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HEADY
NÁVOD K OBSLUZE

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA HEADY
VSTUP/VÝSTUP SVORKOVNICE
Svorky

Funkce

Popis

L-N-GND

Napájení

Vstup napájení 230Vac 50/60Hz L-fáze/N-nula/GDN- uzemnění

4-5

Maják

Výstup maják 230Vac max. 40W

6-7-8

Motor 2

Připojení motoru

2

6-fáze/7-com/8-fáze

9-10-11

Motor 1

Připojení motoru

1

9-fáze/10-com/11-fáze

12-13

ELS/SRL

N.O. kontakt pro servisní světlo nebo eletrický zámek s parametrem TLS

14-15

24 VAC

16-17

SCA

18-19

2CH/TX.

Výstup, druhého integrovaného rádiového kanálu, N.O. (normálně otevřený), bez napětí.
nebo PHOTO TEST

20-21

Antenna

Připojení antény, (20-signál/21-stínění).

22

PED

Vstup, ovladač pro pěší (N.O.) kontakt. Aktivace motoru M1

23

Krok za krokem

Vstup, tlačítko (N.O.) krok za krokem.

24

STOP

Vstup pro tlačítko STOP (N.C.)

25

PHOT

Vstup pro fotobuňku otevírání a zavírání nastavení funkce fotobunky v logice „PHCL“

26

COM

Výstup napájení 24Vac/0,5A max.
N.O. Připojení kontroly otevřených vrat,

Společný kontakt pro všechny řídicí vstupy

POJISTKY
F1: F6.3A (230VAC) / F10A (115VAC) – Ochrana motoru F2: T315mA (230VAC) - T315mA (115VAC) – Ochrana transformátoru

KONTROLA PŘIPOJENÍ MOTORU
1) Odpojit napájení 2) Ručně uvolnit bránu a presunout ji do cca. do poloviny otevření 3) Obnovit napájení. 4) Vyšlete impulz
„OTEVŘÍT“ . 5) Křídla by měla začít otevírat. Pokud je pohyb brány opačný, zapojte fáze motoru na svorkovnici opačně (4<>6 pro
motor M1, a 7<>9 pro motor M2) je nutné zapojit opačně i vstupy koncových spínačů (22<>23 pro motor M1, a 24<>25 pro motor
M2).

Programování
Programování jednotlivých funkcí této řídící jednotky se provádí pomocí LCD displeje umístěného na řídící jednotce
nastavením požadovaných hodnot v dále uvedených programových menu.
Menu parametrů umožňuje přiřadit funkci numerickou hodnotu stejným způsobem, jako se nastavuje trimer .
Menu logiky umožní aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé funkce stejným způsobem, jako se nastavuje dip-switch.
Ostatní speciální funkce vycházejí z nastavení parametrů a logiky a mohou se lišit v závislosti na typu
řídící jednotky nebo na aktuální verzi softwaru.

Vstup do programování:
1 – Stiskněte tlačítko <PG>, displej zobrazí první menu: Parametry „PAR”.
2 – Pomocí tlačítek <+> nebo <->, zvolte menu, které potřebujete.
3 – Stiskněte tlačítko <PG>, displej zobrazí první dostupnou funkci v menu.
4 – Pomocí tlačítek <+> nebo <-> vyberte funkci, kterou potřebujete.
5 – Stiskněte tlačítko <PG>, displej zobrazí aktuální hodnotu, která je pro vybranou funkci nastavena .
6 – Pomocí tlačítek <+> nebo <-> zvolte hodnotu, kterou chcete pro tuto funkci nastavit.
7 – Stiskněte tlačítko <PG>, displej zobrazí signál „PRG”, který znamená, že nastavení bylo dokončeno.

Poznámky:
Současným stisknutím tlačítek <+> a <-> v menu funkcí se vrátíte do předchozího menu bez provedení změn.
Současným stisknutím tlačítek <+> a <-> při vypnutém displeji se objeví oznámení s verzí softwaru.
Pro rychlé zvyšování/snižování hodnoty podržte tlačítko <+> nebo <->.
Po 30 sekundách čekání řídící jednotka ukončí režim programování a vypne displej.

MENU

TCA
TM1

P
A
R
A
M
E
T
R
Y

TM2
TDMo
TDMC
PM1

Doba automatického zavírání. Aktivní pouze při zapnuté funkci TCA. Po
nastaveném čase řídící jednotka spustí uzavírání brány
Pracovní doba chodu motoru 1. Reguluje maximální dobu chodu motoru 1
při otevírání a zavírání .
Musí být nastavena zhruba na dobu o 4 sekundy delší, než je aktuální
pracovní doba automatiky.
Pracovní doba motoru 2. Reguluje maximální dobu trvání chodu motoru 2
při otevírání a zavírání.
Musí být nastavena zhruba na dobu 4 sekundy delší, než je aktuální
pracovní doba automatiky
Doba prodlevy motoru 2 při otevírání. Při otevírání určuje zpoždění
motoru 2 vzhledem k motoru 1
Doba prodlevy motoru 1 při zavírání. Při zavírání určuje zpoždění motoru 1
vzhledem k motoru 2.
Točivý moment motoru 1

Hodnoty
Min-Max
(standardně)

5-180-(24s)

5-180-(24s)

0-15-(2s)
0-40-(3s)
1-99-(40%)
1-99-(40%)

PS1

Točivý moment motoru 1 působící během brzdící fáze při otevírání a zavírání

1-99-(70%)

PS2

Točivý moment motoru 1 působící během brzdící fáze při otevírání a zavírání

1-99-(70%)

TLS

Kontakt TLS aktivní, kontakt sepne v nastavenou dobu

0-240-(90s)

MENU

TCA
IbL

SCL
Sld
PP
PRE

FUNKCE
Zapíná a vypíná automatické zavírání
OFF: automatické zavírání vypnuto
ON: automatické zavírání zapnuto
Zapíná a vypíná funkci pro společné používání
OFF: funkce pro společné používání vypnuta
ON: funkce pro společné používání zapnuta
Krokový impuls ani impuls dálkového ovladače nemá v průběhu otevírání
žádný vliv
Zapíná a vypíná funkci rychlého zavírání
OFF: Rychlé uzavírání blokováno.
ON: Rychlé uzavírání povoleno. Při otevřené bráně nebo ve fázi jejího
otevírání způsobí impuls fotobuňky po 3 sekundách uzavření brány.
Aktivní pouze při „TCA“=ON
Zapíná či vypíná funkci zpomalování
ON: zpomalení aktivní, zpomalení začne 7s. před koncem „TM1/TM2“
OFF: zpomalení vyřazeno

Volí provozní režim krokového spínače a dálkového ovladače.
OFF: Provozní postup: OTEVŘÍT > STOP > ZAVŘÍT> STOP >
ON: Provozní postup: OTEVŘÍT>ZAVŘÍT > OTEVŘÍT >
Zapíná a vypíná předstih varovného světla
ON: Předstih varovné signalizace zapnut. Varovné světlo se aktivuje
3 sekundy před začátkem chodu motoru
OFF: Předstih varovné signalizace vypnut.

POZN.

1-240-(40s)

Točivý moment motoru 1

PM2

L
O
G
I
K
A

FUNKCE

VÝCHOZÍ
NASTAVENÍ
(ON)

(OFF)

(OFF)

(OFF)

(OFF)

(OFF)

POZN.

MENU

HAM

SPN

IMOT

CVAR
L
O
G
I
K
A

VÝCHOZÍ
NASTAVENÍ

Zapíná a vypíná funkci zpětného tahu
ON: Funkce zapnuta. Před každým zavíráním nebo otevíráním brány vydá
řídící jednotka příkaz k chodu v opačném směru na 2 sekundy. Usnadní se
tak uvolnění elektrického zámku
OFF: Funkce je vypnuta

(OFF)

Zapíná nebo vypíná rozběh motoru po dobu 2s na maximální točivý moment.
OFF. Vypnutá funkce
ON: zapnutá funkce

(ON)

Zvolí režim s 1 nebo 2 motory
OFF: Oba motory jsou v chodu
ON: Pouze jeden motor je v chodu
Funkce nastavení kódu ovladače.
OFF: zapnut jak plovoucí tak i pevný kód (DIP-SWITCH).
ON: zapnut jen plovoucí kód.

(OFF)

PHTC

(OFF)

OPCL

Nastavení vstupu PP jako OTEVŘÍT a PED vstupu jako ZAVŘÍT
ON: PP vstup je povolen jako impulz OTEVŘÍT a PED vstup je povolen jako
impulz ZAVŘÍT.
OFF: PP a PED vstupy jsou povoleny s jejich funkcemi.

(OFF)

Výběr provozního režimu výstupu 2ch/tx
ON: výstup je řízen druhým radiovým kanálem.
Uložení vysílače popsáno v menu „RADIO“
OFF: Výstup je konfigurován pro připojení fotobuněk v testovacím režimu“

(OFF)

Funkce vyřazení brzdy na poslední vteřinu v závěrečné fázi zavírání. („SLD“musí
být ON)
ON: brzděni je v poslední vtěřině zavírání vyřazeno (zakázáno) pro lepší
uzamknutí elektrického zámku.
OFF: Funkce je neaktivní

(OFF)

Vzdálené ukládání vysílačů povoleno nebo zakázáno.
ON: Povoleno
OFF: Zakázáno

(ON)

BB

REM
MENU

PP

2Ch

ped

POZN

(OFF)

Provozní režim vstupu PHOT C
OFF:vstup je aktivován při otvírání(motor zastaví) tak i při zavírání(motor
reversuje)
ON: vstup je aktivován pouze při zavírání

2CH

R
Á
D
I
O

FUNKCE

FUNKCE
Výběrem této funkce uložíte ovladač.Zmačknete tlačítko PG objeví se PUSH do 10 vteřin zmáčknete tlačítko na
ovladači.když vše proběhne dobře na display se objeví OK
Jestli se špatně uloží, objeví se Err
zvolením této funkce nahrajete tlačítko ovladače na druhý kanál rádia. Při správném nahrání druhého kanálu vám řídící
jednotka potvrdí nahrání symbolem „OK“ v opačném případě se na displeji objeví „ERR

Výběrem této funkce uložíte ovladač pro částečný průchod.Zmačknete tlačítko PG objeví se PUSH do 10 vteřin
zmáčknete tlačítko na ovladači, když vše proběhne dobře na display se objeví OK
Jestli se špatně uloží, objeví se Err.

MENU

R
A
DI
O

CLR
RTR

FUNCTION
By selecting this function, the receiver is waiting for (Push) a transmitter code to be erased from memory. If the
code is valid, it will be stored in memory and OK will be displayed. If the code is not valid, the Err message will be
displayed.
The memory of the receiver is entirely erased. Confirmation for the operation is asked. By selecting this function,
the receiver waits for (Push) the GPM key to be pressed again to confirm the operation. At end of erasing, the
OK message is displayed

MENU

FUNCTION

RES

Vymaže všechny přijímače z paměti

NMAN

code

Zobrazí počet celých cyklů (otevření a zavření) provedených automatikou.
Po prvním stisku tlačítka <PG> se zobrazí první čtyři číslice. Po druhém stisknutí se zobrazí poslední čtyři.
Příklad <PG> 0012 >>> <PG> 3456: provedeno 123.456 cyklů
Umožňuje zadat bezpečnostní kód, ochrana přístupu k programování řídící jednotky.
Kód je čtyřmístný pomocí čísel a písmen. 0-9-A-B-C-D-E-F.
Kód od výroby je 0000.
Nastavením nového kódu je funkce aktivní a bráníte v přístupu do menu řídící jednotky.
Nastavení kódu:
- Vyberte CODE potvrdit OK
- Ukáže se kód 0000
- Kód začne blikat tlačítky + a – nastavíte nový kód
- Pro potvrzení kódu zmáčkněte OK
- Po potvrzení čtyřmístného kódu se objeví na display CONF
- Po několika vteřinách se objeví znovu 0000
- Znovu zadejte kód na potvrzení
Objeví se OK a automaticky se dostanete k menu řídící jednotky
Při psaní kódu muže být operace zrušena zmáčknutím + a – najednou. Po zadání kódu můžete po dobu 10
minut procházet a měnit nastavení řídící jednotky.
POZOR: při resetování řídící jednotky se vrátí bezpečnostní kód na původní nastavení a to na 0000.

_

DIAGNOSTIKA
případě poruchy se přepínáním tlačítky (+) a (-) se zobrazí stav všech vstupů (koncové spínače, ovládání atd.) viz. obrázek.

P.P. PED

PHOT

STOP
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