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* rádiovú dosku prijímača AF43 S
inštalujte pri odpojenom napájacom napätí
upozornenie -

FROG - riadiaca elektronika ZJ L-90

Transformátor

Tx
vysielač

Rx
prijímač

prijímač AF 43S *

anténa TA433N

vysielač T 432 NA

01726

L2TL1T

blikajúca lampa KIARO 24N

kľúčový ovládač
SET E

TX 2 10 2 TXC NC

fotobunky DIR

POPIS:
Riadiaca elektronika ZL-90 je určená pre automatické systémy krídlových brán série FROG J a A1824 s napájaním 24V.
Vstup je chránený 1,6A poistkou. Jednotlivé motore sú chránené 6,3A poistkami. Napájanie riadiacého príslušenstva 24V (max. 37W) je chránené
poistkou 1,6A.  Samotná doska je chránená 1A poistkou. Transformátor je chránený tepelnou poistkou.

BEZPEČNOSŤ:
Fotobunky môžu byť zapojené tak aby dosiahli
-
-

znovuotvorenie počas fázy zatvárania (2-CX/10p.dip.sw. 10 OFF) fotobunky po zachytení preká ky pri zatváraní bránu zastavia s následným otvorením brány
iastočné zastavenie (2-CY/2p. dip.sw. 1 OFF - 2 OFF) - brána sa zastaví pokiaľ je prerušený lúč fotobunky a ostane v danej polohe kým nedostane znovu povel na pohyb.

- pozastavenie (2-CY/2p. dip.sw. 1 OFF - 2 ON) - brána sa zastaví len na dobu pokiaľ je prerušený lúč fotobunky po obnovení lúča pokračuje v pohybe
- total stop (1-2 ) pre úplne zastavenie pohybu s následným vylú ením automat. zatvorenia. Na znovuuvedenie do pohybu treba pou iť ovládacie tla idlo, kl'ú ový, alebo dial. Ovláda
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- (svorkovnica) keďže prívodný kábel, kábely od pohonov a kábely
od príslušenstva sú ťahané do skrinky  tieto prepojenia
je potrebné urobiť v tejto skrinke pomocou vlastných svorkovníc.

trimer SLOWING SPEED - nastavenie dobehov brán pri koncových dorazoch

L
N

hlavný prívod
230 V AC

PEN

modrý

modrýhnedý
hnedýčierny
čierny

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO:
v etky ovládacie a bezpečnostné prvky
CAME - príjimače diaľkového ovládania
typu AF... s príslu nou anténou TA ...,
pripojíteľná výstra ná lampa (10-E1),
signalizácia otvorenej brány (10-5).
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NASTAVITEĽNÉ FUNKCIE
- automatické zatvorenie (10p.dip.sw. 1 ON) spú ťané skončením otváracieho cyklu s nastaveným
časom, ktorý podlieha aktivácii bezpečnostných zariadení, alebo výpadku el. napájania

- čiastočné otvorenie (2-3P) - pre otvorenie jedného krídla (motor s oneskoreným zatváraním)
- prítomná osoba (10p.dip.sw. 6 ON) umo ňuje chod motora iba pri stlačenom otváracom tlačidlu
(pri tejto funkcii je vylúčené diaľkové ovládanie)

- preblikanie (10p.dip.sw. 4 ON) spú ťa pri ovládacom impulze pre otvorenie, alebo zatvorenie najskôr
výstra nú lampu (10-E1) a a po 5 sekundách motory

- ovládania pre ovládací kontakt (2 - 7) a diaľkové ovládanie je možne nastaviť na viacero režimov
podľa 10p.dip.sw. 2 a 3.

:
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konektor pre dosku
prijímača AF 43S

voliče funkcií
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trimer RUN SPEED - nastavenie rýchlosti motorov pri otváraní a zatváraní

trimer SLOWING SENS - nastavenie odporu motora voči prekážke pri dobehu brány.
trimer RUN SENS - nastavenie odporu motora voči prekážke pri prekročení sa motor automaticky reverzuje
trimer DELAY 2M - čas oneskorenia druhého motora
trimer A.C.T. - čas pre automatické zatváranie brány
Led diódy pre kontrolu fotobuniek a tl. STOP
Led dióda indikujúca napájacie napätie
Led dióda PROG

Tlačidlo CH2 pre zladenie diaľkového ovládania pre pomocný kontakt B1-B2
Tlačidlo CH1 pre zladenie diaľkového ovládania funkcia ako 2-7
Tlačidlo SET UP pre programovanie chodu motorov
Tlačidlo OPEN MOTOR pre otvorenie brány pri programovaní
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1 - 2       kontakt “stop” úplného zastavenia s vylúčením automatického zatvorenia
(aktívny pri nastavení 10 - pól. dip sw. 9 OFF)

2 - 3P kontakt “čiastočné otvorenie”
10 - 11   výstup pre napájanie elektrického príslušenstva 24V AC, max.37W
B1 - B2   výstup bezpotenciálového kontaktu druhého kanála diaľkového ovládania

(programovateľný tlačítkom Ch2), max. zaťaženie 24V DC/5A

Ďalšie varianty pripojenia príslušenstva k riadiacej elektronike

1 ON   automatické zatváranie zapnuté (čas 1 - 150 sek. nastaviteľný trimerom T.C.A.)
1 OFF automatické zatváranie vypnuté

3 ON   len otvoriť
3 OFF prevádzka podľa dip sw.2

2 ON   otvoriť / stop /zatvoriť / stop
2 OFF otvoriť/zatvoriť/

4 ON   predblikanie zapnuté (10 - E1 5 sekúnd pred spustením a počas činnosti motora)
4 OFF predblikanie vypnuté (10 - E1 iba počas činnosti motora)
5 ON   ak je nečinný motor napr zatvorená brána a je zistená nejaká prekážka tak pohon

nereaguje na povel pre otvorenie alebo zatvorenie.
5 OFF funkcia vypnutá
6 ON  prítomná osoba (diaľkové ovl. vypnuté, ovládanie iba pri zopnutom ovl. kontakte)
6 OFF impulzná prevádzka (vrátane dial'kového ovládania podľa nastavenia dip sw. 2, 3)
7 ON   pre pripojenie motorov A1824
7 OFF pre pripojenie motorov FROG J
8 ON   test fotobuniek zapnutý (pre dané zapojenie musí byť OFF)
8 OFF test fotobuniek vypnutý (pre dané zapojenie musí byť OFF)
9 ON   úpIne zastavenie (bezpečnostný kontakt 1-2) vypnuté
9 OFF úplne zastavenie (bezpečnostný kontakt 1-2) zapnuté
10 ON znovuotvorenie pri zatváraní (bezpečnostný kontakt 2-CX) vypnuté
10 OFF znovuotvorenie pri zatváraní (bezpečnostný kontakt 2-CX) zapnuté

1 ON    bezpečnostné zariadenia pripojené medzi 2-CY vypnuté
1 OFF funkcia podľa dip.sw.2
2 ON    brana sa pozastaví len na dobu pokiaľ bude prerušený lúč fotobunky pripojenej

medzi 2-CY
2 OFF čiastočné zastavenie - pri zistení prekážky fotobunkou pripojenou 2-CY sa brána

zastaví a opätovné spustenie je možné pomocou diaľkového ovl., Alebo
automatického zatvárania.

bezpečnostné zariadenia pripojené medzi 2-CY zapnuté

Volič funkcií 10 - pólový

Volič funkcií - pólový2

(platí pre impulzný ovládací kontakt
na svorkách 2-7 a diaľkové ovládanie s
príslu nou kartou typ AF ...)š

Poznámka: Všetky nastavenia prevádzajte pri vypnutom motore s bránou v zatvorenej polohe

Vysielač T 432 NA

Základné technické údaje vysielača

Pracovna frekvencia    - 433,92 MHz
Napájanie                     - dve lítiové batérie CR 2016/3V
Spotreba pri vysielaní  - 12 mA
Dosah vysielača          - 50 - 150m
Počet kód. kombinácií- 4096
Pre ka dé tlačidlo (rozličných vysielačov) je výrobcom sériovo zadaný iný kód.ž

Zladenie prvého vysielača - master s riadiacou elektronikou

1. Stlačiť a dr ať pamäťové tlačidlo kódu diaľkového ovládania PROG - CH1 na
riadiacej elektronike  dióda LED začne blikať.

2. Stlačiť tlačidlo vysielača, ktoré má
byť nakódované a dr ať obidve tlačidlá 3-5s  dióda LED trvalo svieti. Po uplynutí
času obidve tlačidla pustíme a tým je vysielač naladený a stáva sa MASTER
vysielačom. V etky ďal ie vysielače nakódujeme pomocou tohto
vysielača a to podľa  následovného postupu.

ž

ž

š š

Naladenie pomocného výstupu (spínaci kontakt vyvedený na svorky B1-B2)

- postup je rovnaký ako pri zladení prvého vysielača z riadiacov elektronikou s použitím
pamäťového tlačítka prísluušného vysielača - druhý kanál

1 2

3

Naladenie ďalšieho  - slave vysielača

1. Stlačiť a podr ať obidve tlačidla na novom vysielači pokiaľ blikajúca dióda LED
nezačne blikať rýchlej ie.

2. Stlačiť tlačidlo na novom vysielači, ktoré má byť nakódované - dióda LED
ostane trvalo svietiť.

3. Vysielač je pripravený ku zapamätaniu kódu asi 10 sekúnd. K jeho zadnej časti
musíme prilo iť u nakódovaný vysielač - MASTER a krátko stlačiť tlačidlo,
ktoré chceme skopírovať. Dióda LED po zapamätaní ( prijatí ) kódu trikrát
pomaly blikne a potom zhasne.
Týmto je vá vysielač nakódovaný. Bod 1.,2.,3 pre druhé tlačidlo zopakovať.
POZOR, mô e byť pou itý (nakódovaný) kód iného zariadenia.
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Najčastej ie chyby pri zapájaní pohonov CAMEš

e sytém pod napätím?
2. svorky 1-2 musia byť prepojené  pozri pozornej ie schému zapojenia
3. ak led dióda po zapojení pohonu a príslu enstva bliká  znamená to, e sú nesprávne

zapojené fotobunky DIR  prekontrolujte správnosť zapojenia
4. ak chceme bránu ovládať vysielačom T432SA dodaným v zostave musíme ho zladiť s

riadiacou elektronikou a to podľa prilo eného návodu na zladenie.
5. ka dý pohon musí byť uzemnený
6. ak máte riadiacu elektroniku ZL-90, ZA3, ktoré majú dva kanály CH1 a CH2,

vysielač musíte  naladiť na prvý kanál. Druhý kanál je pomocný  pre svorky B1, B2
. ak nemáte prídavný pár fotobuniek, ktorý sa zapája na svorky 2-CY musíte tieto
svorky prepojiť, alebo prepnúť príslušný dip.sw. do polohy ON.

. keď po prekontrolovaní zapojenia pohonov chyba nebola odstránená
volajte 0907 317 312

Pre správnu funkčnosť systému musia byť splnené tieto základné podmienky:
1. j
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Upozornenie: tento návod bol zostavený špeciálne pre kvalifikovaných
inštalujúcich technikov.
Žiadna z informácii uvedených v tomto návode nie je
určená konečnému užívateľovi.
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Automatická kalibrácia chodu motorov

Obr.: 1

Upozornenie: tento návod bol zostavený špeciálne pre kvalifikovaných
inštalujúcich technikov.
Žiadna z informácii uvedených v tomto návode nie je
určená konečnému užívateľovi.

!!! Pred zapojenim do siete nezabudnite dip.sw. 7 zvoliť motor tj.7-OFF pre motor FROG J inak môže dojsť k poškodeniu !!!

1. Najprv otvorte krídla brán cca do polovice otváracieho uhla uzamknite spojky na pohonoch a zatlačte
tlačidlo “OPEN MOTOR”. Brána sa musí začať otvárať ako je to znázornené na obr.2. Ak tomu tak nie je,
prehodte medzi sebou vodiče M a N prislušného motora, ktorý konal opačný pohyb.

2. Po spravnom napojení motorov a správnom pohybe motorov podľa bodu 1 znovu otvorte bránu
cca do polovice otváracieho uhla pomocou tlačidla “OPEN MOTOR”. Následne stlačte a podržte cca
3 sekundy tlačidlo “SET UP” obr.2. Po 3 sekundách sa druhý motor pripojený na M2,N2,ENC2 - pravé krídlo
brány na obr.3 začne zatvárať a otvárať. To isté potom zopakuje pre prvý motor tj. Pripojený M1,N1,ENC1 obr.4,
nakoniec ostanú obe krídla brány otvorené a LED dióda PROG ostane niekoľko sekúnd svietiť obr.5.
Programovanie je ukončené. Ak bude led dióda PROG blikať naprogramovanie bolo neúspešné a je
potrebne skontrolovať zapojenie a znovu programovať chod motorov.

Obr.: 5

Obr.: 4

Obr.: 3

Obr.: 2


