Valdymo bloko ALFA instrukcija

Įspėjimai:
Šita instrukcija skirta tik kvalifikuotiems instaliatoriams. Jokia šitoje instrukcijoje
pateikta informacija negali būti laikoma tinkama vartotojui naudotis!
Šis valdymo blokas yra skirtas elektromechaninių vykdomųjų mechanizmų, skirtų
automatizuotiems vartams arba durims, valdymui; bet koks jų panaudojimas kitiems
tikslams yra laikomas netinkamu ir baudžiamas pagal galiojančius įstatymus.

1. Saugumo reikalavimai
Atidžiai perskaitykite visą instrukciją, joje nurodyti svarbūs montavimo, naudojimo ir jūsų įsigyto
įrenginio aptarnavimo duomenys.
Prekės pakuotė turi būti utilizuota vadovaujantis teisės aktais. Nepalikite polimerinės pakuotės vaikams
pasiekiamoje vietoje.
Saugokite instrukciją šalia įrenginio, ji gali būti reikalinga.
Šis įrenginys skirtas tik šioje instrukcijoje aprašytoms funkcijoms, naudojant ne pagal paskirtį gali būti
apgadintas ar sukelti grėsmę žmogaus sveikatai.
Gamintojas ir Pardavėjas neatsako už neteisingą (kitokį nei instrukcijoje nurodytą) montavimą ir/arba
panaudojimą.
Draudžiama montuoti šį įrenginį agresyvioje aplinkoje.
Gamintojas ir Pardavėjas neatsako už reikalavimus neatitinkančių konstrukcijų montavimą (vartai, varčia,
varteliai), taip pat už deformacijas, naudojant automatiką.
Montavimas atitinka ES direktyvas: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE ir jų papildymus. Išjunkite
elektros maitinimą prieš pradedant bet kokius darbus. Jeigu yra rezervinio maitinimo blokas, jį taip pat
išjunkite.
Elektros maitinimo įvade įrenkite jungiklį arba universalų vienpolį elektro-magnetinį jungiklį su tarpu
tarp kontaktų lygiu 3mm arba daugiau.
Iki maitinimo linijos turi būti įrengtas saugiklis 0,03A.
Patikrinkite ar teisingai įrengtas įžeminimas: visos metalinės vartų dalys ir automatika turi būti įžeminta.
Panaudokite visas būtinas saugumo sistemas (foto elementai arba optiniai-sensoriai) vartų zonoje.
Naudokite blyksintį žibintą.
Matymo zonoje, įrenkite įspėjamąją lentelę prie pat vartų.
Gamintojas neatsako už kitų gamintojų naudojamą įrangą.

Naudokite tik originalias detales.
Informuokite vartotojus apie naudojamas valdymo sistemas ir veiksmus avariniam atblokavimui.
Nenaudokite automatinio rėžimo esant žmonėms veikimo zonoje.
Nepalikite valdymo pultų ir kitų valdymo elementų, vaikams pasiekiamoje vietoje.
Vartų priežiūrą ir remontą gali vykdyti tik kvalifikuoti specialistai, montuotojai.
Viskas kas neaprašyta instrukcijoje – draudžiama.
Valdymo blokas.....................žiūrėti pav. 1

2. Valdymo bloko techninės
charakteristikos.

pav. 1

Valdymo blokas ALFA vieno variklio valdymui:
Maitinimas………..…….230V+-10%, 50Hz(*)
Tinklo izoliacija 24V….daugiau 2M Om, 500V
Temperatūrinis diapazonas.......nuo -10 iki +55C
Dielektrinė varža.............................3750V/min
Indikatorius “vartai atidaryti“........24V 3W max
Priedų maitinimas 24V kintama srovė (0,2A max)
Įmontuojamas radijo imtuvas.........433,92 MHz
Koduotė.........................................kintama
Kombinacijų skaičius..................4 milijardai.
(*) kita įtampa pagal pareikalavimą

Antenos varža..................50 Om m (RG58)
Atminties sektoriai…………………….63

3. Valdymo bloko pajungimas
Išvedžiojus kabelius per nurodytas angas automatikos elementų pajungimui, būtina juos pajungti pagal
nurodytą schemą. Pajunkite fazę, neutrali ir žemę (būtina). Apsaugos kabelis (žemė), su žaliai geltona
apvija, turi būti pajungtas prie specialių jungčių, pažymėtų simboliu žemė. Automatika gali būti paleista
tik pajungus saugumo sistemas.
Žemiau nurodomas valdymo bloko ALFA jungčių JP aprašymas (pav. 2)
pav. 2

JP1

JP3

1-2 maitinimas 220V +- 10% 5-60Hz(1=N)

19-20 Įėjimas varteliai

3-4-5 variklio M pajungimas (4 bendras, 3-5
variklio eiga + kondensatorius)

JP4
Radijo plokštės jungtis 1-2 kanalai (pav.3)
Pav.3

JP2
7-8 mygtukas atidaryta/uždaryta – (START)
arba elektroninis spynos užraktas
7-9 blokavimo mygtukas (STOP), jeigu
nenaudojama palikti tiltelį
7-10 fotoelementai, jeigu nenaudojama palikti
tiltelį
7-11 galinuko atidarymas, jeigu nenaudojama
palikti tiltelį
7-12 galinuko uždarymas, jeigu nenaudojama
palikti tiltelį
13-14 išėjimas 24V, 180mA fotoelementų ir kitų
maitinimas
15-16 antro kanalo išėjimas dviejų kanalų radijo
plokštei
17-18 antenos įėjimas įmontuojamai radijo
plokštei (17 signalas 18 apvija)
DĖMESIO jeigu vartai vietoje atidarymo
užsidaro, sukeiskite jungtis 3 ir 5 ir galinukų
atidarymo ir uždarymo.

4.

Šviesos diodai LED (pav.3)

DL3: STOP išsijungia veikiant STOP

Valdymo blokas ALFA turi kelis šviesos diodus
automatinei bloko funkcijų kontrolei.

DL4: FOTO išsijungiant, jei fotoelementai yra
nesureguliuoti arba yra trukdžių

Šviesos diodų funkcijos:

DL5: SWO išsijungia veikia galinukui atsidarant

DL1: įmontuotas radijo imtuvas

DL6: SWC išsijungia galinukui užsidarant

DL2: START užsidega veikiant START

5.

Jungikliai DIP ( 3 pav.)

DIP1- TCA- automatinio uždarymo laikas

1. Valdymo bloke (ALFA) paspauskite
mygtuką SW 1- pradės mirgsėti
raudonas diodas.

ON - vienos pusės automatinio uždarymo
aktyvavimas
OFF – automatinio režimo išjungimas
DIP2- FCH – fotoelementai

2. Vienu metu pultelyje paspauskite ir
palaikykite du mygtukus.

ON- fotoelementai įjungiami tik uždarant
OFF- fotoelementai įjungiami atidarant ir
uždarant
DIP4- 3P/4P – trijų žingsnių algoritmas,
keturių žingsnių algoritmas
ON – aktyvuotas trijų žingsnių algoritmas
OFF - aktyvuotas keturių žingsnių algoritmas
DIP5 -CODE FIX - fiksuotas kodas
ON – įmontuojamas radijo imtuvas su fiksuotu
kodu
OFF – įmontuojamas radijo imtuvas su kintamu
kodu
DIP6-RADIO LEARN nuotolinių pultelių
programavimas:

3. Pultelyje paspauskite ir palaikykite
vieną iš mygtukų, kuriuo norėsite
atidaryti ar uždaryti vartus - pradės degti
raudonas diodas
4. Norėdami suprogramuoti daugiau kaip
vieną pultelį - nevėliau kaip per 10 s
kituose pulteliuose pakartokite 2.- 3.
punktuose nurodytus veiksmus.
5. Baigus programuoti visus pulteliuspalaukite 10 s kol baigs mirgsėti
raudonas diodas.
Galite sėkmingai naudotis !
Pastaba:
Esant būtinybei- galite pultelius
prirogramuoti prie antro kanalo SW2pakartokite aukščiau išvardintus punktus
su SW2 mygtuku.

OFF- išjungia programavimą
Pultus programuoti galima tik naudojant radijo
meniu valdymo bloke
DIP7
SCA „vartai atidaryti“ arba 2-as radijo kanalas
(pav. 4)
Pav. 4

6.

Trimeriu reguliavimas (pav. 3)

TCA (DIP1 ON)
Nustato automatinio uždarymo laiką, po kurio
vartai užsidaro automatiškai (nuo 0 iki 90
sekundžių)
TW
Reguliuoja variklio darbo laiką (nuo 0 iki 90
sekundžių). Jei naudojami elektriniai galinukai,
nustatykite ilgesnį laiką nei reikalingas pilnam
uždarymui.

7.
Įmontuojamo radijo imtuvo
charakteristikos
Imtuvo išėjimai:
• Išėjimas 1, jei įjungtas režimas START
• Išėjimas 2, jei įjungtas 2 radijo kanalo
režimas 1 sekundę
Antenos montavimas: naudokite koaksialinį
kabelį RG58

ON – aktyvuoja ritę „Blykčiojimas - vartai
atidaryti“
OFF – aktyvuoja ritę radijo kanalas

DIP8
FAST CLOSE
ON – vartai uždaromi, nelaukiant numatyto
laiko TCA
OFF- išjungim

8.

PROGRAMAVIMAS

Programuoti galima rankiniu būdu arba
naudojant UNIRADIO
9.
RANKINIS PROGRAMAVIMAS
Standartinę komplektaciją galima programuoti
rankiniu būdu.
9.1 Jei norite programuoti mygtuką T kaip
START, valdymo bloke spauskite SW1.
Jei norite T programuoti kaip 2 kanalą,
valdymo bloke spauskite SW2.
9.2 Jei fotodiodas 1 blykčioja, spauskite
slapuko mygtuką P1. Fotodiodas švies
tolygiai.
9.3 Paspauskite tą mygtuką, kurį norite
įvesti. Fotodiodas vėl pradės blykčioti.
9.4 Kad įvesti dar vieną pultą, pakartokite
punktus 2 ir 3.
9.5 Norėdami pabaigti programavimą,
palaukite kol fotodiodas nustos
blykčioti.

10.
VALDYMO BLOKO ATMINTIES
TRINIMAS
Norėdami visiškai ištrinti duomenys 10
sekundžių vienu metu spauskite valdymo bloko
mygtukus SW1 ir SW2 (fotodiodas 1 blykčios).
Kai fotodiodas 1 užsidegs, tai reiškia informacija
pašalinta. Palaukite kol fotodiodas užges
programavimas bus baigtas.
11.

12.
Pultų klonavimas su UNIRADIO
(pav. 5)
Klonavimas naudojant kintamą kodą/fiksuotą
kodą.
Peržiūrėkite UNIRADIO bloko instrukciją ir
CLONIX programavimo instrukciją.

IMTUVO KONFIGURAVIMAS

Įmontuojamas imtuvas, apart saugumo nuo
nuskaitymo, taip pat turi pultų klonavimo
funkciją. Klonuoti pultą – tai sukurti pultą
gebantį automatiškai nuskaityti ir įrašyti iš
centrinio pulto atminties, papildantis arba
keičiantis esamus pultus. Naudojant keitimo
funkciją, anksčiau esantis pultas gali būti
išbrauktas iš atminties ir daugiau nenaudojamas.
Galima programuoti per atstumą, norint pakeisti
senus pvz. pamestus pultus, nenaudojant
papildymo funkcijos. Jeigu saugumas nėra toks
svarbus galima klonuoti pultus, naudojant
papildymo funkciją su fiksuotu kodu iš jau
programuotų pultų.

12.1

Atminties išvalymas

Žiūrėkite UNIRADIO instrukciją
programavimui CLONIX rėžime.

13.

Priedai:

SPL (pav. 6)
Išankstinio pašildymo plokštė pagal
pareikalavimą. Rekomenduojama esant
žemesnei nei -10C temperatūrai (hidrauliniam
varikliui).
ME (pav.7)
Elektrinio užrakto 12V valdymo plokštė pagal
pareikalavimą.
EBP (pav.2)
Elektrinio užraktas gali būti tiesiogiai pajungtas
prie jungčių 1 ir 4.

DĖMESIO atsiminkite kad automatika skirta patogumui naudojant vartus ir ne sprendžia
neteisingų konstrukcijų ar vartų montavimo problemų.
Pav. 5

Pav. 6

Pav. 7

Montavimas:

