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ПРИВОДИ СЕРІЇ ABACUS (КОМПЛЕКТИ СЕРІЇ AS KIT) 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗПАШНИХ ВОРІТ

Коротка інструкція містить загальну інформацію та показує спрощений процес програмування і налаштування приводів се-
рії ABACUS. Повна інформація наводиться в керівництвах з монтажу й експлуатації приводів серії ABACUS і блоків керування 
QUAD-24V-2M / QUAD-230V-2M.

 YМається на увазі, що всі приготування до монтажу і сам монтаж були зроблені у відповідності до всіх правил і норм, ви-
мог виробника, згідно з керівництвами з монтажу та експлуатації.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позначення комплекту AS224KIT AS300KIT AS500KIT

Модель електропривода ABACUS 224 ABACUS 300 ABACUS 500

Позначення блоку керування QUAD-24V-2M QUAD-230V-2M

Параметри мережі живлення 230 В ± 10 % / 50 Гц

Живлення двигуна 24 В — 230 В ~

Максимальне / номінальне зусилля 1500 Н / 500 Н 3200 Н / 1200 Н

Інтенсивність використання 30 циклів / год 30 %

Максимальна вага воріт, кг 300 500 500

Максимальна довжина стулки, м 2,2 3,0 5,0

Максимальна швидкість ходу, мм / с 15

ТИПОВИЙ МОНТАЖ

A — Привід

B — Фотоелементи при відкритті

C — Фотоелементи при закритті

D — Лампа

E — Ключ-вимикач

F — Упор воріт при відкритті

G — Упор воріт при закритті

H — Зовнішній блок керування

K — Пульт радіоуправління

№ Ланцюг Тип  
кабелю

Довжина 
від 1 м до 20 м

Довжина 
від 20 м до 50 м

1 Мережа

FG7 CEI 20-22  
EN 50267-2-1  
(або аналог)

3G1,5 мм2 3G2,5 мм2

6А
Живлення привода (230В ~) 4G1,5 мм2 4G2,5 мм2

Живлення привода (24В —) 2 × 2,5 мм2 2 × 4 мм2

2 Лампа 2 × 0,5 мм2 2 × 1 мм2

4A, 5A Передавач TX фотоелементів 2 × 0,5 мм2 2 × 1 мм2

4B, 5B Приймач RX фотоелементів 4 × 0,5 мм2 4 × 1 мм2

7 Ключ-вимикач 3 × 0,5 мм2 3 × 1 мм2

3 Антена RG58 max 20 м

РОЗБЛОКУВАННЯ ПРИВОДУ
Ручне розблокування використовується в тих випадках, коли потріб-
но відкрити ворота вручну. Виконується за допомогою ключ-ручки 
(поворот ключ-ручки на 90 °).

Будьте уважні, розблокування привода може викликати неконтрольо-
вані рухи стулки воріт у тому випадку, якщо має місце втрата рівнова-
ги стулки або механічні несправності.

А

B

C А

D
E

F F
G
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ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКУ КЕРУВАННЯ

МЕРЕЖА
POWER SUPPLY
2P+T 230VAC 50Hz

1 2 3 4 5

M

ТРАНСФОРМАТОР
TRANSFORMER
230 / 24.5V - 0.4A; 12.5V - 0.17A

12.5V

24.5V

CN2

ПОКРОКОВО (N.O.)
PUSCH BUTTON (N.O.)

ЖИВЛЕННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ
PHOTCELL POWER
24VAC 5W 

ФОТОЕЛЕМЕНТИ (NC)
PHOTOCELL - DS1 (NC)

СТОП (NC)
STOP - DS2 (NC

ЛАМПА 
FLASHING LIGHT
24VAC 4W

SELF2 SET

6 7 8

ВИХІД ЕЛЕКТРОЗАМКА NO/max 5A 
ELECTRIC LOCK

M
ДВИГУН ПРИВОДУ 2
MOTOR 2
230VAC 50HZ

ДВИГУН ПРИВОДУ 1
MOTOR 1
230VAC 50HZ

CN1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЧАСТКОВЕ ВІДКРИТТЯ (N.O.)
PEDESTRIANPUSH BUTTON (N.O.)

CN4

CN3

F1

АНТЕНА 
ANTENNA

L     N

1 ST

F2

2 ND
ЖИВЛЕННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ
PHOTCELL POWER
24VDC 5W

+

CN3

1 2 3 4 5 6

+

7 8

M

M
ДВИГУН ПРИВОДУ 1
MOTOR 1
24VDC

ДВИГУН ПРИВОДУ 2 
MOTOR 2
24VDC

CN1

CN5

CN2

ВИХІД ЕЛЕКТРОЗАМКА  3NO/max  5A
ELECTRIC LOCK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

СТОП (NC)
STOP - DS2 (NC)

ФОТОЕЛЕМЕНТИ (N.C.)
PHOTOCELL - DS1 (N.C.)

ЧАСТКОВЕ ВІДКРИТТЯ  (N.O.)
PEDESTRIAN PUSH BUTTON (N.O.)

F1

CN4

ТРАНСФОРМАТОР 
TRANSFORMER
230/21.7V - 7.5A

АКУМУЛЯТОР 
BACK-UP BATTERY

ЛАМПА
FLASHING LIGHT
24VDC 4W

МЕРЕЖА
POWER SUPPLY
230VAC 50Hz

АНТЕНА 
ANTENNA

ПОКРОКОВО (N.O.)
PUSCH BUTTON (N.O.)

QUAD-24V-2M QUAD-230V-2M

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ НАЛАШТУВАННЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

КРОК 1. Черговість руху стулок (DELAY)

Заводське налаштування (світлодіод L1 не горить) — першим відкри-
вається привід, підключений до роз’єму MOT1, привід, підключений 
до роз’єму MOT2 відкривається із затримкою у часі.

Для зміни логіки (першим відкривається привід, підключений до 
роз’єму MOT2) натисніть кнопку SELECT, поки світлодіод L1 не поч-
не блимати. Потім натисніть кнопку SET — світлодіод L1 загоряється 
і горить постійно.

LED Призначення ON  (горить) OFF  (не горить)

DS1 фотоелементи / вхід «DS1» не спрацював спрацював

DS2 СТОП / вхід «DS2» не спрацював спрацював

PED команда на відкриття зупинку, закриття / вхід «PED» подається не подається

PP команда на відкриття зупинку, закриття / вхід «PP» подається не подається

Світлодіоди, що сигналізують про стан входів підключень роз’єму CN2. Жирним шрифтом виділено стан світлодіодів при воротах 
у проміжному положенні і відсутності команд.
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КРОК 2. Програмування пультів радіоуправління (CODE TX)

 � Канал 1: Покрокове керування. Натисніть кнопку SELECT кілька 
разів, поки не почне блимати світлодіод L3. Потім натисніть кно-
пку SET один раз, світлодіод L3 робить 1 коротке блимання. Після 
чого натисніть вибрану кнопку пульта для запису. Світлодіод L3 
почне горіти безперервно ~ 2 секунди, що сигналізуватиме про 
запис кнопки пульта, після чого світлодіод LED3 знову робитиме 
1 коротке блимання. Протягом 10 секунд можете виконати запис 
іншої кнопки (пульта) або вийдіть із режиму програмування.

 � Канал 2: Режим «пішохода / часткове відкриття стулки». Натисніть 
кнопку SELECT кілька разів, поки не почне блимати світлодіод L3. 
Потім натисніть кнопку SET два рази поспіль, світлодіод L3 робить 
2 коротких блимання. Після чого натисніть іншу кнопку пульта для 
запису, L3 горітиме безперервно ~ 2 секунди.

Блок може запам’ятати до 120 кодів пультів радіоуправління. Видалення пультів, записаних по Канал 1 і Канал 2, так само виконується 
окремо. Процедура видалення по Канал 1 і Канал 2 аналогічна процедурі запису, але замість кнопки пульта потрібно повторно натиснути 
і тримати кнопку SET більше 5 секунд. Якщо видалені всі коди (пульти), то світлодіод L3 не горить.

КРОК 3. Програмування кінцевих положень (часу роботи)

 � Швидке програмування кінцевих положень  
(AUTO PROGRAM) 
Тільки для QUAD-24V-2M при двостулкових воротах! 
Стулки воріт у проміжному положенні. Натисніть кнопку SELECT 
кілька разів поки світлодіод L7 не почне блимати, потім утри-
муйте кнопку SET, поки приводи здійснять програмування, вико-
навши повне відкриття і закриття (утримуйте натиснутою кнопку 
SET до кінця автоматичного програмування). Цикл уповільнення 
в кінці руху, рівний приблизно 15 % від повного циклу руху, 
задається автоматично.

 � Програмування кінцевих положень вручну  
(MOTOR TIME)

Стулки воріт у зачиненому положенні. Натисканням кнопки SE-
LECT добийтеся блимання світлодіоду L5, потім натисніть на кно-
пку SET, привід 1 почне цикл відчинення. При досягненні точки, 
де потрібна затримка, знову натисніть на кнопку SET, одночасно 
із цим привід зробить затримку до необхідного кінцевого по-
ложення, де знову натисніть кнопку SET для завершення циклу 
відчинення. Привід 2 почне цикл відчинення. Повторіть проце-
дуру для привода 2, натискаючи кнопку SET. Потім світлодіод L5 
почне швидко блимати — повторіть операцію програмування для 
циклу зачинення. Спочатку повністю зачиниться привід 2, потім 
привід 1. Під час програмування замість кнопки SET можна ви-
користовувати записану кнопку пульта радіоуправління.

ПОТЕНЦІОМЕТРИ

QUAD-24V-2M QUAD-230V-2M

 � Швидкість руху (SPEED) 
При повороті потенціометра SPEED за годинниковою стріл-
кою збільшується швидкість руху. Регулювання виконується 
в діапазоні від 50 % до 100 % максимальної швидкості.  
Заводське налаштування 100 %.

 � Чутливість виявлення перешкоди (SENS) 
Потенціометром SENS регулюється час спрацьовування, 
який може бути від min 0,1 секунди (крайнє праве  
положення) до max 7 секунд (крайнє ліве положення).  
Заводське налаштування ~ 1,7 сек (25 %).

 � Швидкість при уповільненні (SLOW) 
При повороті потенціометра SLOW за годинниковою 
стрілкою збільшується швидкість руху під час уповільнення. 
Заводське налаштування ~ 75 %.

 � Зусилля (FORCE) 
При повороті потенціометра FORCE за годинниковою 
стрілкою збільшується зусилля (потужність) електродвигуна 
приводу: від 50 % до 100 % максимального зусилля.  
Заводське налаштування 100 %.

 Y Зміна положення потенціометрів «SPEED», «FORCE», «SLOW» вимагає повторення процедури програмування кінцевих 
положень (налаштування MOTORTIME або AUTOPROGRAM головного меню), оскільки може змінитися час роботи.
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МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Меню ON   
(горить)

OFF   
(не горить)

Опис

Го
ло

вн
е 

 
м

ен
ю

L1
DELAY 
Черговість руху стулок

Затримка  
приводу 1

Затримка  
приводу 2

Не від’єднуючи дроту в блоці керування можна змінити логічну схему (зробити навпаки). 
Вибирається, яка стулка починатиме рух першою.

L2
STEP BY STEP 
Логіка керування

Покроковий 
режим

Автоматичний 
режим

Вибирається режим роботи.  
Покроковий режим послідовність команд «Відкрити / Стоп / Закрити / Стоп / …»,  
автоматичний — «Відкрити / Закрити / Відкрити / Закрити / …».

L3
CODE TX 
Програмування пультів

Записаний  
пульт

Немає  
записаних  

пультів
Запис і видалення пультів радіоуправління.

L4
CONDO 
Режим кондомініуму

Ввімкнений Вимкнений
Режим кондомініум («Багатоквартирний будинок») передбачає, що блок керування під 
час відкриття або під час паузи не сприймає команди керування (наприклад, від пультів); 
при закритті команда призводить до зміни напрямку руху.

L5
MOTOR TIME 
Програмування кінцевих 
положень / часу роботи

Задано  
користувачем

30 секунд  
без уповільнення

При програмуванні вручну кінцевих положень максимально можливий час роботи 
приводу 4 хвилини. Із можливістю програмування з уповільненням у кінці руху або без 
уповільнення.

L6
PAUSE TIME 
Автоматичне закриття

Задано  
користувачем

Вимкнено
Налаштовується час паузи до автоматичного закриття. Максимальний час паузи до 
автоматичного закриття 4 хвилини.

L7

QUAD-24V-2M 
AUTO PROGRAM 
Швидке програмування 
кінцевих положень

Виконано Вимкнено
Швидке програмування кінцевих положень з автоматичним завданням уповільнення  
в кінці руху.

QUAD-230V-2M 
PED TIME 
Час часткового відкриття

Задано  
користувачем

10 секунд  
без уповільнення

Максимальний час часткового відкриття 4 хвилини. Із можливістю програмування 
з уповільненням у кінці руху або без уповільнення.

LEV Меню головне Активно —
Через 10 секунд очікування в головному меню блок повернеться до початкового  
(робочого) стану.

Ро
зш

ир
ен

е 
 

м
ен

ю
 1

L1

QUAD-24V-2M 
Фототестування

Ввімкнено Вимкнено Режим автоматичного тестування підключених фотоелементів.

QUAD-230V-2M 
Дистанційне  
програмування пульта

Ввімкнено Вимкнено
Запис пульта радіоуправління на відстані, без прямого використання кнопки SELECT 
блоку. Виконується тільки за допомогою пульта радіоуправління, записаного раніше.

L2

QUAD-24V-2M 
Час часткового відкриття

Задано  
користувачем

10 секунд  
без уповільнення

Максимальний час часткового відкриття 4 хвилини. Із можливістю програмування 
з уповільненням у кінці руху або без уповільнення.

QUAD-230V-2M 
Фототестування

Ввімкнено Вимкнено Режим автоматичного тестування підключених фотоелементів.

L3 Уповільнення Вимкнено Ввімкнено Наявність уповільнення (зменшена швидкість) в кінці руху.

L4 Час запізнення стулок 4 секунди Вимкнено Налаштовується час запізнення стулок між собою при відкритті і закритті.

L5 Удар при відкритті Ввімкнено Вимкнено
На початку відкриття подається команда закриття протягом 2 секунд, що полегшується 
блокування (замикання) воріт.

L6 Удар при закритті Ввімкнено Вимкнено
У кінці закриття після спрацьовування кінцевого положення додається 1 секунда руху 
в бік закриття, так, щоб гарантувати повне закриття воріт.

L7
Затримка руху  
або Освітлення

Ввімкнено 
(на вибір)

Вимкнено
Затримка руху — виконується затримка 3 секунди перед рухом на закриття. Лампа, під-
ключена до виходу LAMP, так само горить при 3 секундній затримці руху. Освітлення — 
лампа, підключена до виходу LAMP, горить 3 хвилини після команди на відкриття.

LEV Меню 1 Активно — 1 блимання
Через 30 секунд очікування в розширеному меню 1 блок повернеться до початкового  
(робочого) стану.

Ро
зш

ир
ен

е 
 

м
ен

ю
 2

L1 Плавна зупинка Ввімкнено Вимкнено У кінці руху протягом 2 секунд швидкість зміниться до нуля поступово.

L2 Плавний пуск Ввімкнено Вимкнено

На початку кожного руху (перші 2 секунди роботи) швидкість збільшуватиметься 
поступово від мінімального значення до заданого значення. При ввімкненні налашту-
вання автоматично відключається початковий поштовх (максимальне зусилля в перші 
2 секунди руху).

L3 Вхід DS1
Активний  

при відкритті 
і закритті

Активний  
при закритті

Вибирається логіка входу DS1. Якщо фотоелементи спрацьовують і при відкритті, то 
буде зупинка воріт, а після звільнення, відновлення відкриття.

L4 Ручний режим Ввімкнено Вимкнено
Ворота рухаються при утриманні кнопки як пристрою керування, так і пульта раді-
оуправління, відпускання призводить до негайної зупинки руху.

L5 Закрити по ФОТО Ввімкнено Вимкнено
Якщо вже було запрограмовано час паузи до автоматичного закриття, то скоротиться 
час паузи до 5 секунд після звільнення фотоелементів, підключених до входу DS1.

L6
Вихід LAMP при відліку 
часу паузи до автозакриття

Ввімкнено Вимкнено
Лампа, підключена до виходу LAMP, горить так само під час відліку часу паузи до 
автоматичного закриття.

L7 Завжди закрити Ввімкнено Вимкнено
Якщо буде виявлено, що після відключення живлення ворота відкриті, то автоматично 
буде виконано закриття, з попередньою затримкою руху 5 секунд і роботою лампи, 
підключеною до виходу LAMP.

LEV Меню 2 Активно — 2 блимання
Через 30 секунд очікування в розширеному меню 2 блок повернеться до початкового  
(робочого) стану.

Ро
зш

ир
ен

е 
м

ен
ю

 3 L1-L7 Рівень  1 — Рівень  7
L1 + L2 + L3 + L4 + L5  

(Рівень 5)
Для QUAD-24V-2M  
Налаштування швидкості при уповільненні в кінці руху (7 рівнів)

LEV Меню 3 Активно — 3 блимання
Через 30 секунд очікування в розширеному меню 3 блок повернеться до початкового  
(робочого) стану.

— заводська установка.

СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ
Якщо необхідно відновити заводські налаштування блоку керування, натисніть на кнопки SELECT і SET разом, щоб відбулося одно-
часне ввімкнення (загоряння) всіх світлодіодів і подальше їх вимкнення.
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ПРИВОДИ СЕРІЇ FORT (КОМПЛЕКТИ СЕРІЇ FT KIT) 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВІДКАТНИХ ВОРІТ

Коротка інструкція містить загальну інформацію та показує спрощений процес програмування і налаштування приводів серії FORT. 
Повна інформація наводиться в керівництвах з монтажу й експлуатації приводів серії FORT і блоків керування CU-24V-1M / CU-230V-1M.

 YМається на увазі, що всі приготування до монтажу і сам монтаж були зроблені у відповідності до всіх правил і норм, ви-
мог виробника, згідно з керівництвами з монтажу та експлуатації.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позначення комплекту FT424KIT FT500KIT FT624KIT FT700KIT FT1000KIT FT1500KIT

Модель електропривода FORT 424 FORT 500 FORT 624 FORT 700 FORT 1000 FORT 1500

Позначення блоку керування CU-24V-1M CU-230V-1M CU-24V-1M CU-230V-1M

Параметри мережі живлення 230 В ± 10 % / 50 Гц

Живлення двигуна 24 В — 230 В ~ 24 В — 230 В ~ 230 В ~ 230 В ~

Максимальне зусилля, H 350 450 550 600 900 1400

Максимальна вага воріт, кг 400 500 600 700 1000 1500

Максимальна швидкість, м / с 0,12 0,17

Інтенсивність використання
40  

циклів / час
30 %

40  
циклів / час

30 % 30 % 30 %

ТИПОВИЙ МОНТАЖ
A — Привід із вбудованим блоком

B — Лампа

C — Фотоелементи

D — Ключ-вимикач

E — Пульт радіоуправління

№ Ланцюг Тип  
кабелю

Довжина 
від 1 м до 20 м

Довжина 
від 20 м до 50 м

1 Мережа

FG7 CEI 20-22 
EN 50267-2-1 
(або аналог)

3G1,5 мм2 3G2,5 мм2

2 Лампа 2 × 0,5 мм2 2 × 1 мм2

4A, 6A Передавач TX фотоелементів 2 × 0,5 мм2 2 × 1 мм2

4B, 6B Приймач RX фотоелементів 4 × 0,5 мм2 4 × 1 мм2

5 Ключ-вимикач 3 × 0,5 мм2 3 × 1 мм2

3 Антена RG58 max 20 м

РОЗБЛОКУВАННЯ ПРИВОДА
Ручне розблокування використовується в тих випадках, коли потріб-
но відкрити ворота вручну. Виконується за допомогою ключа і важеля 
розблокування приводу.

Будьте уважні, розблокування приводу може викликати неконтрольо-
вані рухи воріт у тому випадку, якщо має місце втрата рівноваги воріт 
або механічні несправності.

Ключ не можна вийняти із замка доти, поки важіль розблокування не 
буде переведений у початкове положення (положення блокування).

B

C

А

D

E

C
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ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКУ КЕРУВАННЯ

CN2

СТОП (N.C.)
STOP (N.C.)

FOT+

GND

LAMP

GND

STOP

FCA

DS1

GND

FCC

PP

ANT-

ANT+

F2

SLOW FORCE

1 ST 2 ND

CN1

1 2 3 4 5

M

CN3 CN4

АНТЕНА
ANTENNA 

ПОКРОКОВО
PUSCH BUTTON (N.O.)

ЖИВЛЕННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ
PHOTOCELL POWER
24VAC 5W

ВИМИКАЧ 
КІНЦЕВОГО ПОЛОЖЕННЯ 
ВІДКРИТТЯ
END OPEN (N.C.)

ВИМИКАЧ 
КІНЦЕВОГО ПОЛОЖЕННЯ 
ЗАКРИТТЯ
END CLOSE (N.C.)

ФОТОЕЛЕМЕНТИ
PHOTOCELL – DS (N.C.)

ДВИГУН
MOTOR
230VAC 50HZ

ЛАМПА
FLASHING LIGHT
24VAC 4W

F1

ТРАНСФОРМАТОР
TRANSFORMER
230 / 24.5V — 0.4A; 12.5V — 0.17A

12.5V

24.5V

МЕРЕЖА
POWER SUPPLY
2P+T 230VAC 50Hz

CU-24V-1M CU-230V-1M

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ НАЛАШТУВАННЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

КРОК 1. Налаштування напрямку відкриття (DIR.)

Заводське налаштування — привід встановлений справа (при вході 
в головне меню налаштувань світлодіод L1 не горить).

Для зміни напрямку (привід встановлений зліва) натисніть кнопку 
SELECT поки світлодіод L1 не почне блимати. Потім натисніть кнопку 
SET— L1 загоряється і горить постійно. Через 10 секунд блок автома-
тично вийде з меню налаштувань в режим очікування.

LED Призначення ON  (горить) OFF  (не горить)

STOP Пристрій безпеки СТОП / вхід «STOP» не спрацював спрацював

FCC Вимикач кінцевого положення закриття / вхід «FCC» не спрацював спрацював

FCA Вимикач кінцевого положення відкриття / вхід «FCA» не спрацював спрацював

DS1 фотоелементи / вхід «DS1» не спрацював спрацював

PP команда на відкриття, зупинку, закриття / вхід «PP» подається не подається

Світлодіоди, що сигналізують про стан входів підключень роз’єму CN2. Жирним шрифтом виділено стан світлодіодів при воротах 
у проміжному положенні і відсутності команд.
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КРОК 2. Програмування пультів радіоуправління (CODE TX)

 � Канал 1: Покрокове керування. Натисніть кнопку SELECT кілька 
разів поки не почне блимати світлодіод L3. Потім натисніть кно-
пку SET один раз, світлодіод L3 робить 1 коротке блимання. Після 
чого натисніть обрану кнопку пульта для запису, L3 горітиме без-
перервно — пульт записаний.

 � Канал 2: Режим «пішохода / часткове відкриття». Натисніть кнопку 
SELECT кілька разів, поки не почне блимати світлодіод L3. Потім 
натисніть кнопку SET два рази поспіль, світлодіод L3 робить 2 ко-
ротких блимання. Після чого натисніть іншу кнопку пульта для за-
пису, L3 горітиме безперервно.

Блок може запам’ятати до 120 кодів пультів радіоуправління. Видалення пультів, записаних по Канал 1 і Канал 2, так само виконується 
окремо. Процедура видалення по Канал 1 і Канал 2 аналогічна процедурі запису, але замість кнопки пульта потрібно повторно натиснути 
і тримати кнопку SET більше 5 секунд. Якщо видалені всі коди (пульти), то світлодіод L3 не горить.

КРОК 3. Програмування кінцевих положень (часу роботи)

 � Швидке програмування кінцевих положень  
(AUTO PROGRAM)

Ворота в проміжному положенні. Натисніть кнопку SELECT кілька 
разів, поки світлодіод L7 не почне блимати, потім утримуйте кно-
пку SET, поки привід здійснить програмування, виконавши повне 
відкриття і закриття (утримуйте натиснутою кнопку SET до кінця 
автоматичного програмування). Цикл уповільнення в кінці руху, 
рівний приблизно 15  % від повного циклу руху, задається автома-
тично. Під час автоматичного програмування замість кнопки SET 
можна використовувати записану кнопку пульта радіоуправління.

 � Програмування кінцевих положень вручну 
(MOTOR TIME)

Ворота в зачиненому положенні. Натисканням кнопки SELECT 
добийтеся блимання світлодіоду L5, потім натисніть на кнопку 
SET, привід почне цикл відчинення. При досягненні точки, де 
потрібна затримка, знову натисніть на кнопку SET, одночасно із 
цим привід зробить затримку до необхідного кінцевого поло-
ження відчинення, де натисніть знову кнопку SET для завершен-
ня циклу відчинення. Потім світлодіод L5 почне швидко блимати 
і привід почне цикл зачинення. При досягненні точки, де потріб-
на затримка, знову натисніть на кнопку SET, одночасно із цим 
привід зробить затримку до необхідного кінцевого положення 
зачинення, де натисніть знову кнопку SET для завершення про-
грамування. Під час програмування замість кнопки SET можна 
використовувати записану кнопку пульта радіоуправління.

ПОТЕНЦІОМЕТРИ

CU-24V-1M CU-230V-1M

 � Швидкість руху (SPEED) 
При повороті потенціометра SPEED за годинниковою стріл-
кою збільшується швидкість руху. Регулювання виконується 
в діапазоні від 50 % до 100 % максимальної швидкості.  
Заводське налаштування 100 %.

 � Чутливість виявлення перешкоди (SENS) 
Потенціометром SENS регулюється час спрацьовування, 
який може бути від min 0,1 секунди (крайнє праве  
положення) до max 7 секунд (крайнє ліве положення).  
Заводське налаштування ~ 1,7 сек (25 %).

 � Швидкість при уповільненні (SLOW) 
При повороті потенціометра SLOW за годинниковою 
стрілкою збільшується швидкість руху під час уповільнення. 
Заводське налаштування ~ 75 %.

 � Зусилля (FORCE) 
При повороті потенціометра FORCE за годинниковою 
стрілкою збільшується зусилля (потужність) електродвигуна 
приводу: від 50 % до 100 % максимального зусилля.  
Заводське налаштування 100 %.

 Y Зміна положення потенціометрів «SPEED», «FORCE», «SLOW» вимагає повторення процедури програмування кінцевих 
положень (налаштування MOTORTIME або AUTOPROGRAM головного меню), оскільки може змінитися час роботи.
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МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Меню ON   
(горить)

OFF   
(не горить)

Опис

Го
ло

вн
е 

 
м

ен
ю

L1
DIR 
Черговість руху стулок

Ліворуч Праворуч Налаштовується напрямок відкриття стулки воріт (ліворуч або праворуч).

L2
STEP BY STEP 
Логіка керування

Покроковий 
режим

Автоматичний 
режим

Вибирається режим роботи.  
Покроковий режим послідовність команд «Відкрити / Стоп / Закрити / Стоп / …»,  
автоматичний — «Відкрити / Закрити / Відкрити / Закрити / …».

L3
CODE TX 
Програмування пультів

Записаний  
пульт

Немає  
записаних  

пультів
Запис і видалення пультів радіоуправління.

L4
CONDO 
Режим кондомініуму

Ввімкнений Вимкнений
Режим кондомініум («Багатоквартирний будинок») передбачає, що блок керування під 
час відкриття або під час паузи не сприймає команди керування (наприклад, від пультів); 
при закритті команда призводить до зміни напрямку руху.

L5
MOTOR TIME 
Програмування кінцевих 
положень / часу роботи

Задано  
користувачем

30 секунд  
без уповільнення

При програмуванні вручну кінцевих положень максимально можливий час роботи 
приводу 4 хвилини. Із можливістю програмування з уповільненням у кінці руху або 
без уповільнення.

L6
PAUSE TIME 
Автоматичне закриття

Задано  
користувачем

Вимкнено
Налаштовується час паузи до автоматичного закриття. Максимальний час паузи до 
автоматичного закриття 4 хвилини.

L7
AUTO PROGRAM 
Швидке програмування 
кінцевих положень

Виконано Вимкнено
Швидке програмування кінцевих положень з автоматичним завданням уповільнення  
в кінці руху.

LEV Меню головне Активно —
Через 10 секунд очікування в головному меню блок повернеться до початкового  
(робочого) стану.

Ро
зш

ир
ен

е 
 

м
ен

ю
 1

L1 Фототестування Ввімкнено Вимкнено Режим автоматичного тестування підключених фотоелементів.

L2 Час часткового відкриття
Задано  

користувачем
10 секунд  

без уповільнення
Максимальний час часткового відкриття 4 хвилини. Із можливістю програмування з уповіль-
ненням у кінці руху або без уповільнення.

L3 Уповільнення Вимкнено Ввімкнено Наявність уповільнення (зменшена швидкість) в кінці руху.

L4

CU-24V-1M 
Дистанційне програмування 
пульта

Ввімкнено Вимкнено
Запис пульта радіоуправління на відстані, без прямого використання кнопки SELECT 
блоку. Виконується тільки за допомогою пульта радіоуправління, записаного раніше.

CU-230V-1M 
Гальмування

Ввімкнено Вимкнено
При зупинці або зміні напрямку руху, скоротиться час руху за рахунок електронного гальму-
вання, викликане інерційністю воріт.

L5 Удар при відкритті Ввімкнено Вимкнено
На початку відкриття подається команда закриття протягом 2 секунд, що полегшується блоку-
вання (замикання) воріт.

L6 Удар при закритті Ввімкнено Вимкнено
У кінці закриття після спрацьовування кінцевого положення додається 1 секунда руху в бік 
закриття, так, щоб гарантувати повне закриття воріт.

L7
Затримка руху  
або Освітлення

Ввімкнено 
(на вибір)

Вимкнено
Затримка руху — виконується затримка 3 секунди перед рухом на закриття. Лампа, підклю-
чена до виходу LAMP, так само горить при 3 секундній затримці руху. Освітлення — лампа, 
підключена до виходу LAMP, горить 3 хвилини після команди на відкриття.

LEV Меню 1 Активно — 1 блимання
Через 30 секунд очікування в розширеному меню 1 блок повернеться до початкового  
(робочого) стану.

Ро
зш

ир
ен

е 
 

м
ен

ю
 2

L1 Плавна зупинка Ввімкнено Вимкнено У кінці руху протягом 2 секунд швидкість зміниться до нуля поступово.

L2 Плавний пуск Ввімкнено Вимкнено
На початку кожного руху (перші 2 секунди роботи) швидкість збільшуватиметься поступово 
від мінімального значення до заданого значення. При ввімкненні налаштування автоматично 
відключається початковий поштовх (максимальне зусилля в перші 2 секунди руху).

L3 Вхід DS1
Активний  

при відкритті 
і закритті

Активний  
при закритті

Вибирається логіка входу DS1. Якщо фотоелементи спрацьовують і при відкритті, то буде 
зупинка воріт, а після звільнення, відновлення відкриття.

L4 Ручний режим Ввімкнено Вимкнено
Ворота рухаються при утриманні кнопки як пристрою управління, так і пульта радіоуправлін-
ня, відпускання призводить до негайної зупинки руху.

L5 Закрити по ФОТО Ввімкнено Вимкнено
Якщо вже було запрограмовано час паузи до автоматичного закриття, то скоротиться час 
паузи до 5 секунд після звільнення фотоелементів, підключених до входу DS1.

L6
Вихід LAMP при відліку часу 
паузи до автозакриття

Ввімкнено Вимкнено
Лампа, підключена до виходу LAMP, горить так само під час відліку часу паузи до автоматич-
ного закриття.

L7 Завжди закрити Ввімкнено Вимкнено
Якщо буде виявлено, що після відключення живлення ворота відкриті, то автоматично буде 
виконано закриття, з попередньою затримкою руху 5 секунд і роботою лампи, підключеної до 
виходу LAMP.

LEV Меню 2 Активно — 2 блимання
Через 30 секунд очікування в розширеному меню 2 блок повернеться до початкового (робо-
чого) стану.

Ро
зш

ир
ен

е 
м

ен
ю

 3 L1-L7 Рівень 1 — Рівень 7
L1 + L2 + L3 + L4 + L5  

(Рівень 5)
Для CU-24V-1M  
Налаштування швидкості при уповільненні в кінці руху (7 рівнів).

LEV Меню 3 Активно — 3 блимання
Через 30 секунд очікування в розширеному меню 3 блок повернеться до початкового  
(робочого) стану.

— заводська установка.

СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ
Якщо необхідно відновити заводські налаштування блоку керування, натисніть на кнопки SELECT і SET разом, щоб відбулося одно-
часне ввімкнення (загоряння) всіх світлодіодів і подальше їх вимкнення.
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ШЛАГБАУМИ СЕРІЇ LIMIT

Коротка інструкція містить загальну інформацію та показує спрощений процес програмування і налаштування шлагбаумів серії 
LIMIT. Повна інформація наводиться в керівництвах з монтажу й експлуатації шлагбаумів.

 YМається на увазі, що всі приготування до монтажу і сам монтаж були зроблені у відповідності до всіх правил і норм,  
вимог виробника, згідно з керівництвами з монтажу та експлуатації..

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позначення LT500 LT600

Модель шлагбаума LIMIT 500 LIMIT 600

Параметри живильної мережі 230 В ± 10 % / 50 Гц

Живлення двигуна 24 В постійного струму

Момент 300 Нм

Інтенсивність використання 80 %

Мінімальний час відкриття 5 сек 6 сек

Максимальна довжина рейки шлагбаумної 5 м 6 м

ТИПОВИЙ МОНТАЖ

1 3 24

56

2

A — Шлагбаум

B — Рейка шлагбаумна

C — Опора

D — Фотоелементи

E — Лампа

F — Ключ-вимикач

G — Пульт радіоуправління

№ Ланцюг Тип  
кабелю

Довжина 
від 1 м до 20 м

Довжина 
від 20 м до 50 м

1 Мережа

FG7 CEI 20-22 
EN 50267-2-1 
(або аналог)

3G1,5 мм2 3G2,5 мм2

2 Передавач TX фотоелементів 2 × 0,5 мм2 2 × 1 мм2

3 Приймач RX фотоелементів 4 × 0,5 мм2 4× 1 мм2

4 Ключ-вимикач 3 × 0,5 мм2 3 × 1 мм2

5 Лампа 2 × 0,5 мм2 2 × 1 мм2

6 Антена RG58 max 20 м

РОЗБЛОКУВАННЯ ШЛАГБАУМА
Ручне розблокування використовується у тих випадках, коли потріб-
но підняти / опустити рейку вручну. Поверніть в напрямку проти го-
динникової стрілки ключ і відкрийте дверцята.

Будьте уважні, розблокування шлагбаума може викликати не контро-
люючий рух рейки у тому випадку, якщо мають місце втрата рівноваги 
рейки або механічні несправності.

АE

B C

D
D

G

F
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ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКУ КЕРУВАННЯ

CN212345678910
1 2 3 4 5 6

CN4

CN8 CN5

SYNC

SYNC

FOTO+

FOTO -
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GND
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STOP8K2

GND
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24V 
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L2

L3

L4

L5

L6

L7

LEV.

SW1SW2

ON OFFCODE TX

MENU

PRG 5sMOTOR TIME

PRG OFFPAUSE TIME

MIN MAXFORCE OPEN

MIN MAXFORCE CLOSE

MIN MAXSLOWING OPEN

MIN MAXSLOWING CLOSE

SELECT

FUSE 2

SET

MOT1 ENC 1
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D
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ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ НАЛАШТУВАННЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

КРОК 1. Програмування пультів радіоуправління (CODE TX)

Запис пульта.  
Натисніть кнопку SELECT, світлодіод L1 почне блимати. Потім на-
тисніть кнопку SET. Після чого натисніть вибрану для запису кнопку 
пульта, світлодіод L1 стане горіти безперервно ~ 2 секунди, що 
сигналізуватиме про запис кнопки пульта, після чого світлодіод L1 
робитиме коротке блимання. Протягом 10 секунд можете виконати 
запис іншого пульта або вийдіть із режиму програмування. Блок 
може запам’ятати до 120 кодів пультів радіоуправління. Якщо при 
записі пульта всі світлодіоди L1 — L7 блимають, то пульт уже записа-
ний або пам’ять блока переповнена.

Видалення пультів. 
Натисканням кнопки SELECT досягніть блимання світлодіода L1, 
потім натисніть і тримайте кнопку SET більше 5 секунд. У кінці світло-
діод L1 погасне — процедура видалення буде завершена.

LED Призначення ON  (горить) OFF  (не горить)

DS1 фотоелементи / вхід «DS1» не спрацював спрацював

DS2 фотоелементи / вхід «DS2» не спрацював спрацював

STOP Прилад безпеки / вхід «STOP 8K2» 
(світлодіод розташований біля кнопки SELECT)

не спрацював спрацював

P PED Команди керування / вхід «P PED» подається не подається

PP Команди керування / вхід «PP» подається не подається

FCC Вимикач кінцевого положення закриття / вхід «FCC» не спрацював спрацював

FCA Вимикач кінцевого положення закриття / вхід «FCA» не спрацював спрацював

E Рух стріли шлагбаума є рух немає руху

Світлодіоди що сигналізують про стан входів підключень роз’ємів CN2 і CN3. Жирним шрифтом виділено стан світлодіодів при 
воротах у проміжному положенні і відсутності команд.
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КРОК 2. Напрям руху рейки (виконання шлагбаума — праве або ліве)

DIP-перемикач №1 SW1, дозволяє змінювати напрям руху рейки, 
без зміни електричних з’єднань. Після підключення до мережі, 
перша керуюча команда (наприклад, з пульта радіо керування) 
повинна виконувати відкриття. Якщо умова не виконується, вста-
новіть перемикач №1 SW1 в інше положення.

КРОК 3. Програмування кінцевих положень (час роботи)

 � Програмування кінцевих положень вручну  
(MOTOR TIME)

Шлагбаум у закритому положенні. Натисканням кнопки SELECT 
добийтеся блимання світлодіоду L2, потім натисніть на кнопку 
SET, шлагбаум почне цикл відкриття. При досягненні точки, де по-
трібна затримка, знову натисніть на кнопку SET, одночасно із цим 
шлагбаум зробить затримку до необхідного кінцевого положення 
(спрацьовування вимикача), де знову натисніть кнопку SET для 
завершення циклу відкриття. Потім світлодіод L2 почне швидко 
блимати і шлагбаум почне цикл закриття. При досягненні точки, 
де потрібна затримка, знову натисніть на кнопку SET, одночасно 
із цим шлагбаум зробить затримку до необхідного кінцевого по-
ложення закриття, де натисніть знову кнопку SET для завершення 
програмування. Під час програмування замість кнопки SET мож-
на використовувати записану кнопку пульта радіоуправління.

 � Швидке програмування кінцевих положень  
(Розширене меню 1)

Шлагбаум у проміжному положенні. Натисканням кнопки SELECT 
досягніть блимання світлодіода LEV і натисніть один раз на SET. 
Світлодіод LEV буде 1 раз короткочасно блимати — Розширене 
меню 1. Потім натисніть кнопку SELECT кілька разів, поки світло-
діод L3 не почне блимати, після чого утримуйте кнопку SET, поки 
шлагбаум здійснить програмування, виконавши повне відкриття 
і закриття (тримайте натиснутою кнопку SET до кінця автоматич-
ного програмування). Цикл уповільнення у кінці руху, дорівнює 
приблизно 15 % від повного циклу руху, задається автоматично. 
Під час програмування замість кнопки SET можна використову-
вати записану кнопку пульта радіоуправління. 

 Y Для програмування кінцевих положень рекомендується використовувати швидке програмування. Після програмування 
виконайте кілька циклів відкрити / закрити і переконайтеся, що наприкінці руху рейки візуально є затримка. Інакше за 
допомогою регулювань потенціометрами SLOWING / SPEED і налаштувань меню SLOWING OPEN / SLOWING CLOSE / FORCE 
OPEN / FORCE CLOSE добийтеся затримки і плавності ходу наприкінці руху. Після цього перепрограмуйте кінцеві положення.

DIP-ПЕРЕМИКАЧІ ТА ПОТЕНЦІОМЕТРИ

INV

1

ON

2

OFF
MASTER INV

ON
SLAVE

1

ON

2

SW1 SW1

 � DIP-перемикач SW1 №1 
Дозволяє змінювати напрям руху рейки, без зміни електрич-
них з’єднань.

 � DIP-перемикач SW1 №2 
Обирається роль Master (Головний) і роль Slave (Підпо-
рядкований), у разі синхронної роботи двох шлагбаумів. 
Master — положення OFF, Slave — положення ON.SYNCHRONIZATION

 

DIP-перемикач SW2 — не використовується.

 � Швидкість при уповільненні (SLOWING) 
При повороті потенціометра SLOWING за годинниковою стріл-
кою збільшується швидкість руху під час уповільнення у кінці 
циклу. Регулювання виконується у діапазоні від 50 % до 100 % 
встановленої швидкості. Заводське налаштування ~ 30 %.

 � Швидкість руху (SPEED) 
При повороті SPEED за годинниковою стрілкою збільшуєть-
ся швидкість руху. Регулювання виконується у діапазоні від 
50 % до 100 % максимальної швидкості. Заводське налашту-
вання 100 %.

 � Чутливість виявлення перешкоди (SENS) 
Потенціометром SENS регулюється час спрацьовування, 
який може бути від мін. 0,1 секунди (крайнє праве положен-
ня) до макс. 1 секунди (крайнє ліве положення). Заводське 
налаштування ~ 0,75 сек.

 Y Зміна положення потенціометрів «SPEED» и «SLOWING» потребує повторення процедури програмування кінцевих по-
ложень (налаштування MOTOR TIME головного меню або Швидке програмування Розширеного меню 1), оскільки може 
змінитися час роботи.

1

SLAVEMASTER
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МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Меню ON   
(горить)

OFF   
(не горить)

Опис

Го
ло

вн
е 

 
м

ен
ю

L1
CODE TX 
Програмування пультів

Записано  
пульт

Немає  
записаних пультів Запис і видалення пультів радіоуправління.

L2
MOTOR TIME 
Програмування кінцевих 
положень / часу роботи

Задано  
користувачем

Рейка 5 м Програмування виконується користувачем з вибором ним часу уповільнення в кінці 
циклів відкриття і закриття.

L3
PAUSE TIME 
Автоматичне закриття

Задано 
 користувачем

Вимкнено Налаштовується час паузи до автоматичного закриття. Максимальний час паузи до 
автоматичного закриття 4 хвилини.

L4
FORCE OPEN  
Зусилля при відкритті

Сееднє — горить 
Мінімум — блимає

Максимум Обирається рівень зусилля двигуна шлагбаума під час робочого / нормального цикла 
відкриття (3 рівня).

L5
FORCE CLOSE  
Зусилля при закритті

Сееднє — горить 
Мінімум — блимає

Максимум Обирається рівень зусилля двигуна шлагбаума під час робочого / нормального циклу 
закриття (3 рівня).

L6
SLOWING OPEN  
Зусилля під час уповільнення 
при відкритті

Сееднє — горить
Максимум

Обирається рівень зусилля двигуна шлагбаума під час уповільненого циклу руху в кінці 
відкриття (3 рівня).Мінімум — блимає

L7
SLOWING CLOSE  
Зусилля під час уповільнення 
при закритті

Сееднє — горить 
Мінімум — блимає

Максимум Обирається рівень зусилля двигуна шлагбаума під час уповільненого циклу руху в кінці 
закриття (3 рівня).

LEV Меню головне Активне —
Через 10 секунд очікування в головному меню блок повернеться до початкового 
(робочого) стану.

Ро
зш

ир
ен

е 
 

м
ен

ю
 1

L1
Дистанційне  
програмування пульта

Ввімкнено Вимкнено Запис пульта радіоуправління на відстані, без прямого використання кнопки SELECT 
блоку. Виконується тільки за допомогою пульта радіоуправління, записаного раніше.

L2 Вхід PP Закрити Відкрити / Закрити
Обирається логіка входу РР. При використанні Master / Slave і виборі логіки входу РР. 
«Закрити», робота входу Р PED буде автоматизована тільки на відкриття обох шлагбау-
мів, а робота входу РР тільки на закриття обох шлагбаумів.

L3
Швидке програмування 
кінцевих положень

Виконано Вимкнено Швидке Програмування кінцевих положень з автоматичним завданням уповільнення 
в кінці руху.

L4 Фототест Ввімкнено Вимкнено Режим автоматичного тестування підключених фотоелементів.

L5 Не використовується — — —

L6 Не використовується — — —

L7 Вхід STOP 8K2 8,2 кОм NC
Обирається тип підключеного до входу STOP 8K2 пристрою безпеки. Спрацювання 
пристрою безпеки під час закриття шлагбаума призводить до негайної зупинки руху 
і подальшому повному відкриттю, при відкритті — до зупинки руху.

LEV Меню 1 Активне — 1 блимання
Через 30 секунд очікування в розширеному меню 1 блок повернеться до початково-
го (робочого) стану..

Ро
зш

ир
ен

е 
 

м
ен

ю
 2

L1 Вихід ELS Електроблокування Електрозамок

Обирається логічна схема роботи виходу ELS. Електрозамок: вихід активується про-
тягом 2 секунд на початку кожного відкриття. Електроблокування: вихід активується 
і залишаєтьсяя ввімкненим до завершення маневра, після чого повертається у вихідне 
положення.

L2
Блимання лампи  
(вихід LAMP)

Горить постійно Блимання Обирається логічна схема роботи виходу LAMP: блимання  
(горить 0,5 секунди — не горить 0,5 секунди —…) або горить постійно.

L3 Завжди закрити Ввімкнено Вимкнено
Якщо буде виявлено, що після відключення живлення шлагбаум не закритий, то авто-
матично буде виконано закриття, з попередньою затримкою руху 5 секунд і роботою 
лампи, підключеною до виходу LAMP.

L4 Закрити за  ФОТО Ввімкнено Вимкнено Якщо вже було запрограмовано час паузи до автоматичного закриття, то зменшиться 
часу паузи до 5 секунд після вивільнення фотоелементів, підключених до входу DS1.

L5 Затримка руху Ввімкнено Вимкнено
При ввімкненому налаштуванню виконується затримка 3 секунди перед рухом на 
закриття. Лампа, підключена до виходу LAMP, так само горить при 3 секундній затримці 
руху.

L6
Підсвічування  
(вихід LED)

Горить завжди Горить при русі
Обирається логічна схема роботи виходу LED (підсвічування): вихід активний під час 
руху шлагбаума (враховуючи також час паузи, при його налаштуванні) або активний 
завжди.

L7
Блимання підсвічування  
(вихід LED)

Горить постійно Блимання Обирається логічна схема роботи виходу LED: блимання підсвічування або горить 
постійно.

LEV Меню 2 Активне — 2 блимання
Через 30 секунд очікування в розширеному меню 2 блок повернеться до початково-
го (робочого) стану.

— заводська установка

СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ
Якщо необхідно відновити заводські налаштування блока керування, натисніть на кнопки SELECT і SET разом, щоб відбулося одно-
часне ввімкнення (загоряння) усіх світлодіодів і подальше їх вимкнення. 
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ПРИВОДИ СЕРІЇ RAMPART (КОМПЛЕКТИ СЕРІЇ RT KIT)  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ГАРАЖНИХ ВОРІТ

Стисла інструкція містить загальну інформацію і показує спрощений процес програмування та налаштування приводів серії 
RAMPART. Повна інформація надається у керівництві з монтажу та експлуатації приводів.

 YМається на увазі, що всі приготування до монтажу і сам монтаж були виконані відповідно до всіх правил та норм, вимог 
виробника, згідно з керівництвами з монтажу та експлуатації.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позначення комплекту RT600KIT RT600LKIT RT1000KIT RT1000LKIT

Модель приводу RT600 RT1000

Модель рейки LGR-3600B LGR-4200B LGR-3600B LGR-4200B

Максимальне тягове зусилля 600 1000

Максимальна висота воріт 2,7 3,3 2,7 3,3

Максимальна площа воріт 8,4 16 8,4 16

Параметри живильної мережі 230 В ± 10 % / 50 Гц

Споживана потужність 110 150

Живлення двигуна 24 В постійного струму

Інтенсивність використання 6 циклів / год 5 циклів / год 5 циклів / год 4 циклів / год

Максимальна швидкість відчинення воріт 0,14

ТИПОВИЙ МОНТАЖ

54

3

2

1

A — Електропривід

B — Пульт радіоуправління

C — Фотоелементи 

D — Ключ-вимикач

E — Лампа (з вбудованою антеною)

F — Замок зовнішнього розблокування  
 (за відсутності хвіртки або додаткового 
 входу)

За наявності хвіртки на полотні воріт повинно 
бути встановлено датчик хвіртки.

№ Ланцюг Довжина 
від 1 м до 20 м

Довжина 
від 20 м до 50 м

1 Приймач RX фотоелементів 4 × 0,5 мм2 4 × 1 мм2

2 Передавач TX фотоелементів 2 × 0,5 мм2 2 × 1 мм2

3 Ключ-вимикач 2 × 0,5 мм2 2 × 1 мм2

4 Лампа 2 × 0,5 мм2 2 × 1 мм2

5 Антена RG58, max 20 м

РОЗБЛОКУВАННЯ
Ручне розблокування використовується у тих випадках, коли по-
трібно підняти / опустити полотно воріт вручну. Для розблокування 
потягніть униз шнур на каретці привідної рейки. Для повернення до 
заблокованого стану полотна воріт натисніть кнопку на каретці, після 
чого переведіть полотно (каретку) у зачеплення.

Будьте уважними, розблокування може викликати неконтрольований 
рух полотна воріт у тому випадку, якщо має місце втрата рівноваги 
полотна або механічні несправності.
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Кромка безпеки
ПОКРОКОВО

СТОП

ФОТОЕЛЕМЕНТИ

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ НАЛАШТУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

КРОК 1. Програмування пультів радіоуправління

 � Канал1: ПОКРОКОВО. Натисніть 1 раз на кнопку P1, світлодіод 
LED3 робить 1 коротке блимання. Натисніть на кнопку пульта, 
яку вибрали для керування рухом воріт. Світлодіод LED3 почне 
горіти безперервно ~ 2 секунди, що сигналізуватиме про запис 
кнопки пульта, після чого світлодіод LED3 знову робитиме 1 ко-
ротке блимання.  
Протягом 10 секунд можете виконати запис іншої кнопки 
(пульта) або вийдіть із режиму програмування.

 � Канал2: СТОП.  
Натисніть 2 рази на кнопку P1, світлодіод LED3 робить 2 корот-
ких блимання. Натисніть на іншу кнопку пульта, яку вибрали для 
керування припиненням руху воріт (СТОП).

 � Канал3: НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ.  
Натисніть 3 рази на кнопку P1, світлодіод LED3 робить 3 корот-
ких блимання.

 � ВИДАЛЕННЯ ПУЛЬТІВ:  
Натисніть 4 рази на кнопку P1, світлодіод LED3 горітиме постій-
но. Натисніть і утримуйте кнопку P1, світлодіод LED3 блиматиме, 
тримайте натиснутою кнопку P1 доти (~ 5 секунд), поки світло-
діод LED3 не припинить блимання і знову горітиме постійно. 
Відпустіть кнопку P1, світлодіод LED3 згасне.  
Блок може запам’ятати до 200 кодів пультів радіоуправління.



18 Короткі інструкції по програмуванню та налаштуванню автоматики Comunello

КРОК 2. Програмування кінцевих положень

Для обмеження відкриття (ходу каретки привідної рейки 
в кінці відкриття) повинен бути встановлений на привідній 
рейці упор. Передвстановлене положення до початку про-
грамування кінцевих положень — ворота мають бути «майже 
закриті» (на відстані приблизно 500 мм від положення закрит-
тя / рівня землі). 

Натисніть і утримуйте кнопку P2 на блоці керування доти, поки 
світлодіод LED2 не загориться, потім відпустіть кнопку P2 (LED2 
почне блимати). Полотно воріт на повільній швидкості почне 
зачинення до упору в підлогу. Після повного зачинення (визна-
чення положення зачинення) почнеться відчинення на повіль-
ній швидкості. Під час відчинення каретка приводної рейки 
упреться в упор на рейці і привід визначить положення повного 
відчинення воріт (максимальний хід). Потім виконається повне 
зачинення воріт із заданням точок затримки наприкінці руху, 
привід запам’ятає зусилля в точках руху полотна воріт. Світло-
діод LED2 блиматиме протягом усього автоматичного циклу 
програмування кінцевих положень. Наприкінці програмування 
кінцевих положень світлодіод LED2 згасне. Після програмування 
кінцевих положень виконайте кілька циклів відчинення / за-
чинення і переконайтеся в правильності задання кінцевих 
положень, при відчиненні каретка рейки буде на відстані ~ 10 мм 
від упору.

Переривання автоматичного процесу програмування кін-
цевих положень за необхідності виконується кнопкою СТОП 
(Канал 2) пульта радіоуправління, записаного заздалегідь, або 
при спрацьовуванні пристрою безпеки СТОП, підключеного 
до входу 3 блока керування.

DIP-ПЕРЕМИКАЧІ І ПОТЕНЦІОМЕТРИ

 � DIP-перемикач S1 
OFF — послідовність команд керування (з пульта радіоуправ-
ління або вимикача, підключеного до входу «Покроково») 
«Відчинити — Зачинити — Відчинити — Зачинити — …». 
ON — послідовність команд керування «Відчинити — Стоп — 
Зачинити — Стоп — Відчинити — …».  
Заводське налаштування.

 � DIP-перемикач S2 
OFF — виключено функцію автоматичного зачинення.  
Заводське налаштування. 
ON — включено функцію автоматичного зачинення.

 � Зусилля при зачиненні (FORCE) 
Потенціометром налаштовується зусилля при контакті 
з перешкодою під час зачинення воріт (чутливість спра-
цьовування на перешкоду). Крайнє ліве положення (проти 
годинникової стрілки) — 0 % (мале зусилля), крайнє праве 
(за годинниковою стрілкою) положення — 100 % (значне 
зусилля). При спрацьовуванні на перешкоду під час зачи-
нення ворота зупиняються і роблять невеликий реверс у бік 
відчинення (~ 300 мм). Заводське налаштування ~ 70 %.

 � Час паузи до автоматичного зачинення (AUTO) 
Потенціометром задається час паузи до автоматичного 
зачинення: 3, 15, 30, 45, 60 секунд. Налаштування активне 
при положенні ON перемикача S2. Крайнє ліве положення 
(проти годинникової стрілки) — 3 секунди, крайнє праве 
(за годинниковою стрілкою) положення — 60 секунд.  
Заводське налаштування  45 секунд.
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