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BEZPIECZNIK1(15A)

  MOTOR1  MOTOR2   ZAMEK    LAMPA
+24V|GND|COM|IR  | K   |  G  |  T  |COM|+5V|OSC
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Centrala sterująca

 Rys.1 Schemat centrali sterującej 

Zamek elektryczny  (DC24V) 

Podłącz dwa przewody zamka elektrycznego do portu X1 ‘LOCK’.  

Lampa flash  (DC24V) 

Przymocuj dwa przewody od lampy 24VDC do portu X1 ‘LAMP’.  

Zewnętrzny przycisk sterujący bramą (NO - Normalnie otwarty) 

K300 wyposażony jest w interfejs do zewnętrznego przycisku przełącznika lub do klawiatury.

Aby zainstalować klawiaturę lub przycisk NO należy dołączyć dwa przewody w klawiaturze do ‘+5V’ i ‘O/S/C’. 

Napęd będzie sterowany w trybie jednokanałowym: OPEN-STOP-CLOSE.  

Dla instalacji 3 przycisków sterujących należy użyć pinów dla trybu wielokanałowego. Port X2 ‘COM’ jest 

wspólnym portem, port X2 ‘K’ jest używany do otwarcia bramy, X2 ‘G’ jest używany do zamknięcia bramy, oraz 

port X2 ‘T’ jest używany do zatrzymania bramy.  

Podłączenie fotokomórek -  (NO - Normalne otwarte) 

Jeśli wiązka podczerwieni zostanie przerwana podczas zamykania, brama cofnie się  i otworzy natychmiast.

Podczas otwierania, zostanie wyemitowany sygnał dzwonka.

- Należy podłączyć przewody sygnałowe z fotokomórki RX (COM i NO) do zacisków w centrali X2 „IR” oraz X2 „COM  

Obie fotokomórki należy zasilić odpowiednio zasilaniem 24V, które należy pobrać z centrali sterującej zaciski

X2 „+24 i COM”

 

1. Opis zacisków w centrali                                                     



Bateria

 

 Podłącz baterię do "BAT +" (czerwony) i 'BAT3 "(czarny). W pełni naładowana standardowa 

bateria może dostarczyć wystarczającą moc do pracy 10 otwarć po przerwaniu zasilania. 

Solar

 

Obecnie funkcja panelu słonecznego jest niedostępna.

 

 

2. Ustawienia                                                         

Tabela 1 

 

Nauka / kasowanie pilotów

 

Dodanie dodatkowych pilotów (Uczenie):  

  Wciśnij "S4" na centrali (patrz Rys.1), wówczas wyświetli się wskaźnik "LED".

Po naciśnięciu przycisku pilota, którego chcemy dodać, "LED" będzie migał 3 razy, a następnie

włączy się na około 10 sekund, a następnie wyłączy się. Proces uczenia zostanie zakończony.

Można zaprogramować do 25 pilotów.

Usuwanie wszystkich pilotów

 

          Wciśnij i przytrzymaj przycisk "S4" na centrali (patrz Rys.1) na około 5 sekund, aż  

'LED' włączy się. Oznacza to, że wszystkie piloty zostały całkowicie usunięte.  

Pilot działa w trybie jednokanałowym. Z każdym naciśnięciem przycisku pilota, który został

 zaprogramowany, brama zostanie zamknięta, zatrzymana, otwarta lub nastąpi zatrzymanie cyklu.

Przyciski

 

Funkcje

S1 Przycisk Stop/ W programie jest to przycisk ustawień 

S2 
Przycisk Open/ W programie, z każdym wciśnięciem S2 , 
 numer na wyświetlaczu LED zwiększy się o 1.

S3 
Przycisk Close/ W programie, z każdym wciśnięciem     numer
 zmniejszy się o 1. 

S4 Nauka / kasowanie pilotów 

Trans

Należy podłączyć zaciski transformatora (zazwyczaj transformator jest podłączony fabrycznie)



S1:Ustawienia     S2:Zwiększenie      S3:Zmniejszenie

Włącz zasilanie

Nacisnij i przytrzymaj 'S1' 
na około 3 sek.

Na wyświetlaczu LED ukaże się P 1.
Czas pracy silników może być  
regulowany pomiędzy 10 a 30 sekund. 
Ustawienie fabryczne 20 seconds)

Naciśnij  'S1'

Naciśnij 'S2' aby zwiększyć czas. 
Naciśnij 'S3' aby zmniejszyć czas.
Zalecane:P1= czas pracy  +2~3 sek

Naciśnij  'S1'

Na wyświetlaczu LED ukaże się P 2.
(Regulowanie otwierania/zamykania  
odstępu pomiędzy dwoma skrzydłami:
0~3sek). Ustawienie fabryczne: 1 sek

Naciśnij 'S2' aby zwiększyć czas. 
Naciśnij 'S3' aby zmniejszyć czas.
Ustaw czas na 0, dwie bramy  
otworzą się równocześnie.

Naciśnij  'S1'
Naciśnij  'S1'

Na wyświetlaczu LED ukaże się P 3.
(Szybkość pracy: 4-30 sek)
Ustawienie fabryczne: 30 sek

Naciśnij 'S2' aby zwiększyć czas. 

Naciśnij 'S3' aby zmniejszyć czas.
Zalecane: P2 = czas 2~3 sek

Naciśnij  'S1'

Na wyświetlaczu LED ukaże się P 4.
(Zakres przeciążenia siły: 1~24 )
Ustawienie fabryczne: 15

Regulacja

Naciśnij 'S2' aby zwiększyć siłę. 
Naciśnij 'S3' aby zmniejszyć siłę.
Ustaw siłę przeszkody na 0,  
funkcja auto-reverse wyłączy się.

Naciśnij  'S1'

Naciśnij  'S1'
Naciśnij  'S1'

Na wyświetlaczu LED ukaże się P 5.
(Czas auto zamykania:1-99 sek )
Ustawienie fabryczne: 0

Naciśnij 'S2' aby zwiększyć czas. 
Naciśnij 'S3' aby zmniejszyć czas.
Ustaw czas na 0, funkcja automat- 
-ycznego zamykania wyłączy się.

Naciśnij  'S1'
Naciśnij  'S1'

Na wyświetlaczu LED ukaże się P 6.
(Szybkość miękkiego stopu:0-9 )
Ustawienie fabryczne: 5

Naciśnij 'S2' aby zwiększyć prędkość. 

Naciśnij 'S2' aby zmniejszyć prędkość. 

Naciśnij  'S1'
Naciśnij  'S1'

Możliwa regulacjia

Regulacja

Regulacja

Regulacja

Regulacja

Regulacja

Możliwa regulacjia

Brak regulacji

Możliwa regulacja

Możliwa regulacja

Brak regulacji

Na wyświetlaczu LED będą

Oznacza zamknięcie programu.

 
Rys.2 

wyświetlane dwie kropki.

Ustaw 0, funkcja będzie wyłączona.

3. Programowanie centrali sterującej                                                     


