołowa skrzydła jest płaska, bez żadnych wystających części
● czy ruch przesuwanej bramy jest lekki i równomierny na całym odcinku
● czy nie ma żadnych wahań bocznych skrzydła bramy
● czy górny i dolny system przesuwania i prowadzenia są w doskonałym stanie
● czy nie ma zainstalowanych żadnych zamków i blokad mechanicznych.
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Uwaga: Jeżeli zachodzi potrzeba jakiegokolwiek spawania lub lutowania, to czynności te należy
wykonać przed zainstalowaniem napędu!
Stan bramy ma bezpośredni wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo pracy napędu.
4.2 Montaż płyty fundamentowej.
● Ustaw płytę fundamentową tak jak pokazano na rys. 4

Rys. 5

Rys. 4

Rys. 6

● Płyta musi być zainstalowana względem
otworu bramy według rys. 5 jeżeli zamknięcie
jest prawostronne, lub według rys. 6 jeżeli
zamknięcie jest lewostronne dla zapewnienia
prawidłowego zazębienia listwy zębatej i koła
zębatego
● Wykonaj wylewkę betonową jak na rys. 7
przewidując jeden lub więcej przepustów
kablowych. Sprawdź wypoziomowanie wylewki
i odczekaj na związanie cementu.

Rys. 7

Uwaga: Przy planowaniu głębokości
wylewki fundamentowej należy pamiętać o regionalnym parametrze przemarzania gleby.
4.3 Montaż mechaniczny.
● Otwórz pokrywę napędu odkręcając wcześniej śruby mocujące (rys.8).
● Ustaw napęd na płycie fundamentowej i przymocuj go używając nakrętek z podkładkami (dostarczonymi w
komplecie z napędem) tak jak na rys. 9

Rys. 8

Rys. 9
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● Specjalnym kanałem poprowadź przewody elektryczne zapewniając odpowiednią długość do dalszej
obróbki (podłączeń). Przewody umieść w regulowanej uszczelce (dławiku), a po odpowiednim ułożeniu
odetnij nadmiar przewodów i podłącz je do centrali sterującej.
● Wyreguluj wysokość zainstalowania napędu zgodnie z wymiarami z rys. 10
Rys. 10

● Dokręć śruby mocujące napęd.
4.4.1 Montaż listwy zębatej spawanej.
●
Zamontuj trzy gwintowane tuleje dystansowe na
elemencie listwy ustawiając je w górnej części otworu.
Powstały luz pozwoli na ewentualne regulacje.
● Ustaw ręcznie skrzydło bramy w położeniu zamkniętym.
● Ustaw na kole zębatym pierwszy element listwy i
odnajdując poprawne położenie przy pomocy poziomnicy
przyspawaj delikatnie pierwszą tuleję jak pokazuje rys.13.
● Przesuń lekko (ręcznie) bramę, sprawdzając czy listwa
opiera się na kole zębatym, a następnie przyspawaj
pozostałe tuleje.
● Przyłóż następny element listwy zębatej do pierwszego
(używając kawałka listwy zębatej jako przeciwzębatki w
celu zachowania prawidłowego skoku zębów), przymocuj
Rys. 11
go tak jak pokazano na rys. 14 i przyspawaj tuleje.
● Przesuń lekko (ręcznie) bramę i przyspawaj kolejne tuleje, postępuj tak z kolejnymi elementami listwy
zębatej.
4.4.2 Montaż listwy zębatej przykręcanej.
● Ustaw ręcznie skrzydło bramy w położeniu zamkniętym
● Ustaw na kole zębatym pierwszy element listwy i
odnajdując poprawne położenie przy pomocy poziomnicy
zaznacz środek otworu.
● Wywierć otwór i nagwintuj go (zgodnie z zasadami tak,
aby otrzymać gwint spójny z gwintem śruby).
● Przykręć pierwszą listwę śrubą z tuleją dystansową.
● Przesuń lekko (ręcznie) skrzydłem bramy sprawdzając
czy listwa opiera się na kole zębatym i wywierć kolejne
otwory (należy je również nagwintować).
● Postępuj jak powyżej aż do przykręcenia ostatniej śruby z
tuleją.

Rys. 12
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Rys. 13

Rys. 14

Uwagi do montażu listwy zębatej:
● Bezwzględnie przestrzegaj zasady, aby nie spawać tulejek do listwy ani elementów listwy ze sobą.
● Po zakończeniu montażu listwy zębatej, dla zapewnienia prawidłowej pracy elementów zębatych należy
obniżyć położenie siłownika o około 1,5mm (rys.15).
● Sprawdź ręcznie, czy brama osiąga skrajne odboje mechaniczne i czy brama porusza się bez oporów na
całej drodze ruchu.

Rys. 15
Uwaga: Zabrania się używać smaru pomiędzy zębatką a listwą zębatą
5. URUCHOMIENIE.
Podłączenie centrali sterującej.
Przed podłączaniem centrali sterującej upewnij się, że urządzenie jest odłączone od napięcia. Fabrycznie
nowy napęd dostarczany jest z zainstalowaną mechanicznie i elektrycznie centralą sterującą. Podłączenia
elektryczne wykonaj zgodnie z oddzielną instrukcją centrali sterującej z zachowaniem wymogów bezpiecznej
pracy.
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Podłączenie przewodu ochronnego (żółto-zielony)

Rys. 16
Wykonać zgodnie z rysunkiem 16 pozycja “A”
Centrala sterująca osłonięta jest obudową z przyciskami (pozycja 3,4 na rys.16). W celu przeprowadzenia
programowania i wykonania podłączeń elektrycznych; nie ma potrzeby zdejmowania osłony centrali.
Ustawianie wyłączników krańcowych

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19
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Rys. 21

Rys. 22

Rys. 23

Rys. 24

Rys. 20
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CENTRALA STERUJĄCA 748D
1. OSTRZEŻENIA

ELEMENTY CENTRALI

3.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy przy centrali
sterującej (podłączenia, konserwacja) zawsze wyłącz zasilanie.

F2

DL

Zainstaluj wyłącznik różnicowo prądowy, dobrany i zainstalowany
zgodnie z zasadami.

-

+

Podłącz przewód uziemiający do odpowiedniej końcówki
złącza J7 centrali (rys. 2)

F

+

–

FCA

OPEN
B

FSW
OP

FCC

OPEN
A

Zawsze oddzielaj kable zasilające od kabli sterujących oraz
zabezpieczających (przycisk, odbiornik, fotokomórki itd.).
Aby minimalizować zakłócenia elektryczne, używaj osobnych
powłok kabli lub kabli ekranowanych.

F

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

F1

RADIO
J2

Model
748D-115V
748D-230V
Zasilanie V~ ( +6% -10%) 50 Hz
115
230
Pobór mocy (W)
10
10
Moc silnika (W)
1200
1000
Max. obciążenie akcesoriów (A)
0,5
0,5
Temperatura eksploatacji
-20 °C +55 °C
Bezpieczniki
patrz rys.1
Funkcje logiczne
Automatyka/Półautomatyka/Półautomatyka "krokowo"/
Urządzenia zabezpieczajace/Półautomatyka B/Logika "Dead-man C"
.
Czas pracy
Programowalny od 0 do 4 min.
Czas przerwy
Programowalny od 0 do 4 min.
Siła ciągu
Programowana ponad 50 poziomów
Wejścia niskonapięciowe (ACCESSORIES) Otwarcie/Otwarcie częściowe/
Zabezpieczenie otwierania(zamykaniu)/Stop/Zasilanie24V
Wejścia wyłączników
Wyłączniki krańcowe/Enkoder
Wyjścia
Lampka kontrolna/Silnik/Osprzęt 24V/Lampa ostrzegawcza
Synchronizowane wyjście-FAIL SAFE
Szybkozłącze
Do podłączenia kart FAAC (radio, dekoder, minidekoder)
Programowanie
3 przyciski oraz wyświetlacz
Programowalne funkcje podstawowe
Logika działania/czas przerwy/siła ciągu/
kierunek bramy
Programowane funkcje zaawansowane Początkowy moment obrotowy/hamowanie/
fail safe/świecenie z wyprzedzeniem/wskaśnik świetlny/
synchronizowane wyjście/logika zabezpieczeń otwierania
i zamykania/enkoder/opóźnienie/czas pauzy/czas pracy/
licznik cykli

2

3

4

LIMITS

6

8

EDGE
SAFE

F1

ENCODER

J1

7

J1

8

N

LAMP

CLOSE

--

COM

6

OPEN

5

W.L.

4

TX-FSW

STOP

EDGE

3

24V

FSW CL

2

+
+

OPEN
B

FSW OP

1

13 14 15 16 17
MOTOR

ACCESSORIES

J6

LAMP

PE N
MAIN

L

J7

J1

9 10 11 12

PE
N
L

LAMP

N

CLOSE

OPEN

COM

TX-FSW

Wyświetlacz
Sygnalizacja statusu wejść
Złącze niskonapięciowe
Szybkozłącze
Złącze enkodera
Złącze wyłączników krańcowych
Złącze wysokiego napięcia - silnik i lampa sygnalizacyjna
Zasilanie
Główny bezpiecznik 5A
Bezpiecznik niskiego napięcia 800 mA
"F" przycisk programowania
"–" przycisk programowania
"+" przycisk programowania

W.L.

DL
Led
J1
J2
J3
J5
J6
J7
F1
F2
F
–
+

J7

J6

13 14 15 16 17
MOTOR

ACCESSORIES

LAMP

PE N

L

MAIN

C
24 Vdc
3W

Odnośnie połączenia
fotokomórek i urządzeń
zabezpieczających patrz
patr paragraf 4.1

ENCODER
(opcjonalnie)
Wyłączniki krańcowe

Częściowe otwarcie
Całkowite otwarcie

M

115Vac
(748D 115V)
max. 60W
230 Vac
(748D 230V)
max. 60W

115Vac 50-60Hz
(748D 115V)
230Vac 50-60Hz
(748D 230V)

STOP

Rys.1
Kondensator rozruchowy dostarczany jest razem z siłownikiem

1

J7

J6

9 10 11 12

Rys.1

24V

7

J3
J3

OPEN
A

J5J5

+
+

STOP

5

--

FSW
CL

BLUE

1

EDGE

ENCODER

FSW CL

LIMITS

FSW OP

J3

OPEN
B

J5

Led

ENCODER

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

OPEN
A

4.

J2

STOP

PE
N
L

2

F2

POLSKA
4.1 Podłączenie fotokomórek i urządzeń zabezpieczających

FSW OP

FSW CL

STOP

EDGE

2

3

4

5

6

7

8

W.L.

OPEN
B

1

+
+

OPEN
A

--

TX-FSW

24V

Podłączenie urządzenia zabezpieczającego krawędzie.

Przed podłączeniem fotokomórek (lub innych urządzeń zabezp.)
radzimy wybrać rodzaj operacji według obszaru ruchu, który mają
one strzec (patrz rys. 3).

9 10 11 12

Urządzenia zabezp.
otwieranie

Urządzenia zabezpieczające
otwieranie/zamykanie

Rys. 7
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W.L.

FSW CL
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TX-FSW

FSW OP

3
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+
+

OPEN
B
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24V
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A
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-
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Rys. 9

RX CL

Rys. 5

6

7

8

W.L.

5

TX-FSW

4

24V

STOP

3

--

+
+

FSW CL

2

EDGE

FSW OP

1

9 10 11 12

OPEN
B

Podłączenie pary fotokomórek "na zamykaniu" oraz
urządzenia zabezpieczającego krawędzie.
OPEN
A

STOP

EDGE

8

+ 2

Podłączenie pary fotokomórek "na zamykaniu".

W.L.

FSW CL

7

TX-FSW

FSW OP

6

+
+

OPEN
B

5

24V

OPEN
A

4

1

-

Rys. 8

Połączenie bez urządzeń zabezpieczających.

3

TX

3

Jeżeli nie wykorzystuje sie urządzeń zabezpieczających, zaciski
należy mostkować tak jak to pokazanao na rys. 5.

2

9 10 11 12

2

Rys. 4

1

8

1

Połączenie dwu styków rozwiernych szeregowo.
(np. fotokomórki, STOP, itp)

--

7

W.L.

3

TX-FSW

EDGE

2

--

+
+

STOP

1

24V

FSW CL

Urządzenia zabezpieczajace otwieranie:
działają tylko podczas ruchu otwierania bram, są właściwe
do ochrony obszaru między otwierającym się skrzydłem i
stałymi przeszkodami przed ryzykiem uderzenia lub zmiażdżenia.
Urządzenia zabezpieczające zamykanie:
działja tylko podczas ruchu zamykania bramy, są właściwe
do ochrony obszaru zamykania.
Urzadzenia zabezpieczające otwieranie/zamykanie:
działają podczas ruchu zamykania i otwierania, są
właściwe do ochrony obszarów zaykania i otwierania przed
ryzykiem uderzenia.
Urządzenia zabezpieczające krawędzie:
działają podczas ruchu zamykania i otwierania bramy, są
właściwe do ochrony obszarów między poruszjącym się
skrzydłem i stałymi elementami konstrukcji bramy przed
ryzykiem przecięcia.
Enkoder (opcjonalnie):
czujnik wykrycia przeszkody, działajacy na zasadzie
kontroli stałej prędkości przesuwu przy zamykaniu i otwieraniu. Dodatkowe zabezpieczenie przed zgnieceniem
UWAGA:
Jeżeli dwa lub więcej urządzenia mają takie same funkcje, styki
muszą być ze sobą połaczone szeregowo (rys. 4).
Należy wykorzystać styki rozwierne.

FSW OP

Rys. 3

Urządzenia zabezpieczające zamykanie

OPEN
B

Urządzenia zabezpieczajace krawędzie

OPEN
A

Podłacznie pary fotokomórek "na otwieraniu".

9 10 11 12

TX CL

1

2

Najczęściej spotykane układy fotokomórek i urządzeń zabezpieczających przedstawiono poniżej na rysunkach 6 do 13.

4

-

5

+

TX OP

W.L.

TX-FSW

+
+

24V

EDGE

STOP

FSW CL

FSW OP

OPEN
B

OPEN
A

Połączenie urządzenia zabezpieczającego zamykanie
i otwieranie

--
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RX OP
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2
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Rys. 6

Rys. 10
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3

--

+
+

2
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FSW CL
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FSW OP

6
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5
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FSW CL

4

TX-FSW

FSW OP

3
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OPEN
B

2

24V

OPEN
A

1

--

OPEN
B

Podłączenie pary fotokomórek "na zamykaniu" i pary fotokomórek na zamykaniu/otwieraniu

Podłączenie dwóch par fotokomórek "na zamykaniu" oraz
dwóch urz. zabezp. krawędzie.
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TX CL
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2

- 1
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RX CL1
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2
1
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RX CL2

TX CL2

1

5

TX OP/CL

2
1
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RX OP/CL

3

2

Rys. 13

4
5

Połączenie równoległe dwóch styków zwiernych.
.

Rys. 11

STOP

EDGE

4

5
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8

W.L.

FSW CL

3

TX-FSW

FSW OP

2

24V

OPEN
B

1

--

+
+

OPEN
A

Podłączenie pary fotokomórek "na zamykaniu", pary fotokomórek
"na otwieraniu" i pary fotokomórek na zamykaniu/otwieraniu

Rys. 14

9 10 11 12

4.2. Złącze zaciskowe J7 zasilanie. (rys. 2)
RX CL

Zaciski PE-N-L:
PE: Przewód uziemniający
N : Przewód zerowy
L : Przewód fazowy

TX CL

1

2

- 1

3
4

-

5

+

.
.
.

+ 2

4.3. Złącze zaciskowe J6 - silnik i lampa ostrzegawcza (rys.2).
SILNIK - -końcówki 13-14-15: połączenie silnika
W silnikach przekładniowych z wbudowaną centralą sterującą, to
połączenie jest standardowo wykonane. Dla uzyskania informacji o kierunku otwierania - patrz rozdział 5.1
LAMPA - końcówki 16-17, wyjścia lampy ostrzegawczej 230V

1

2
1

3

2

4
5

TX OP/CL

RX OP

4.4. Złącze zaciskowe J1 - akcesoria (rys.2)

RX OP/CL

OPEN A - Całkowite otwarcie, każdye źródło impulsu (przycisk,
detektor, itp) który przez zamknięcie styku wysyła polecenie
całkowitego otwarcia/zamknięcia skrzydła bramy.
UWAGA:

TX OP

1

2

Aby zainstalować kilka źródeł impulsów całkowitego otwarcia
połącz równolegle styki zwierne (rys. 14).

- 1

3
4

-

5

+

+ 2

OPEN B - Polecenie częściowego otwarcia, każde źródło impulsu
(przycisk, detektor, itp) który przez zamknięcie styku wydaje
polecenie częściowego otwarcia/zamknięcia skrzydła bramy.
W układach logicznych B i C zawsze wydaje on polecenie
zamknięcia bramy.

Rys.12

Aby zainstalować kilka źródeł impulsów częściowego otwarcia
połącz równolegle styki zwierne.
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FSW OP - Styk urządzeń zabezpioeczających otwieranie (złącze 3):
chronią obszar poruszania się skrzydła w trakcie otwierania.
W układach logicznych A-AP-S-E-EP urządzenia zabezpieczające
otwieranie zmieniają kierunek ruchu lub zatrzymują i wznawiają
ruch (patrz zaawansowane programowanie rozdział 5.2). Podczas
cyklu otwierania w układach logicznych B i C powodują przerwanie ruchu.
Nie działają w trakcie z a m y k a n i a b r a m y .
.
Jeżeli urządzenia zabezpieczające otwieranie są włączone gdy
brama jest zamknięta uniemożliwią ruch otwarcia skrzydła.
Aby zainstalować kilka urządzeń zabezpieczających, połącz
szeregowo styki rozwierne (rys. 4).
Jeżeli żadne urządzenia zabezpieczające nie sa podłączone
zmostkuj wejścia OP i TX FSW (rys. 5).
FSW CL - Styk urządzeń zabezpieczających zamykanie (złącze 4):
cronią obszar ruchu skrzydła podczas zamykania. Podczas zamykania w układach logicznych A-AP-S-E-EP urządzenia zabezpieczające odwracają kierunek ruchu kiedy są włączone.
(patrz zaawansowane programowanie w rozdziale 5.2)
Podczas cyklu zamykania w układach logicznych BiC powodują
przerwanie ruchu.
Urzadzenia zabezp. zamykanie nie działają podczas cyklu
otwierania
żeli urządzenia zabezpieczające zamykanie są włączone w czasie
kiedy brama jest otwarta, uniemożliwią jej zamknięcie.
Aby zainstalować kilka urządzeń zabezpieczających połącz
szeregowo styki rozwierne (rys.4).
Jeżeli urządzenia zabezpieczające zamykanie nie są podłączone, zmostkuj styki CL i TX FSW. (rys. 5)
STOP - Styk STOP (złącze 5)
Każde urządzenie (np. przycisk) ze stykiem rozwiernym, które
jest w stanie przez rozwarcie styku zatrzymać bramę.
Aby zainstalować kilka urządzeń STOP należy połączyć szeregowo styki rozwierne.`

Jeżeli urządzenia STOP nie są podłączone zmostkuj styki
STOP i "-".
EDGE - Krawędź, styk urządzenia zabezpieczającego krawędzie.
Chroni obszar ruchu skrzydła podczas otwierania/zamykania
We wszystkich układach logicznych podczas otwierania i zamykania urzadzenia zabezpieczające krawędź odwracają ruch
na czas 2 sekundy. Jeżeli urządzenia zabezpieczajsce zadziaIłają ponownie podczas 2 sekund ruchu powrotnego, wówczas
ZATRZYMUJĄ ruch bez żadnej zmiany kierunku. Jeżeli urządzenia zabezpieczające krawędzie są włączone kiedy brama jest
Zamknieta lub otwarta, uniemożliwią jakikolwiek automatyczny
ruch skrzydła.
Aby zainstalować kilka urządzeń połącz szeregowo stytki NZ
Jeżeli urządzenia zabezpieczające krawędzie nie są podłączone
zmostkuj wejścia KRAWĘDŹ i "-" (rys. 5).
–
ujemne napięcie dla zasilania akcesoriów (złącza 7 i 8).
.
+

24 Vdc - dodatnie napięcie dla zasilania akcesoriów.
(złącza 9 i 10).
Maksymalne obciążenie akcesoriów to 500 mA. Aby policzyć
pobór prądu wszystkich akcesoriów odwołaj się do instrukcji
poszczególnych elementów osprzętu.

TX -FSW - ujemne napięcie dla zasilania nadajników fotokomórek.
(złącze 11)
Jeżeli używasz tego złącza do podłączenia minusa w celu zasilenia nadajników fotokomórek, możesz skorzystać również
z funkcji FAIL SAFE (bezpieczny w razie uszkodzenia). Patrz
programowanie zaawansowane rozdział 5.2.
Jeżeli ta funkcja jest włączona wówczas centrala sprawdza działanie fotokomórek przed każdym cyklem pracy.
.
W.L. - Zasilanie lampki kontrolnej/wyjścia czasoweg (złącze 12).
.
Służy do podłaczenia wskaźnika świetlnego max 3W 24V lub
do podłączenia oświetlenia usługowego poprzez przekażnik
włączony pomiędzy styk WL i 24V źródło zasilania.
Aby uniknąć narażenia poprawnego działania systemu
nie przekraczaj wskazanej mocy.
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4.5. Szybkozłącze J6 do kart radiowych, DEKODERA itp.,
Jest używane do sprawnego podłączenia minidekodera, dekodera
i odbiorników RP produkcji FAAC. Prawidłowe połączenie jest tylko
wtedy gdy wtykamy kartę stroną zawierająca elementy zwróconą do
wewnętrznej strony płytki. (rys. 15,16,17)

PLUS

PLUS

748D

748D

DECODER
MINIDEC

Rys. 15

Rys 16

RP

748D

Rys. 17

4.6. Złącze J6 - złącze wyłączników krańcowych.(rys.2)
Wejście to jest przeznaczone do szybkiego łączenia wyłączników
krańcowych. W siłownikach przekładniowych z wbudowaną centralą sterującą połączenie to jest wykonane standardowo.
CZmiana kierunku otwierania - patrz rozdział programowanie 5.2.
.
.

4.7. Złącze J3 enkoder (rys. 2).
Przeznaczone do szybkiego podłączenie enkodera (opcja). Aby
prawidłowo zainstalować enkoder na silniku odwołaj się do
odpowiedniej instrukcji.
Obecność enkodera jest sygnalizowana w czasie działania silnika
miganiem diody LED "ENKODER" w centrali sterującej. Kiedy
enkoder jest wykorzystywany, jednostka sterująca zna położenie
bramy, gdy ta jest w trakcie ruchu.
Enkoder kontroluje ustawienia niektórych funkcji centrali sterującej w inny sposób (częściowe otwarcie i opóźnienie - patrz zaawansowane programowanie w rozdziale 5.2) i jako urządzenie zapobiegające zgnieceniu.
Jeżeli brama natrafi na przeszkodę podczas otwierania lub zamykania enkoder natychmiast odwraca kierunek ruchu na 2 sekundy.
Jeżeli enkoder zadziała ponownie w czasie 2 sekund cofania,
zatrzymuje ruch bez zmiany kierunku.

POLSKA
5. PROGRAMOWANIE

5.2. PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE

Aby rozpocząc programowanie musisz uzyskać dostęp do trybu
"PROGRAMOWANIE".
Programowanie dzieli sie na PODSTAWOWE i ZAAWANSOWANE.

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanego programowania naciśnij
"F" i nie puszczając naciśnij "+".

•jeżeli zwolnisz przycisk "+"wyświetlacz pokaże nazwę pierwszej
funkcji.
•jeżeli
zwolnisz również przycisk "F" wyświetlacz pokaże wartość
Aby uzyskac dostep do programowania podstawowego naciśnij "F"
funkcji którą można modyfikować przyciskami "+" i "-".
•jeżeli naciśniesz go i przytrzymasz wciśnięty wyświetlacz pokazuje
•jeżeli naciskaszsz przycisk "F" wyświetlacz pokazuje nazwę
nazwę pierwszej funkcji
kolejnej funkcji. Jeżeli go zwolnisz pokazywana jest wartość
•Jeżeli zwolnisz ten przycisk wyświetlacz pokazuje wartość funkcji
która może być modyfikowana przyciskami "+" i "-".
którą można modyfikować przyciskami "+" i "-"
•Jeżeli ponownie nasiśniesz "F" i przytrzymasz wciśniety wyświetlacz •kiedy dotrzesz do ostatniej funkcji naciśnij "F" aby wyjść z
trybu programowania a wyswietlacz pokaże status bramy.
pokazuje nazwę następnej funkcji itd.
•kiedy dotrzesz do ostatniej funkcji naciśnij "F" aby wyjść z trybu
Poniższa tabela pokazuje sekwencje funkcji dostępnych w trybie
programowania a wyświetlacz pokaże status bramy
PROGRAMOWANIA ZAAWANSOWANEGO
Poniższa tabela pokazuje sekwencje funkcji dostepnych w trybie
PROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO

5.1. PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE

TRYB ZAAWANSOWANY

Wyświetl.

TRYB PODSTAWOWY
wyświetl.

F

FUNKCJA

F

+

FUNKCJA
MAKSYMALNY POCZĄTKOWY MOMENT SIŁY

+
Standard.

Silnik działa na początku ruchu z maksymalną
siłą ciągu(nie zważając na ustawoną siłę max).
Opcja ważna dla ciężkich bram.

Standard.

Logiki działania
= AUTOMATYKA

= Aktywna
= Nieaktywna

= AUTOMATYKA "KROKOWO"
= AUTOMATYKA "BEZPIECZEŃSTWO
= PÓŁAUTOMATYKA

HAMOWANIE:
Kiedy brama uruchamia wyłącznik krańcowy
można włączyć suw hamowania aby zapewnić
natychmiastowe zatrzymanie skrzydła. Jeżeli
wybrane jest spowolnienie, hamowanie rozpoczyna się kiedy kończy się spowolnienie.
oznacza hamowanie wyłączone.
Czas ustawia się wybierając od
do
sekund w odstępach co 0.1 sekundy.
Np.jeżeli na wyświetlaczu jest
czas hamowania wynosi 1 sekundę.

= PÓŁAUTOMATYKA "KROKOWO"
= "DEAD-MAN"
= "PÓŁAUTOMATYKA B"
PAUZA
Działa tylko wtedy, gdy wybrano logikę
AUTOMATYKA. Wartości od do
sekund
w odstepach jednosekundowych.
Następnie wyswietlacz przechodzi na minuty
i dziesiątki sekund oddzielone kropką a czas
ustawia się w odstepach
sekundowych
a do wartości maksimum
.

= Hamowanie wyłączone
do
= Hamowanie włączone

od

Jeżeli wyśietla się
to czas zatrzymania wynosi 2 min i 50 sekund.

FAIL SAFE:
Jeżeli funkcja ta zostanie uaktywniona, włączona działa test funkcjonalny fotokomórek
przed każdym ruchem bramy. Jeżeli test się
nie powiedzie wyświetlacz pokaże
i brama nie rozpocznie ruchu.

SIŁA CIĄGU:
Ustawia napór siłownika
= minimalna siła
= maksymalna siła

= Aktywna
= Wyłączona

KIERUNEK OTWIERANIA:
Pokazuje kierunek otwierania i umozliwia
zmianę połączeń silnika i wyłączników
krańcowych na listwie zaciskowej centali
sterującej.
= ruch otwierajacy w prawo
= ruch otwierający w lewo

MIGANIE WYPRZEDZAJĄCE RUCH (5 s):

Uaktywnia lampę sygnalizacyjną na 5 sekund
przed rozpoczęciem ruchu bramy.

= Aktywna
= Wyłączona
ŚWIATŁO SYGNALIZACYJNE:
oznacza standardowe działanie żarówki (miganie przy otwieraniu i zamykaniu),
wyłączonej przy braku ruchu bramy. Rózne
liczby odpowiadają następującej po upłwie
zadanego czasu aktywacji wyjścia, które
może być wykorzystane (za pośrednictwem
przekaźnika) do zasilania oświetlenia.Czas
ustawiany od
do
sekund w odstępach co 1 sek.i od
do
minuty w
odstępach co 10 sekund.

STATUS BRAMY:
Wyjście z programowania i powrót do
wyswietlania statusu bramy
= zamknieta
= otwiera sie
= zatrzymana
= otwarta
= pauza
= "FAIL SAFE" włączone
= zamyka się
= zmienia kierunek ruchu

od
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=Standardowe światło sygnalizacyjne
do
= Oświetlenie usługowe

POLSKA
Wyświetl.

Funkcja

Standard.

Wyświetl.

LOGIKA FOTOKOMÓREK ZAMYKAJĄCYCH:

Standard.

CZAS PRACY:

Wybór trybu działania automatu po zadziałaniu linii fotokomórek na zamykaniu.
Działają tylko przy ruchu zamykającym, zatrzymują ruch i odwracają jego kierunek po
usunięciu przeszkody lub odwracają ruch
natychmiast.

Wskazane jest ustawienie wartości 5-10 sek.
większej niż czas jaki potrzebuje brama od
przełącznika krańcowego zamykania do przełącznika krańcowego otwierania i odwrotnie.
Uchroni to silnik przed uszkodzeniem w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego.
Regulacja od
do
sekund w odstępach co 1 sekundę.
Nastepnie wyświetlacz przechodzi na minuty
i dziesiątki sekund oddzielone kropką i czas
ustawia się w odstępach 10 sekundowych aż
do maksymalnego czasu
minuty.
Np.wyświetlana wartość
oznacza czas
pracy 2 min. i 50 sekund.

=Zmiana kerunku po usunięciu przeszkody
= Zmiana kierunku natychmiastowa
LOGIKA FOTOKOMÓREK OTWIERAJĄCYCH:

Wybór trybu działania automatu po zadziałałaniu linii fotokomórek na otwieraniu.
Dzaiłają tylko przy ruchu otwierającym, zatrzymują ruch i wznawiają po usunięciu przeszkody, lub zmieniają jego kierunek natychmiast po zadziałaniu.

= Natychmiastowa zmiana kierunku
= Wznowienie po usunięciu przeszkody

SYGNALIZACJA PRZEGLDUOKRESOWEGO
(działa w połączeniu z następną funkcją)

Jeżeli zostanie uaktywniona, pod koniec
wstecznego odliczania (ustawionego funkcją
"PROGRAMOWANIE CYKLU") powoduje 2 sek.
miganie wyprzedzające przy każdym impulsie
otwierającym. Funkcja pomocna przy planowaniu zabiegów konserwacyjnych.

ENKODER:

Jeżeli enkoder jest wykorzystywany trzeba zaznaczyć jego obecność.
Jeżeli enkoder jest włączony i obecny spowolnienie i częściowe otwarcie są kontrolowane przez enkoder (patrz odpowiednie paragrafy ). Dodatkowo, enkoder działa jako urządzenie zapobiegające zgniataniu. Jeżeli brama
uderzy w przeszkodę podczas otwierania lub
zamykania enkoder natychmiast zmienia
kierunek ruchu skrzydła bramy na 2 sekundy.
Jeżeli enkoder zadziała ponownie podczas
2 sekundowego cofania wówczas zatrzymuje
ruch bez zmiany kierunku.
.

= Aktywna
= Wyłączona
PROGRAMOWANIE CYKLU:

Dla ustalenia odliczania wstecznego cykli
pracy systemu. Możliwość odliczania od
do
tusięcy cykli.
Wyświetlana wartość jest uaktualniana w
miarę wykonywania kolejnych cykli.
Funkcję tą można wykorzystać do sprawdzania
wykorzystania automatu - obliczanie częstotliwości pracy.

= Enkoder aktywny
= Enkoder wyłączony
SPOWOLNIENIA:

SATATUS BRAMY:
Wyjście z programowania i powrót do wyświetlania statusu bramy.(patrz Rozdz. 5.1)

Można wybrać spowolnienie ruchu bramy po
zadziałaniu wyłączników krańcowych.
.
Czas może być ustawiany od
do
sek. w odstępach co 0.04 sek.
Maksymalna wartość
sek. odpowiada
około 7 cm przsunięcia.
Jeżeli jest wykorzystywany enkoder regulacja określana jest przez obroty silnika a nie
przez czas co pozwala uzyskać większą
precyzję spowolnienia.

od

Funkcja

6. URUCHOMIENIE
6.1. SPRAWDZANIE WEJŚĆ
Tabela poniżej pokazuje status diod LED w odniesieniu do stanu
wejść.
Zwóć uwagę że:
LED świeci = styk zamknięty
LED zgaszony = styk otwarty
Tabela statusu wejść.

= Spowolnienie wyłączone
do
= Spowolnienie włączone

Działanie diod LED sygnalizujących status wejść:
LED
FCA
FCC
OPEN B
OPEN A
FSW O
FSW CL
STOP
EDGE

CZĘŚCIOWE OTWARCIE:

Możesz regulować szerokość częściowego
otwarcia skrzydła.
Czas może być regulowany od
do
sekund w odstępach co 1 sekundę.
Jeżeli jest uruchomiony enkoder,regulacja
nie jest określana przez czas ale przez obroty
silnika co pozwala uzyskać większą precyzję szerokości częściowego otwarcia.
Np.dla bramy z prędkością przesuwu 10m/min
wartość
odpowiada około 1,7 metra
otwarcia bramy - furtka.
Np.dla bramy z prędkością przesuwu 10m/min
wartość
odpowiada około 2 metrom
otwarcia bramy - furtka.

Świeci
Wyłącznik krańcowy wolny
Wyłącznik krańcowy wolny
Sygnał steryjący uaktywniony
Sygnał steryjący uaktywniony
Zabezpieczenia odłączone
Zabezpieczenia odłączone
Sygnał steryjący nieaktywny
Zabezpieczania odłączone

Wyłączona
Wyłącznik krańcowy włączony
Wyłącznik krańcowy włączony
Sygnał sterujący nieaktywny
Sygnał steryjący nieaktywny
Zabezpieczenia włączone
Zabezpieczenia włączone
Sygnał steryjący uaktywniony
Zabezpieczenia włączone

.

7.

TEST SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO

Po zakończeniu programowania sprawdź czy system działa poptawnie.
Najważniejsze jest sprawdzenie czy siła jest odpowiednio ustawiona,
oraz czy urządzenia zabezpieczające działają według logiki uznanej
jako najbardziej odpowiednia.
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OPEN-B

Natychmiastowe zamykanie skrzydła

OTWIERANA

Otwiera na czas częściowego otwarcia

Otwiera skrzydło

ZATRZYMANA

OTWIERANA

Zamyka skrzydło
(drugi impuls spowoduje otwarcie)

Zatrzymanie operacji

ZAMYKANA

Natychmiastowe zamykanie skrzydła

OPEN-B

OPEN-A

Natychmiastowe otwieranie skrzydła

OTWARTA

ZAMKNIĘTA

LOGIKA "E"
STATUS BRAMY

Table 3/d

Zamyka skrzydło

Natychmiastowe otwieranie skrzydła

ZAMYKANA

ZATRZYMANA

Natychmiastowe zamykanie skrzydła

Otwiera na czas częściowego otwarcia
i zamyka po czsie pauzy (1)

PAUZA W CYKLU

ZAMKNIĘTA

LOGIKA "S"
STATUS BRAMY

Tabela 3/c

Otwiera skrzydło i zamyka
po czasie pauzy

OTWIERANA

Zamyka skrzydło

Zatrzymuje operację

ZATRZYMANA

Natychmiastowe otwieranie skrzydła

OPEN-A

Otwiera na czas częściowego otwarcia
i zamyka po czasie pauzy (1)

Zamyka skrzydło

Bez efektu (1)

OPEN-B

Ponowne odliczanie czasu pauzy (1)

Natychmiastowe zamykanie skrzydła

Otwiera skrzydło i zamyka
po czasie pauzy (1)

OPEN-A

OPEN-B

Otwiera na czas częściowego otwarcia
i zamyka po czasie pauzy (1)

Natychmiastowe otwieranie (1)

Otwiera skrzydło i zamyka
po czasie pauzy (1)

OPEN-A

ZAMYKANA

PAUZA W CYKLU

ZAMKNIĘTA

LOGIKA "AP"
STATUS BRAMY

Tabela 3/b

ZATRZYMANA

OTWIERANA

ZAMYKANA

PAUZA W CYKLU

ZAMKNIETA

LOGIKA "A"
STATUS BRAMY

Tabela 3/a

Bez efektu (OPEN wyłączony)

Zatrzymanie operacji

STOP

Bez efektu (OPEN wyłączony)

Zatrzymanie operacji

STOP

Bez efektu (OPEN wyłączony)

Zatrzymanie operacji

STOP

Bez efektu (OPEN wyłączony)

Zatrzymanie operacji

STOP

Bez efektu

Bez efektu

see paragraph 5.2.

Bez efektu (chroni otwieranie)

Bez efektu

Bez efektu (OPEN wyłączony)

Bez efektu

ZABEZPIECZENIA OTWIERANIA

IMPULS

patrz paragraf 5.2

Bez efektu (chroni OTWIERANIE)

Bez efektu

Bez efektut (OPEN wyłączony)

ZABEZPIECZENIE OTWIERANIA

IMPULS

patrz paragraf 5.2

Bez efektu (chroni otwieranie)

Bez efektu

Bez efektu (OPEN wyłączone)

IMPULS
ZABEZPIECZENIE OTWIERANIA

Bez efektu

patrz paragraf 5.2

Bez efektu

ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI

Zmienia kierunek ruchu na 2" (2)

Zmienia kierunek ruchu na 2" (2)

ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI

Zmiana kierunku ruchu na 2" (2)

Zmiana kierunku ruchu na 2" (2)

ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI

Zmiana kierunku ruchu na 2" (2)

Stop, po zwolnieniukontynuuje otwieranie

Bez efektu (OPEN wyłączony)

Zmiana kierunku ruchu na 2" (2)
Stop, po zwolnieniu zmienia kierunek ruchu

Bez efektu (OPEN wyłączony)

Bez efektu (OPEN wyłączony)

ZABEZP. OWIER./ZAMYKANIA

Bez efektu (OPEN wyłączony)

Stop, po zwolnieniu kontynuuje otwieranie

Stop, po zwolnieniu zmiana kierunku ruchu

Bez efektu (OPEN wyłączony)

Bez efektu (OPEN wyłączony)

ZABEZP. OTWIER./ZAMYKANIA

Bez efektu (OPEN wyłączone)

Stop, po zwolnieniu kontynuacja ruchu

Stop, po zwolnieniu zmiana kierunku ruchu

Bez efektu (OPEN wyłączone)

Bez efektu (OPEN wyłączone)

ZABEZP. OTWIER./ZAMYKANIA

Zamykanie po 5 sekundach (OPEN wyłączony)

ZABEZPIECZENIA ZAMYKANIA

Bez efektu

patrz paragraf 5.2

Bez efektu

ZABEZPIECZENIE ZAMYKANIA

Bez efektu

Zmiana kerunku ruchu na 2" (2)

Zmiana kierunku ruchu na 2"(2)

Bez efektu (OPEN wyłączony)

Bez efektu (OPEN wyłączony)

Stop, po zwolnieniu kontynuacja ruchu

Stop, po zwolnieniu zmiana kierunku ruchu

Ponowne odliczanie czasu pauzy (1) (OPEN wyłączone)
patrz paragraf 5.2

Bez efektu

ZABEZPIECZENIE ZAMYKANIA

Bez efektu
Bez efektu

patrz paragraf 5.2

ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI

Bez efektu (OPEN wyłączone)

ZABEZP. OTWIER./ZAMYKANIA

Ponowne odliczanie czasu pauzy (1) (OPEN wyłączone)

patrz paragraf 5.2

Bez efektu

ZABEZPIECZENIA ZAMYKANIA

Bez efektu (chroni OPEN)

Bez efektu

Bez efektu OPE N wyłączączony

IMPULS
ZABEZPIECZENIA OTWIERANIA

POLSKA

Otwiera na czas częściowego otwarcia

Otwiera skrzydło
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Zamyka skrzydło

Bez efektu

Bez efektu

Zamyka skrzydło

Bez efektu

Zmiana kierunku ruchu

Bez efektu

Otwiera skrzydło

OTWARTA

IMPULS

Zmiana kierunku ruchu na 2" (2)

Stop, po zwolnieniu kontynuacja otwierania

Bez efektu
(OPEN-A/B wylaczony)

Bezefektu
(OPEN-A dwylaczony)

Bez efektu (OPEN wylaczony)

Bezefektu

zatrzymanieoperacji
(OPEN-Awylaczony)

Noeffect
(OPEN-A/B wylaczony)

Zatrzymanieoperacji
(OPEN-A/B wylaczony)

Zatrzymanieoperacji
(OPEN-A/B wylaczony

Zatrzymanieoperacji
(OPEN-Bdisabled)
Bezefektu

Zatrzymanie operacji

Bezefektu
(OPEN-B wylaczony)

Bezefektu
(OPEN-B wylaczony)

Bezefektu
(OPEN-A wylaczony)

Bezefektu
(OPEN-B wylaczony)

Bezefektu
(OPEN-A wylaczony)

ZABEZP. OTW./ZAMYK.
Bezefektu
(OPEN-B wylaczony)

ZABEZPIECZENIA OTWIERANIA

Bezefektu
(OPEN-A wylaczony)

Bezefektu
(OPEN-A wylaczony)

STOP

IMPULS
ZABEZPIECZENIA OTWIERANIA

Bez efektu

Zatrzymanie operacji
(OPEN-A wyłączony)

Zatrzymanie operacji
(OPEN-A/B wyłączony)

Zatrzymanie operacji
(OPEN-A/B wyłączony)

Zatrzymanie operacji
(OPEN-B wyłączony)

Bez efektu

Zatrzymanie operacji

Bez efektu
(OPEN-B wyłączony)

Noeffect
(OPEN-B wyłączony)

Bez efektu
(OPEN-A wyłączony)

Bez efektu
(OPEN-A wyłączony)

ZABEZP. OTWIER./ZAM.

Bez efektu (OPEN-A/B disabled)

Zmiana kierunku ruchu (2)

Stop, po zwolnieniu zmiana kierunku (2)

Bez efektu (OPEN-A/B disabled)

Bez efektu (OPEN-A/B disabled)

ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI

Stop, po zwolnieniu zmienia kierunek(2)

top po zwo nieniu zmienia kierunek (2)

Bez efektu (OPEN-A/B wyłączony)

Bez e fektu (OPEN-A/B wyłączony)

ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI

Bez efektu (OPEN wyłączony)-

Zmiana kierunku ruchu na 2" (2)

Bez efektu (OPEN wyłączony
Stop, po zwolnieniu zmiana kierunku ruchu

Bez efektu
(OPEN-B disabled)

ZABEZPIECZENIE ZAMYKANIA

ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI

Bez efektu (OPEN wyłączony)

ZABEZP. OTWIER./ZAMYKANIA

Bez efektu
(OPEN-B wyłączony)

.

Bez efektu

Bez efektu

patrz paragraf 5.2

Bez efektu

ZABEZPIECZENIA ZAMYKANIA

Bez efektu
(OPEN-A wyłączony)

IMPULS
ZABEZPIECZENIE OTWIERANIA

Bez efektu

patrz paragraf 5.2

Bez efektu (chroni otwieranie)

Bez efektu

Bez efektu (OPEN wyłączony)

ZABEZPIECZENIA OTWIERANIA

Bez efektu
(OPEN-A wyłączony)

STOP

Bez efektu

Zatrzymanie operacji

STOP

(1) If maintained, it prolongs the pause until disabled by the command (timer function)
(2) If a new pulse occurs within 2 seconds after reversing, it immediately stops operation.
NB.: Effects on other active pulse inputs in brackets.

ZATRZYMANA

OTWIERANA

ZAMYKANA

Bez efektu

OPEN-B (zamykanie)

Otwiera skrzydło

OPEN-A (otwieranie)

Zatrzymanie operacji

ZAMKNIETA

LOGIKA"B"
STATUS BRAMY

Table 3/g

OTWIERANA

Zatrzymanie operacji

Zamyka skrzydło

Bez efektu

OTWARTA

ZAMYKANA

Bez efektu

Otwiera skrzydło

KONTROLA NA CZAS DZIALANIA IMPULSU
OPEN-B (ZAMYKANIE)
OPEN-A (OTWIERANIE)

ZAMKNIETA

LOGIKA "C"
STATUS BRAMY

Table 3/f

ZATRZYMANA

Szatrzymanie operacji

OTWIERANA

Ponawiaruch w przeciwnym kierunku
(Zawsze zamyka po impulsie STOP)

ZAMYKANA

Natychmiastowe zamykanie skrzydła

OPEN-B

OPEN-A

Zatrzymanie operacji

OTWARTA

ZAMKNIĘTA

LOGIKA "EP"
STATUS BRAMY

Table 3/e

POLSKA

