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1 Ostrzeżenia ogólne
Ostrożnie: nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne szkody. Uważnie przeczytać 
instrukcję przed rozpoczęciem instalacji urządzenia.

Ta instrukcja montażowa jest przeznaczona wyłączne dla specjalistów. 
ROGER TECHNOLOGY uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłową eksploatację lub wykorzystanie inne, niż 
zamierzone i podane w tej instrukcji. 
Instalacja, połączenia elektryczne oraz regulacje mogą wykonywać wyłącznie specjaliści działający zgodnie z zasadami 
technicznymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przed rozpoczęciem instalacji sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
Zainstalować wyłącznik lub wielobiegunowy rozłącznik sekcyjny o rozwarciu styków ponad 3 mm. 

Sprawdzić, czy przed instalacją elektryczną zainstalowano wyłącznik różnicowy oraz zabezpieczenie przed 
przetężeniem, spełniające zasady techniczne oraz wymogi obowiązujących przepisów.
Jeżeli jest taka potrzeba, podłączyć siłownik do sprawnej instalacji uziemiającej, wykonanej w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
Przed jakąkolwiek czynnością wyłączyć zasilanie elektryczne. Odłączyć również ewentualne baterie zapasowe, jeżeli są. Do 
ewentualnych napraw lub wymiany urządzeń stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Nie zaśmiecać otoczenia materiałami opakowaniowymi (plastik styropian itp.) ani nie pozostawiać ich w zasięgu dzieci, 
gdyż stanowią potencjalne źródła zagrożenia.

2 Opis urządzenia
Centrala B70/2DC steruje w trybie bezczujnikowym 1 lub 2 silnikami bezszczotkowymi ROGER do siłowników do bram 
skrzydłowych. 
Uwaga na ustawienia parametru A1. Nieprawidłowe ustawienie może spowodować błędy w działaniu siłownika. 
W przypadku siłowników do bram dwuskrzydłowych, dla każdego skrzydła stosować taki sam typ silnika.
Prędkość, spowolnienie oraz zwłoki w czasie otwierania i zamykania wyregulować odpowiednio do typu instalacji, 
zwracając przy tym uwagę na prawidłowe nałożenie jednego skrzydła na drugie.
Zaleca się stosowanie akcesoriów, elementów sterowniczych i zabezpieczeń firmy ROGER TECHNOLOGY. Zaleca się 
zwłaszcza instalację fotokomórek serii R90/F4ES, G90/F4ES lub T90/F4S.
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3 Charakterystyka techniczna urządzenia

B70/2DC/BOX B70/2DC115/BOX
NAPIĘCIE ZASILANIA 230 Vac ± 10% 50 Hz 115 Vac ± 10% 60 Hz 
MOC MaksyMalna POBIERana Z sIECI 350 W
BEZPIECZnIkI F1 = 15A (ATO257) zabezpieczenie obwodu zasilania silników.

F2 = 4A (ATO257) zabezpieczenie zasilania akcesoriów
F3 = T1A (5x20 mm) 

PODŁĄCZONE SILNIKI 2
ZasIlanIE sIlnIka 24 Vac , falowniki z własnym zabezpieczeniem
TyP sIlnIka bezszczotkowy sinusoidalny (ROGER BRUSHLESS)
TYP STEROWANIA SILNIKIEM sterowanie zorientowane polowo (FOC), bezczujnikowe
MOC ZNAMIONOWA SILNIKA 40 W
MOC MaksyMalna sIlnIka 110 W
MOC MAKSYMALNA LAMPY BŁYSKOWEJ 25 W (24 Vdc)
CZĘSTOTLIWOŚĆ MIGANIA 50%
MOC MAKSYMALNA OŚWIETLENIA DO-
DATKOWEGO

100 W 230 Vac  -  40 W 24 Vac/dc (styk bezpotencjałowy)

MOC KONTROLI OTWARCIA BRAMY 3 W  (24 Vdc)
MOC ElEkTROZaMka 15 W (12 Vdc)
MOC WYJŚCIA AKCESORIÓW   10 W (24 Vdc)
TEMPERATURA ROBOCZA

-20°C  +55°C
STOPIEŃ OCHRONY IP54
WYMIARY URZĄDZENIA wymiary w mm  330x230x115  Waga: 3,9 kg

4 Opis połączeń
Wykonać podłączenia w sposób pokazany na rys. 1. 
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4.1 Połączenia elektryczne

POŁĄCZENIE CENTRALA - SILNIKI
Długość kabla

1-6 m 6-13 m 13-20 m
Silnik 1 3x1,5 mm2 3x2,5 mm2 3x4 mm2
Silnik 2 3x1,5 mm2 3x2,5 mm2 3x4 mm2

POŁĄCZENIE NAPIĘCIE SIECIOWE - CENTRALA
Zasilanie 230 Vac ±10%

POŁĄCZENIE CENTRALA - AKCESORIA Długość kabla = 
1-20 m

Fotokomórki - Odbiornik 4x0,5 mm2
Fotokomórki - Nadajnik 2x0,5 mm2
Klawiatura H85/TDS - H85/TTS 
(połączenie od centrali do płyty dekodera H85/DEC) 2x0,5 mm2

Przełącznik z kluczem R85/60 3x0,5 mm2

POŁĄCZENIE CENTRALA - LAMPA BŁYSKOWA
Zasilanie 24 Vdc z kontrolką (25 W max, częstotliwość 
migania 50%)

2x1 mm2 
(max 10 m)

POŁĄCZENIE CENTRALA - KONTROLKA OTWARCIA 
BRAMY

Długość kabla
1-20 m

Zasilanie 24 Vdc (3 W max) 2x0,5 mm2

POŁĄCZENIE CENTRALA - OŚWIETLENIE DODATKOWE Długość kabla = 
1-20 m

Zasilanie 230 Vac (moc 100 W) 2x1 mm2 

POŁĄCZENIE CENTRALA - ANTENA
Kabel typu RG58 max 10 m
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Podłączenie do zasilania sieciowego 230 Vac ±10% (B70/2DC115/BOX: 115 Vac ± 10% 60 Hz). 
Bezpiecznik 5x20 T1A.

POWER IN

- +

Wejście zasilania z transformatora (lub z ładowarki B71/BC, jeżeli jest).
UWAGA: Okablowanie wykonane w zakładzie ROGER TECHNOLOGY.

X-Y-Z

Y
X M Z

Podłączenie SILNIK 1 - ROGER bezszczotkowy.

Ostrożnie! Jeżeli silnik obraca się w odwrotną stronę, wystarczy zamienić dowolne dwa z 
trzech przewodów fazowych podłączenia silnika.
Sprawdzić połączenia pokazane na rys. 3.

Z-Y-X

Y
Z M X

Podłączenie SILNIK 2 - ROGER bezszczotkowy.

Ostrożnie! Jeżeli silnik obraca się w odwrotną stronę, wystarczy zamienić dowolne dwa z 
trzech przewodów fazowych podłączenia silnika.
Sprawdzić połączenia pokazane na rys. 3.

PORADY: w przypadku nowych instalacji, 
do połączenia silnika i centrali radzimy użyć 
kabli 3x2,5mm2 do 13 m.
W przypadku instalacji już istniejących, 

radzimy sprawdzić przekrój i stan (uszkodzenia) 
kabli. Stare kable lub wykonane z materiałów 
starej technologii, przede wszystkim o przekroju 
3x1,5mm2, mogą obniżyć sprawność cyfrowego 
silnika bezszczotkowego. 
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5 Przyciski funkcyjne i wyświetlacz

PROG

UP

DOWN

TEST

PRZYCISK OPIS

UP  Następny parametr

DOWN  Poprzedni parametr

+ Zwiększanie wartości parametru o 1

- Zmniejszanie wartości parametru o 1

PROG Programowanie ruchu

TEST Aktywacja trybu TEST

• Aby wyświetlić parametr, który chcemy zmienić, nacisnąć przyciski UP  i/lub DOWN. 
• Przyciskami + i - zmienić wartość parametru. Wartość zaczyna migać.
• Przytrzymanie naciśniętego przycisku + lub przycisku - aktywuje szybkie przewijanie wartości, umożliwiając tym samym 

szybszą zmianę.
• Aby zapisać ustawioną wartość, poczekać kilka sekund lub przejść do następnego parametru przyciskami UP  lub DOWN 
. Wyświetlacz szybko miga informując o zapisaniu nowego ustawienia.

• Wartości można modyfikować tylko wtedy, gdy silnik jest wyłączony. Kontrola parametrów jest zawsze możliwa.

6 Włączanie lub uruchamianie
Włączyć zasilanie centrali sterowniczej.
Na ekranie wyświetlana jest przez chwilę wersja oprogramowania centrali.
Zainstalowana wersja: 2.37.

Zaraz potem na ekranie wyświetlany jest tryb statusu sygnałów sterowniczych i zabezpieczeń. Patrz rozdział 7. 

7 Tryby działania wyświetlacza

7.1 Wyświetlanie parametrów

Parametr WARTOŚĆ 
PARAMETRU

Szczegółowy opis parametrów znajduje się w rozdziale 10.
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7.2 Wyświetlanie statusu sygnałów sterowniczych i zabezpieczeń

Seria BM20 - BR20 - BR21 -BE20
STATUS SYGNAŁÓW  
STEROWNICZYCH STATUS ZABEZPIECZEŃ

AP PED

ORO

FT1

COS1

COS2

FT2

PP

CH

POWER STOP

STATUS SYGNAŁÓW STEROWNICZYCH:
Symbole sterowania (segmenty AP=otwiera, PP=krokowo, 
CH=zamyka, PED=otwarcie częściowe, ORO=zegar) zwykle 
nie świecą. Podświetlają się w chwili otrzymania sygnału 
(np.: po zadaniu komendy ruchu krokowego podświetla się 
segment PP).

STATUS ZABEZPIECZEŃ:
Symbole zabezpieczeń (segmenty FT1/FT2=fotokomórki, 
COS1/COS2 = listwa krawędziowa, STOP) zwykle świecą. 
Jeżeli nie świecą, oznacza to ich alarm lub nie są podłączone.

Jeżeli migają, oznacza to, że są wyłączone odpowiednim parametrem. 

Seria BH23
STATUS SYGNAŁÓW  
STEROWNICZYCH STATUS ZABEZPIECZEŃ

AP PED

ORO

FT1

COS1

COS2

FCA2

FC
A1

FT2

PP

CH

POWER STOP

STATUS SYGNAŁÓW STEROWNICZYCH:
Symbole sterowania (segmenty AP=otwiera, PP=krokowo, 
CH=zamyka, PED=otwarcie częściowe) zwykle nie świecą. 
Podświetlają się w chwili otrzymania sygnału (np.: po 
zadaniu komendy ruchu krokowego podświetla się 
segment PP).

STATUS ZABEZPIECZEŃ:
Symbole zabezpieczeń (segmenty FT1/FT2=fotokomórki, 
COS1=listwa krawędziowa, FCA1/FCA2=krańcówki 
otwierania, jeżeli są aktywowane, STOP) zwykle świecą. 

Jeżeli nie świecą, oznacza to ich alarm lub nie są podłączone.
Jeżeli migają, oznacza to, że są wyłączone odpowiednim parametrem. 
UWAGA: Jeżeli krańcówki otwierania są aktywowane (72 = 01), symbole ORO i COS2 migają.
UWAGA: Jeżeli krańcówki otwierania NIE są aktywowane (72 = 00), symbole FCA1 i FCA2 migają.
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7.3 Tryb TEST

Tryb TEST umożliwia wzrokowe sprawdzenie, czy sygnały sterowania i zabezpieczenia są aktywowane.
Tryb włącza się przyciskiem TEST, po zatrzymaniu siłownika. Jeżeli brama jest w uchu, przycisk TEST zatrzymuje ją. Kolejne 
naciśnięcie aktywuje tryb TEST.
Lampa błyskowa i kontrolka otwarcia bramy włączają się na sekundę po każdym naciśnięciu przycisku lub aktywacji 
zabezpieczenia.

Po lewej stronie ekranu wyświetlany jest status sygnałów sterowniczych, TYLKO jeżeli są one aktywne przez 5 s (AP, CH, 
PP, PE, OR). 
Np. jeżeli zostanie podany sygnał otwarcia, na wyświetlaczu widać AP:

Po prawej stronie ekranu wyświetlany jest status zabezpieczeń. Numer zacisku zabezpieczenia, które włączyło alarm miga.

Na przykład: alarm styku STOP.

00 Brak alarmów zabezpieczeń.

23 STOP.

21 Listwa krawędziowa COS1.

20 Listwa krawędziowa COS2.

19 Fotokomórka FT1.

18 Fotokomórka FT2.

27 Krańcówka otwierania SILNIK 1 (Seria BH23, jeżeli aktywowano - 72 01).

20 Krańcówka otwierania SILNIK 2 (Seria BH23, jeżeli aktywowano - 72 01).

UWAGA: Jeżeli jeden lub kilka styków jest rozwartych, brama się nie otwiera i/lub nie zamyka, z wyjątkiem symbolu 
krańcówki wyświetlanego na ekranie, co jednak nie uniemożliwia normalnego działania bramy.
Jeżeli włączył się alarm kilku zabezpieczeń, po rozwiązaniu problemu związanym z pierwszym wyświetla się alarm drugiego 
i tak dalej. 
Aby przerwać tryb testowy, nacisnąć ponownie przycisk TEST.
Po 10 s bezczynności ekran ponownie wyświetla status sygnałów sterowniczych i zabezpieczeń.

7.4 Tryb Stand By
Ten tryb włącza się po 30 min bezczynności. KONTROLKA ZASILANIA miga powoli.
Aby ponownie aktywować centralę, nacisnąć jeden z przycisków: UP , DOWN ,  +, -.

POWER
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8 Programowanie ruchu
Aby urządzenie działało prawidłowo, trzeba zaprogramować ruch.

Wcześniej:
1. W parametrze A1 wybrać model zainstalowanego siłownika. Parametr jest fabrycznie ustawiony na silnik serii BE20.
2. W parametrze 70 wybrać liczbę zainstalowanych silników. Parametr jest fabrycznie ustawiony na dwa silniki.
3. Sprawdzić, czy nie aktywowano funkcji sterowania z przytrzymaniem przycisku (A7 00).
4. Założyć odbojniki otwierania i zamykania.
5. Zamknąć bramę. 
6. Nacisnąć przycisk TEST (patrz tryb TEST w rozdziale 7) i sprawdzić status sygnałów sterowniczych i zabezpieczeń. Jeżeli 

nie zainstalowano zabezpieczeń, założyć mostek na styk lub dezaktywować je we właściwym parametrze (50, 51,  53,  
54, 73 i 74).

PROCEDURA PROGRAMOWANIA RUCHU:

PROG PROG

TEST

AP P- AU to

AU to

x4 s

x2 s

1 click
APERTO

CHIUSO

Vedi capitoli segnalazioni 12 e 13

CHIUSO

MOTORE 1
APERTURA

PARAM. 25

PARAM. 26

MOTORE 2
APERTURA

TEST

TEST
00

23

AU to

Sì

No

Sì

1 1 2

MOTORE 1
CHIUSURA

1 2

MOTORE 2
CHIUSURA

2

ZAMKNIĘTY

SILNIK 1 
OTWARCIE PARAM. 25

PARAM. 26

OTWARTYSILNIK 2 
OTWARCIE

SILNIK 2 
ZAMKNIĘCIE

SILNIK 1 
ZAMKNIĘCIE ZAMKNIĘTY

TEsT

PROG PROG

1 klikx4 s

x2 s

TEsT
Patrz rozdziały o sygnalizowaniu 12 i 13

TEsT

nie

Tak

• Nacisnąć przycisk PROG na 4 s. Na wyświetlaczu pokazuje się AP P-.
• Ponownie nacisnąć przycisk PROG. Na wyświetlaczu pokazuje się Auto.
• SILNIK 1 włącza manewr otwierania z niską prędkością. 
• Po upływie czasu zwłoki, ustawionego w parametrze 25 SILNIK 2 włącza manewr otwierania.
• Po dosunięciu do odbojnika otwierania brama zatrzymuje się na krótko. Na wyświetlaczu miga Auto przez 2 s. 
• Kiedy symbol Auto jest ponownie wyświetlany stale na ekranie, najpierw ruch zamknięcia wykonuje SILNIK 2 

(ustawienie fabryczne to 3 s), a po upływie czasu zwłoki, ustawionego w parametrze 26 (ustawienie fabryczne to 5 s) 
ruch zamknięcia wykonuje SILNIK 1, aż do dosunięcia do odbojników zamykania.

Jeżeli procedura programowania zakończy się prawidłowo, na wyświetlaczu pokazują się sygnały sterownicze i 
zabezpieczenia.

Jeżeli na wyświetlaczu pokazują się poniższe komunikaty błędu, powtórzyć procedurę programowania ruchu:
•  AP PE: błąd programowania ruchu. Nacisnąć przycisk TEST, aby wykasować błąd i sprawdzić zabezpieczenie, które 

włączyło alarm.
•  AP PL: błąd długości odcinka ruchu. Nacisnąć przycisk TEST, aby wykasować błąd i sprawdzić, czy oba skrzydła są 

całkowicie zamknięte.

i Więcej informacji podano w rozdziale 13 “Sygnalizacje alarmowe i błędy”.
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9 Spis parametrów

PARAM. USTAWIENIE 
FABRYCZNE OPIS STRONA

A1 05 Wybór modelu siłownika 19

A2 00 Automatyczne zamknięcie po upływie czasu pauzy (po całkowitym otwarciu bramy) 19

A3 00 Automatyczne zamknięcie po przerwaniu zasilania (black-out) 19

A4 00 Wybór działania przycisku w trybie krokowym (PP) 19

A5 00 Miganie ostrzegawcze 20

A6 00 Funkcja mieszkalna dla sygnału otwierania częściowego (PED) 20

A7 00 Aktywacja sterowania funkcją z przytrzymaniem przycisku 20

A8 00 Kontrolka otwarcia bramy/funkcja testowania fotokomórek oraz "battery saving" 20

11 04 Regulacja spowalniania SILNIKA 1 20

12 04 Regulacja spowalniania SILNIKA 2 20

13 05 Regulacja kontroli pozycji SKRZYDŁA 1 20

14 05 Regulacja kontroli pozycji SKRZYDŁA 2 20

15 99 Regulacja otwarcia częściowego (%) 20

19 00 Regulacja wcześniejszego zatrzymania SILNIKA 1 na odbojniku otwarcia 21

20 00 Regulacja wcześniejszego zatrzymania SILNIKA 2 na odbojniku otwarcia 21

21 30 Regulacja czasu automatycznego zamknięcia 21

25 03 Regulacja czasu zwłoki otwarcia dla SILNIKA 2 21

26 05 Regulacja czasu zwłoki zamknięcia dla SILNIKA 1 21

27 03 Regulacja czasu zmiany kierunku ruchu po zadziałaniu listwy krawędziowej lub po 
wykryciu przeszkody (zabezpieczenie przed zgnieceniem) 21

29 00 Aktywacja elektrozamka 21

30 07 Regulacja momentu napędowego 21

31 15 Regulacja czułości zadziałania w przypadku napotkania przeszkody dla SILNIKA 1 21

32 15 Regulacja czułości zadziałania w przypadku napotkania przeszkody dla SILNIKA 2 22

33 10 Regulacja momentu dla SILNIKA 2 22

34 08 Regulacja przyspieszenia przy rozpoczęciu ruchu otwierania i zamykania dla SILNIKA 1 22

35 08 Regulacja przyspieszenia przy rozpoczęciu ruchu otwierania i zamykania dla SILNIKA 2 22

38 00 Aktywacja siły odblokowującej (uderzenie tarana) 22

40 05 Regulacja prędkości 22

49 01 Ustawianie liczby prób automatycznego zamknięcia po zadziałaniu listwy 
krawędziowej lub po wykryciu przeszkód (zabezpieczenie przed zgnieceniem) 22

50 00 Ustawianie trybu  działania fotokomórki podczas otwierania (FT1) 22

51 02 Ustawianie trybu działania fotokomórki podczas zamykania (FT1) 23

52 01 Tryb działania fotokomórki (FT1) kiedy brama jest zamknięta 23

53 00 Ustawianie trybu  działania fotokomórki podczas otwierania (FT2) 23

54 00 Ustawianie trybu działania fotokomórki podczas zamykania (FT2) 23

55 01 Tryb działania fotokomórki (FT2) kiedy brama jest zamknięta 23

56 00 Aktywacja sygnału zamknięcia po upływie 6 s od zadziałania fotokomórki (FT1-FT2) 23

65 05 Regulacja odcinka zatrzymania silnika 23



10

PL

PARAM. USTAWIENIE 
FABRYCZNE OPIS STRONA

70 02 Wybór liczby zainstalowanych silników 24

72 00 Aktywacja krańcówki 24

73 03 Konfiguracja listwy krawędziowej COS1 24

74 00 Konfiguracja listwy krawędziowej COS2 24

76 00 Konfiguracja 1. kanału radiowego (PR1) 24

77 01 Konfiguracja 2. kanału radiowego (PR2) 24

78 00 Konfiguracja częstotliwości migania lampy błyskowej 25

79 60 Wybór trybu działania oświetlenia dodatkowego 25

80 00 Konfiguracja styku zegara 25

81 00 Aktywacja gwarancji zamknięcia/otwarcia 25

82 03 Regulacja czasu aktywacji gwarancji zamknięcia/otwarcia 25

90 00 Przywracanie standardowych ustawień fabrycznych 26

n0 01 Wersja HW 26

n1 23 Rok produkcji 26

n2 45 Tydzień produkcji 26

n3 67
Numer seryjny

26

n4 89 26

n5 01 26

n6 23 Wersja FW 26

o0 01
Wyświetlanie licznika wykonanych manewrów

26

o1 23 26

h0 01
Wyświetlanie licznika czasu manewrów (godziny)

26

h1 23 26

d0 01
Wyświetlanie licznika czasu włączenia (dni)

26

d1 23 26

P1 00

Hasło

27

P2 00 27

P3 00 27

P4 00 27

CP 00 Zabezpieczenie zmiany hasła 27
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10 Menu parametrów

Parametr WARTOŚĆ 
PARAMETRU

A1 05 Wybór modelu siłownika
OSTROŻNIE! Nieprawidłowe ustawienie może spowodować błędy w działaniu siłownika.
UWAGA: w przypadku przywrócenia standardowych parametrów fabrycznych, wartość tego parametru trzeba 
ustawić ręcznie.

01 Seria BM20 - Tłok nieodwracalny.

02 Seria BR20 - Tłok nieodwracalny.

03 Seria BH23 - Motoreduktor z ramieniem przegubowym nieodwracalnym.

04 Seria BR21 - Motoreduktor podziemny nieodwracalny.

05 Seria BE20 - Tłok nieodwracalny.

A2 00 Automatyczne zamknięcie po upływie czasu pauzy (po całkowitym otwarciu bramy)
00 Dezaktywowane.

01-15 Od 1 do 15 prób zamknięcia po zadziałaniu fotokomórek. 
Po wykonaniu zaprogramowanej liczy prób brama pozostaje otwarta.

99 Brama wykonuje nieskończoną liczbę prób zamknięcia.

A3 00 Automatyczne zamknięcie po przerwaniu zasilania (black-out)
00 Dezaktywowane. Po przywróceniu zasilania brama się NIE zamyka.

01
Aktywowane. Jeżeli brama NIE jest całkowicie otwarta, po przywróceniu zasilania zamyka się po ostrzegaw-
czym miganiu lampy przez 5 s (niezależnie od wartości ustawionej w parametrze A5). 
Zamknięcie w trybie “szukanie pozycji” (patrz rozdział 16).

A4 00 Wybór działania przycisku w trybie krokowym (PP) 
00 Otwiera-stop-zamyka-stop-otwiera-stop-zamyka...

01

Tryb mieszkalny: brama otwiera się i zamyka po upływie ustawionego czasu zamknięcia automatycznego. 
Czas zamknięcia automatycznego jest odliczany od nowa po kolejnym sygnale trybu krokowego. 
Podczas otwierania sygnał trybu krokowego jest ignorowany. Dzięki temu brama otwiera się całkowicie i nie 
ma zagrożenia, że zamknie się w niewłaściwym momencie. 
Jeżeli automatyczne zamknięcie jest dezaktywowane (A2 00), funkcja mieszkalna automatycznie aktywuje 
próbę ponownego zamknięcia A2 01 .

02

Tryb mieszkalny: brama otwiera się i zamyka po upływie ustawionego czasu zamknięcia automatycznego. 
Czas zamknięcia automatycznego NIE jest odliczany od nowa po kolejnym sygnale trybu krokowego.
Podczas otwierania sygnał trybu krokowego jest ignorowany. Dzięki temu brama otwiera się całkowicie i nie 
ma zagrożenia, że zamknie się w niewłaściwym momencie. 
Jeżeli automatyczne zamknięcie jest dezaktywowane (A2 00), funkcja mieszkalna automatycznie aktywuje 
próbę ponownego zamknięcia A2 01 .

03 Otwiera-zamyka-otwiera-zamyka.
04 Otwiera-zamyka-stop-otwiera.
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a5 00 Miganie ostrzegawcze

00 Dezaktywowane. Lampa błyskowa włącza się podczas manewru otwierania i zamykania.

01-10 Od 1 do 10 s migania ostrzegawczego przed każdym manewrem.

99 5 s migania ostrzegawczego przed manewrem zamykania.

a6 00 Funkcja mieszkalna dla sygnału otwierania częściowego (PED)
00 Dezaktywowane. Brama otwiera się częściowo w trybie krokowym: otwiera-stop-zamyka-stop-otwiera...

01 Aktywowane. Podczas otwierania sygnał otwarcia częściowego (PED) jest ignorowany.

a7 00 Aktywacja sterowania funkcją z przytrzymaniem przycisku.
00 Dezaktywowane. 

01 Aktywowane. Brama działa po przytrzymaniu przycisku otwierania (AP) lub zamykania (CH). Po zwolnieniu 
przycisku brama się zatrzymuje.

a8 00 Kontrolka otwarcia bramy/Funkcja testowania fotokomórek oraz "battery saving"
00 Jeżeli brama jest zamknięta, kontrolka nie świeci. Świeci podczas manewrów i kiedy brama jest zamknięta. 

01
Kontrolka miga powoli podczas manewru otwierania. Zaczyna nieprzerwanie świecić po całkowitym otwar-
ciu bramy. Podczas manewru zamykania szybko miga.
Jeżeli brama zatrzyma się w pozycji pośredniej, kontrolka gaśnie dwa razy co 15 s.

02 Ustawić na 02 , jeżeli wyjście SC jest używane jako test fotokomórek. Patrz rys. 5.

03
Ustawić na 03 , jeżeli wyjście SC jest używane jako “battery saving”. Patrz rys. 6. 
Kiedy brama jest całkowicie otwarta lub całkowicie zamknięta, centrala dezaktywuje akcesoria podłączone 
do zacisku SC, aby ograniczyć zużycie baterii.

04 Ustawić na 04 , jeżeli wyjście SC jest używane jako “battery saving” i test fotokomórek. Patrz rys. 6.

11 04 Regulacja spowalniania SILNIKA 1
1204 Regulacja spowalniania SILNIKA 2

01-05
01= brama spowalnia ruch w pobliżu odbojnika lub krańcówki (jeżeli są). 
... 
05= brama spowalnia ruch dużo wcześniej przed odbojnikiem lub krańcówką (jeżeli są zainstalowane).

13 05 Regulacja kontroli pozycji SKRZYDŁA 1 po całkowitym otwarciu/zamknięciu
Wybrana wartość musi zapewniać prawidłowe otwarcie/zamknięcie SKRZYDŁA 1 kiedy dosuwa się do odboj-
nika podczas otwierania i zamykania. 
Pozycją SKRZYDŁA 1 sterują obroty silnika w połączeniu z przełożeniem silnika.
Ostrożnie! Zbyt niskie wartości powodują zmianę kierunku ruchu na odbojniku otwierania/zamykania.
UWAGA: w siłownikach BR21, kiedy skrzydło ustawi się w pozycji całkowitego zamknięcia, wyregulować 
wewnętrzny odbojnik tak. aby dźwignia motoreduktora mogła się przesuwać o kilka milimetrów.

14 05 Regulacja kontroli pozycji SKRZYDŁA 2 po całkowitym otwarciu/zamknięciu
Wybrana wartość musi zapewniać prawidłowe otwarcie/zamknięcie SKRZYDŁA 2 kiedy dosuwa się do odboj-
nika podczas otwierania i zamykania. 
Pozycją SKRZYDŁA 2 sterują obroty silnika w połączeniu z przełożeniem silnika.
Ostrożnie! Zbyt niskie wartości powodują zmianę kierunku ruchu na odbojniku otwierania/zamykania.
UWAGA: w siłownikach BR21, kiedy skrzydło ustawi się w pozycji całkowitego zamknięcia, wyregulować 
wewnętrzny odbojnik tak. aby dźwignia motoreduktora mogła się przesuwać o kilka milimetrów.

01-10 liczba obrotów silnika.

15 99 Regulacja otwarcia częściowego (%)
UWAGA: w instalacjach dwuskrzydłowych fabryczne ustawienie przewiduje całkowite otwarcie SKRZYDŁA 1.
W siłownikach do bram jednoskrzydłowych parametr jest ustawiony na 50% całkowitego otwarcia.

15-99 od 15% do 99% pełnego odcinka ruchu
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19 00 Regulacja wcześniejszego zatrzymania SKRZYDŁA 1 podczas otwierania
20 00 Regulacja wcześniejszego zatrzymania SKRZYDŁA 2 podczas otwierania

00 Skrzydło zatrzymuje się na ograniczniku otwierania.

01-15 skrzydło zatrzymuje się na pozycji od 1 do 15 obrotów silnika przed całkowitym otwarciem.

21 30 Regulacja czasu automatycznego zamknięcia 
Odliczanie rozpoczyna się kiedy brama jest otwarta i trwa przez zaprogramowany czas. Po upływie czasu brama 
zamyka się automatycznie. Zadziałanie fotokomórek powoduje ponowne rozpoczęcie odliczania czasu.

00-90 od 00 do 90 s pauzy.

92-99 od 2 do 9 min pauzy.

25 03 Regulacja czasu zwłoki otwarcia dla SILNIKA 2
Podczas otwierania SILNIK 2 włącza się po upływie czasu zwłoki zaprogramowanego względem SILNIKA 1.

00-10 od 0 do 10 s. 

26 05 Regulacja czasu zwłoki zamknięcia dla SILNIKA 1
Podczas zamykania SILNIK 1 włącza się po upływie czasu zwłoki zaprogramowanego względem SILNIKA 2.

00-30 od 0 do 30 s. 

27 03 Regulacja czasu zmiany kierunku ruchu po zadziałaniu listwy krawędziowej lub po 
wykryciu przeszkody (zabezpieczenie przed zgnieceniem).
Reguluje czas manewru zmiany kierunku ruchu po zadziałaniu listwy krawędziowej lub systemu wykrywa-
nia przeszkód.

00-60 od 0 do 60 s. 

29 00 Aktywacja elektrozamka
00 Dezaktywowane.

01 Aktywowane. Kiedy SKRZYDŁO 1 dosuwa się do ogranicznika zamykania, centrala dostarcza do SILNIKA 1 
dodatkową moc pozwalającą na zamknięcie elektrozamka.

02 Aktywowane. Kiedy SKRZYDŁO 1 dosuwa się do ogranicznika zamykania, centrala dostarcza do SILNIKA 1 
maksymalną moc pozwalającą na zamknięcie elektrozamka. System wykrywania przeszkód jest wyłączony.

30 07 Regulacja momentu napędowego 
Zwiększając lub zmniejszając wartość parametru można zwiększać lub zmniejszać moment napędowy, a 
co za tym idzie, czułość zadziałania w chwili napotkania przeszkody. 
Zaleca się wpisywanie wartości poniżej 03 TYLKO w przypadku wyjątkowo lekkich instalacji, które nie są 
narażone na działanie nieprzyjaznych czynników atmosferycznych (silny wiatr lub niskie temperatury).
W przypadku skrzydeł o różnych długościach można wyregulować moment oddzielnie, wpisując w para-
metrze 33 wartości od 01 do 09.

01-09
01= -35%; 02= -25%; 03= -16%; 04= -8% (zmniejszenie momentu napędowego = większa czułość).
05= 0%.
06= +8%; 07= +16%; 08= +25%; 09= +35% (zwiększenie momentu napędowego = mniejsza czułość).

3115 Regulacja czułości zadziałania w przypadku napotkania przeszkody dla SILNIKA 1
Jeżeli czas reakcji na siłę uderzenia o przeszkody jest zbyt długi, zmniejszyć wartość parametru. Jeżeli siła 
uderzenia o przeszkody jest zbyt duża, zmniejszyć wartość parametru 30.

01-10
Niski moment napędowy:
01 = minimalna siła uderzenia o przeszkody ... 10 = maksymalna siła uderzenia o przeszkody.
UWAGA: korzystać z tych ustawień tylko wtedy, gdy średnie wartości momentu napędowego nie są dopa-
sowane do instalacji.

11-19 Średni moment napędowy. Ustawienie zalecane do regulacji sił roboczych.
11 = minimalna siła uderzenia o przeszkody ... 19 = maksymalna siła uderzenia o przeszkody.

20 Maksymalny moment napędowy. Obowiązkowo trzeba założyć listwę krawędziową.
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3215 Regulacja czułości zadziałania w przypadku napotkania przeszkody dla SILNIKA 2

Jeżeli czas reakcji na siłę uderzenia o przeszkody jest zbyt długi, zmniejszyć wartość parametru. Jeżeli siła 
uderzenia o przeszkody jest zbyt duża, zmniejszyć wartość parametru 30 (lub 33 jeżeli jest aktywowany: 
33 różny od 10).

01-10
Niski moment napędowy:
01 = minimalna siła uderzenia o przeszkody ... 10 = maksymalna siła uderzenia o przeszkody.
UWAGA: korzystać z tych ustawień tylko wtedy, gdy średnie wartości momentu napędowego nie są dopa-
sowane do instalacji.

11-19 Średni moment napędowy. Ustawienie zalecane do regulacji sił roboczych.
11 = minimalna siła uderzenia o przeszkody ... 19 = maksymalna siła uderzenia o przeszkody.

20 Maksymalny moment napędowy. Obowiązkowo trzeba założyć listwę krawędziową.

3310 Regulacja momentu dla SILNIKA 2
Zwiększając lub zmniejszając wartość parametru można zwiększać lub zmniejszać moment napędowy, a 
co za tym idzie, czułość zadziałania w chwili napotkania przeszkody. 
Zaleca się wpisywanie wartości poniżej 03 TYLKO w przypadku wyjątkowo lekkich instalacji, które nie są 
narażone na działanie nieprzyjaznych czynników atmosferycznych (silny wiatr lub niskie temperatury).

01-09
01= -35%; 02= -25%; 03= -16%; 04= -8% (zmniejszenie momentu napędowego = większa czułość).
05= 0%.
06= +8%; 07= +16%; 08= +25%; 09= +35% (zwiększenie momentu napędowego = mniejsza czułość).

10 Moment napędowy ustawia się parametrem 30.

34 08 Regulacja przyspieszenia podczas rozpoczęcia ruchu SILNIKA 1
3508 Regulacja przyspieszenia podczas rozpoczęcia ruchu SILNIKA 2

01-10
01= brama gwałtownie przyspiesza po starcie. 
... 
05= brama przyspiesza powoli i stopniowo po starcie.

38 00 Aktywacja siły odblokowującej elektrozamek (uderzenie tarana)
00 Dezaktywowane.

01 Aktywowane. Centrala aktywuje (max 4 s) siłę dociskową podczas zamknięcia, co umożliwia otwarcie elektrozamka.
Aktywacja docisku odblokowującego powoduje automatyczną aktywację elektrozamka 29 = 01.

40 05 Regulacja prędkości (%)

01-05 01= 60% prędkość minimalna ...
05= 100% prędkość maksymalna.

49 01 Ustawianie liczby prób automatycznego zamknięcia po zadziałaniu listwy krawę-
dziowej lub po wykryciu przeszkody (zabezpieczenie przed zgnieceniem)

00 Brak prób automatycznego zamknięcia.

01-03
Od 1 do 3 prób automatycznego zamknięcia. 
Brama zamyka się automatycznie tylko jeżeli jest całkowicie otwarta.
Zaleca się wpisanie wartości mniejszej lub równej parametrowi A2.

50 00 Ustawianie trybu działania fotokomórki FT1 podczas otwierania
00 Dezaktywowane. Fotokomórka nie jest aktywowana lub nie jest zainstalowana.

01 STOP. Brama zatrzymuje się i stoi aż do naciśnięcia kolejnego przycisku.

02 NATYCHMIASTOWA ZMIANA KIERUNKU. Jeżeli podczas manewru otwierania fotokomórka zostanie aktywo-
wana, brama natychmiast zmienia kierunek ruchu.

03 ZATRZYMANIE CHWILOWE. Brama stoi tak długo, jak długo fotokomórka jest zasłonięta. Po odsłonięciu fo-
tokomórki brama kontynuuje otwieranie.

04 ZMIANA KIERUNKU RUCHU Z OPÓŹNIENIEM. Po zasłonięciu fotokomórki brama zatrzymuje się. Po odsłonięciu 
fotokomórki brama zamyka się.
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51 02 Ustawianie trybu działania fotokomórki FT1 podczas zamykania

00 Dezaktywowane. Fotokomórka nie jest aktywowana lub nie jest zainstalowana.

01 STOP. Brama zatrzymuje się i stoi aż do naciśnięcia kolejnego przycisku.

02 NATYCHMIASTOWA ZMIANA KIERUNKU. Jeżeli podczas manewru zamykania fotokomórka zostanie aktywo-
wana, brama natychmiast zmienia kierunek ruchu.

03 ZATRZYMANIE CHWILOWE. Brama stoi tak długo, jak długo fotokomórka jest zasłonięta. Po odsłonięciu fo-
tokomórki brama kontynuuje zamykanie.

04 ZMIANA KIERUNKU RUCHU Z OPÓŹNIENIEM. Po zasłonięciu fotokomórki brama zatrzymuje się. Po odsłonięciu 
fotokomórki brama otwiera się.

52 01 Tryb działania fotokomórki FT1 kiedy brama jest zamknięta 
00 Jeżeli fotokomórka jest zasłonięta, nie można otworzyć bramy.

01 Brama otwiera się po sygnale otwarcia, nawet jeżeli fotokomórka jest zasłonięta.

02 Zasłonięta fotokomórka przesyła sygnał otwarcia bramy.

53 00 Ustawianie trybu działania fotokomórki FT2 podczas otwierania
00 Dezaktywowane. Fotokomórka nie jest aktywowana lub nie jest zainstalowana.

01 STOP. Brama zatrzymuje się i stoi aż do naciśnięcia kolejnego przycisku.

02 NATYCHMIASTOWA ZMIANA KIERUNKU. Jeżeli podczas manewru otwierania fotokomórka zostanie aktywo-
wana, brama natychmiast zmienia kierunek ruchu.

03 ZATRZYMANIE CHWILOWE. Brama stoi tak długo, jak długo fotokomórka jest zasłonięta. Po odsłonięciu fo-
tokomórki brama kontynuuje otwieranie.

04 ZMIANA KIERUNKU RUCHU Z OPÓŹNIENIEM. Po zasłonięciu fotokomórki brama zatrzymuje się. Po odsłonięciu 
fotokomórki brama zamyka się.

54 00 Ustawianie trybu działania fotokomórki FT2 podczas zamykania
00 Dezaktywowane. Fotokomórka nie jest aktywowana lub nie jest zainstalowana.

01 STOP. Brama zatrzymuje się i stoi aż do naciśnięcia kolejnego przycisku.

02 NATYCHMIASTOWA ZMIANA KIERUNKU. Jeżeli podczas manewru zamykania fotokomórka zostanie aktywo-
wana, brama natychmiast zmienia kierunek ruchu.

03 ZATRZYMANIE CHWILOWE. Brama stoi tak długo, jak długo fotokomórka jest zasłonięta. Po odsłonięciu 
fotokomórki brama kontynuuje zamykanie.

04 ZMIANA KIERUNKU RUCHU Z OPÓŹNIENIEM. Po zasłonięciu fotokomórki brama zatrzymuje się. Po odsłonię-
ciu fotokomórki brama otwiera się.

55 01 Tryb działania fotokomórki FT2 kiedy brama jest zamknięta 
00 Jeżeli fotokomórka jest zasłonięta, nie można otworzyć bramy.

01 Brama otwiera się po sygnale otwarcia, nawet jeżeli fotokomórka jest zasłonięta.

02 Zasłonięta fotokomórka przesyła sygnał otwarcia bramy.

56 00 Aktywacja sygnału zamknięcia po upływie 6 s od zadziałania fotokomórki (FT1-
-FT2)
Parametr jest niewidoczny, jeżeli wpisze się A8 03 lub A8 04.

00 Dezaktywowane. 

01 Aktywowane. Zasłonięcie fotokomórek FT1 aktywuje, po 6 sekundach, sygnał zamknięcia. 

02 Aktywowane. Zasłonięcie fotokomórek FT2 aktywuje, po 6 sekundach, sygnał zamknięcia.

65 05 Regulacja odcinka zatrzymania silnika

01-05 01= szybkie hamowanie/krótszy odcinek zatrzymania ... 05= łagodne hamowanie/dłuższy odcinek hamo-
wania
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70 02 Wybór liczby zainstalowanych silników

01 1 silnik.

02 2 silniki. OSTROŻNIE: Dla obu skrzydeł stosować taki sam typ silnika.

72 00 Aktywacja krańcówki
UWAGA: Parametr jest widoczny tylko jeżeli A1 03.

00 Brak zainstalowanych krańcówek.

01 Krańcówki otwierania zainstalowane.

73 03 Konfiguracja listwy krawędziowej COS1
00 Listwa krawędziowa NIE JEST ZAINSTALOWANA.

01 Styk N.C. (zwykle zamknięty). Brama zmienia kierunek ruchu tylko podczas otwierania.

02 Styk z oporem 8k2. Brama zmienia kierunek ruchu tylko podczas otwierania.

03 Styk N.C. (zwykle zamknięty). Brama zawsze zmienia kierunek ruchu.

04 Styk z oporem 8k2. Brama zawsze zmienia kierunek ruchu.

74 00 Konfiguracja listwy krawędziowej COS2
UWAGA: Parametr NIE jest widoczny, jeżeli A1 03 i 72 01 .

00 Listwa krawędziowa NIE JEST ZAINSTALOWANA.

01 Styk N.C. (zwykle zamknięty). Brama zmienia kierunek ruchu tylko podczas zamykania.

02 Styk z oporem 8k2. Brama zmienia kierunek ruchu tylko podczas zamykania.

03 Styk N.C. (zwykle zamknięty). Brama zawsze zmienia kierunek ruchu.

04 Styk z oporem 8k2. Brama zawsze zmienia kierunek ruchu.

76 00 Konfiguracja 1. kanału radiowego (PR1)
77 01 Konfiguracja 2. kanału radiowego (PR2)

00 TRYB KROKOWY.

01 OTWARCIE CZĘŚCIOWE.

02 OTWARCIE.

03 ZAMKNIĘCIE.

04 STOP.

05 Oświetlenie dodatkowe. Wyjście COR jest sterowane pilotem radiowym. Światło świeci tak długo, jak 
długo pilot radiowy jest aktywowany. Parametr 79 jest ignorowany.

06 Oświetlenie dodatkowe ON-OFF. Wyjście COR jest sterowane pilotem radiowym. 
Pilot radiowy włącza-wyłącza oświetlenie dodatkowe. Parametr 79 jest ignorowany.

07 TRYB KROKOWY z potwierdzeniem bezpieczeństwa (1).

08 OTWARCIE CZĘŚCIOWE z potwierdzeniem bezpieczeństwa (1).

09 OTWARCIE z potwierdzeniem bezpieczeństwa (1).

10 ZAMKNIĘCIE z potwierdzeniem bezpieczeństwa (1).
(1)  Aby nie dopuścić do niepożądanego uruchomienia bramy przypadkowym naciśnięciem przycisku pilota, aktywacja sygnału wymaga po-
twierdzenia bezpieczeństwa. Na przykład: parametry 76 07 i 77 01 są ustawione:
• Naciśnięcie przycisku CHA pilota wybiera działanie w trybie krokowym, które trzeba potwierdzić w ciągu 2 sekund naciskając przycisk 

CHB pilota. Naciśnięcie przycisku CHB aktywuje otwarcie częściowe.
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78 00 Konfiguracja częstotliwości migania lampy błyskowej

00 Częstotliwość jest regulowana elektroniczne przez lampę błyskową.

01 Niska częstotliwość.

02 Niska częstotliwość podczas otwierania, wysoka podczas zamykania.

79 60 Wybór trybu działania oświetlenia dodatkowego
00 Dezaktywowane.

01 IMPULSOWE. Oświetlenie włącza się na krótko na początku każdego manewru.

02 WŁĄCZONE. Oświetlenie jest włączone przez cały czas trwania manewru.

03-90 od 3 do 90 s. Oświetlenie pozostaje włączone po zakończeniu manewru przez zaprogramowany czas.

92-99 od 2 do 9 minut. Oświetlenie pozostaje włączone po zakończeniu manewru przez zaprogramowany czas.

80 00 Konfiguracja styku zegara (INP1).
Po aktywacji funkcji zegara brama otwiera się i pozostaje otwarta przez czas zaprogramowany w zegarze. 
Po upływie czasu zaprogramowanego w urządzeniu zewnętrznym (zegar) brama się zamyka.
UWAGA: Parametr NIE jest widoczny, jeżeli A1 03 i 72 01 .

00 Po aktywacji funkcji zegara brama otwiera się i pozostaje otwarta. Wszystkie sygnały sterownicze są igno-
rowane.

01 Po aktywacji funkcji zegara brama otwiera się i pozostaje otwarta. Wszystkie sygnały sterownicze są przyj-
mowane. Po ponownym, całkowitym otwarciu bramy funkcja zegara ponownie zostaje aktywowana. 

81 00 Aktywacja gwarancji zamknięcia/otwarcia
Aktywacja tego parametru daje gwarancję, że brama nie pozostanie otwarta z powodu naciśnięcia niepra-
widłowego i/lub przypadkowego przycisku.
Funkcja się nIE aktywuje, jeżeli:
• brama zostanie zatrzymana przyciskiem STOP.
• zadziała listwa krawędziowa.
• zostaną wykonane próby zamknięcia zaprogramowane w parametrze A2.
• jeżeli nie ma kontroli pozycji (ponownie zaprogramować pozycję, patrz rozdział 16).

00 Dezaktywowane. Parametr 82 nie jest wyświetlany.

01 Aktywacja gwarancji zamknięcia. Po upływie czasu zaprogramowanego w parametrze 82, centrala włącza 
miganie ostrzegawcze trwające 5 s, niezależnie od parametru A5, a następnie zamyka bramę.

02

Aktywacja gwarancji zamknięcia i otwarcia. 
Jeżeli brama zatrzyma się po naciśnięciu przycisku trybu krokowego, po upływie czasu zaprogramowanego 
w parametrze 82 centrala włącza miganie ostrzegawcze trwające 5 s, niezależnie od parametru A5 a brama 
się zamyka. 
Jeżeli podczas manewru zamykania brama zatrzyma się z powodu zadziałania systemu wykrywającego 
przeszkody, po upływie czasu zaprogramowanego w parametrze 82 brama się zamyka.
Jeżeli podczas manewru otwierania brama zatrzyma się z powodu zadziałania systemu wykrywającego 
przeszkody, po upływie czasu zaprogramowanego w parametrze 82 brama się otwiera.

82 03 Regulacja czasu aktywacji gwarancji zamknięcia/otwarcia
UWAGA: Parametr nie jest widoczny, jeżeli parametr 81 = 00.

02-90 Od 2 do 90 s oczekiwania.

92-99 Od 2 do 9 min oczekiwania.
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90 00 Przywracanie standardowych ustawień fabrycznych

UWAGA. Ta procedura jest możliwa tylko jeżeli NIE ustawiono hasła chroniącego dane.

P1

P2

x4 s 

+

-
Ostrożnie! Przywrócenie ustawień fabrycznych kasuje wszystkie wcześniejsze ustawienia oprócz parame-
tru  A1: sprawdzić, czy wszystkie parametry są dostosowane do instalacji.
Standardowe ustawienia fabryczne można przywrócić również przyciskami + (plus) i/lub - (minus), tak jak 
opisano poniżej:
• Wyłączyć zasilanie.
• Nacisnąć przyciski + (plus) i - (minus) i przytrzymując je naciśnięte włączyć zasilanie.
• Po 4 s wyświetlacz miga rEs-.
• Standardowe ustawienia fabryczne zostały przywrócone.

Numer identyfikacyjny
Numer identyfikacyjny składa się z wartości parametrów od n0 do n6. 
UWAGA: wartości podane w tabeli mają charakter przykładowy.

n0 01 Wersja HW

Na przykład: 01 23 45 67 89 01 23

n1 23 Rok produkcji

n2 45 Tydzień produkcji

n3 67
Numer seryjnyn4 89

n5 01
n6 23 Wersja FW

Wyświetlanie licznika manewrów
Liczba to wartości parametrów od o0 do o1 pomnożone przez 100.
UWAGA: wartości podane w tabeli mają charakter przykładowy.

o0 01 Wykonane manewry
Na przykład: 01 23 x100 = 12 300 manewrówo1 23

Wyświetlanie licznika czasu manewrów (godziny)
Liczba to wartości parametrów od h0 do h1.
UWAGA: wartości podane w tabeli mają charakter przykładowy.

h0 01 Czas manewrów w godzinach
Na przykład: 01 23 = 123 godzinyh1 23

Wyświetlanie licznika czasu (dni) włączenia centrali
Liczba to wartości parametrów od d0 do d1.
UWAGA: wartości podane w tabeli mają charakter przykładowy.

d0 01 Dni włączenia
Na przykład: 01 23 = 123 dnid1 23
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Hasło
Ustawienie hasła uniemożliwia dostęp do regulacji osobom nieuprawnionym.
Kiedy hasło jest aktywowane (CP=01), można wyświetlać parametry, ale NIE można ich modyfikować.
Hasło jest jednoznaczne, czyli do siłownika przyporządkowane jest tylko jedno hasło.
OSTROŻNIE: W przypadku zgubienia hasła skontaktować się z Serwisem Technicznym.

P1 00
P2 00
P3 00
P4 00

Procedura aktywacji hasła:
• Wpisać wymagane wartości a parametrach P1, P2, P3 i P4.
• Przyciskami UP  i/lub DOWN wyświetlić parametr CP.
• Nacisnąć przyciski + i - na 4 s..
• Miganie wyświetlacza informuje, że hasło zostało zapamiętane.
• Wyłączyć centralę i ponownie włączyć. Sprawdzić, czy hasło jest aktywowane (CP=01). 

Procedura odblokowania czasowego:
• Wpisać hasło.
• Sprawdzić, czy CP=00 .

Procedura kasowania hasła:
• Wpisać hasło (CP=00).
• Zapisać wartości P1, P2, P3, P4 = 00
• Przyciskami UP  i/lub DOWN wyświetlić parametr CP.
• Nacisnąć przyciski + i  - na 4 s.
• Miganie wyświetlacza informuje, że hasło zostało wykasowane (wartości P1 00, P2 00, P3 00 i P4 00 

oznaczają "brak hasła").
• Wyłączyć centralę i ponownie włączyć (CP=00). 

CP 00 Zmiana hasła
00 Zabezpieczenie dezaktywowane.
01 Zabezpieczenie aktywowane.
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11 Elementy sterownicze i akcesoria
Jeżeli zabezpieczenia ze stykiem N.C. nie są zainstalowane, trzeba je połączyć mostkiem z zaciskami COM, lub 
dezaktywować modyfikując parametry 50, 51, 53, 54,73 i 74.

LEGENDA: 
 N.A. (zwykle otwarty).
 N.C. (zwykle zamknięty).

STYK OPIS
9 (COR)                    10 Podłączenie oświetlenia dodatkowego (styk bezpotencjałowy) 230 Vac 100 W - 24 Vac/dc 40 

W (fig. 2).

12(LAM)       11(COM) Podłączenie lampy błyskowej (24 Vdc - częstotliwość 50%).
W parametrze A5 można ustawić miganie ostrzegawcze, natomiast w parametrze  78 czę-
stotliwość migania.

13(ES)           11(COM) Wyjście (12Vdc 15W) zasilania elektrozamka.

14(+24V)      11(COM) Zasilanie urządzeń zewnętrznych. Patrz charakterystyka techniczna.

16(+SC)        15(COM) Kontrolka otwarcia bramy 24 Vdc 3 W (patrz rys. 2) 
Działanie kontrolki reguluje parametr A8.

16(+SC)        15(COM) Podłączenie testowe fotokomórek i/lub oszczędzania baterii (patrz rys. 4 i 5). 
Do zacisku 16(SC) można podłączyć zasilanie nadajników (TX) fotokomórek.
Aby aktywować funkcję testu, ustawić parametr A8 02.
Po każdym otrzymanym sygnale centrala wyłącza i włącza fotokomórki w celu sprawdzenia, 
czy styk przełącza się prawidłowo. 
Można też podłączyć zasilanie wszystkich urządzeń zewnętrznych, aby ograniczyć zużycie ba-
terii (jeżeli są). Ustawić A8 03 lub A8 04.
Ostrożnie! Jeżeli styk 16(SC) jest używany do testu fotokomórek lub do oszczędzania baterii, 
nie można już podłączyć kontrolki otwarcia bramy.

18(FT2)        15(COM) Wejście (N.C.) do podłączenia fotokomórki FT2 (rys. 3-4-5).
Fotokomórki FT2 mają następujące ustawienia fabryczne:

 –  53 00 . Fotokomórka FT2 jest dezaktywowana podczas otwierania.     
 –  54 00 . Fotokomórka FT2 jest dezaktywowana podczas zamykania.     
 –  55 01 . Jeżeli fotokomórka FT2 jest zasłonięta, brama otwiera się po naciśnięciu 

przycisku otwarcia.
Jeżeli fotokomórki nie są zainstalowane, założyć mostek na zaciski 18(FT2) - 15(COM) lub usta-
wić parametry 53 00 i 54 00.
OSTROŻNIE! Zaleca się używanie fotokomórek serii R90/F4ES, G90/F4ES lub T90/F4S.

19(FT1)        15(COM) Wejście (N.C.) do podłączenia fotokomórki FT1 (rys. 3-4-5).
Fotokomórki mają następujące ustawienia fabryczne:

 –  50 00 . Fotokomórka działa tylko podczas zamykania. Podczas otwierania jest ignorowana.
 –  51 02 . Zadziałanie fotokomórki podczas zamykania powoduje zmianę kierunku ruchu.
 –  52 01 . Jeżeli fotokomórka FT1 jest zasłonięta, brama otwiera się po naciśnięciu przycisku 

otwierania.
Jeżeli fotokomórki nie są zainstalowane, założyć mostek na zaciski 19(FT1) - 15(COM) lub 
ustawić parametry 50 00 i 51 00.
OSTROŻNIE! Zaleca się używanie fotokomórek serii R90/F4ES, G90/F4ES lub T90/F4S.
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STYK OPIS
20(INP2)     22(COM) Wejście pomocnicze do podłączenia listwy krawędziowej lub krańcówki otwierania SKRZYDŁA 

2 (rys. 2).
1. Listwa krawędziowa COS2 dodatkowo do COS1.

Listwa krawędziowa jest fabrycznie skonfigurowana w następujący sposób:
 –  74 00 . Listwa krawędziowa COS2 (styk N.C.) jest dezaktywowana.

Jeżeli listwa krawędziowa nie jest zainstalowana, założyć mostek na zaciski 20(INP2) - 
22(COM) lub ustawić parametr 74 00. 

2. W siłownikach do bram skrzydłowych z ramieniem przegubowym serii BH23 (A1 03) krań-
cówka otwierania na SKRZYDLE 2.  Krańcówka otwierania SKRZYDŁA 2 jest fabrycznie dez-
aktywowana 72 00.

21(COS1)     22(COM) Wejście (N.C. lub 8.2 kOhm) do podłączenia listwy krawędziowej COS1 (rys. 2).
Listwa krawędziowa jest fabrycznie skonfigurowana w następujący sposób:

 –  73 03 . Zadziałanie listwy krawędziowej COS1 (styk N.C.) zawsze powoduje zmianę 
kierunku ruchu bramy.

Jeżeli listwa krawędziowa nie jest zainstalowana, założyć mostek na zaciski 21(COS1)-22(COM) 
lub ustawić parametr 73 00. 

23(ST)          22(COM) Wejście przycisku STOP (N.C.). 
Otwarcie styku bezpieczeństwa powoduje zatrzymanie ruchu. 
UWAGA: styk ma fabrycznie założony mostek w zakładzie ROGER TECHNOLOGY.

24 (ANT)                  25 Podłączenie anteny do odbiornika radiowego z szybkozłączem. 
Jeżeli używana jest antena zewnętrzna, zastosować kabel RG58, maksymalna zalecana dłu-
gość: 10 m. 
UWAGA: starać się nie łączyć kabla. 

27(INP1)      26(COM) Wejście pomocnicze do podłączenia styku regulatora zegarowego lub krańcówki otwierania 
SKRZYDŁA 1 (rys. 2).
1. Wejście styku regulatora zegarowego (N.A.). 
      Po aktywacji funkcji zegara brama otwiera się i pozostaje otwarta. 
      Po upływie czasu zaprogramowanego w urządzeniu zewnętrznym (zegar) brama się zamyka.
2. W siłownikach do bram skrzydłowych z ramieniem przegubowym serii BH23 (A1 03) krań-

cówka otwierania na SKRZYDLE 1.  Krańcówka otwierania SKRZYDŁA 1 jest fabrycznie dez-
aktywowana 72 00.

28(AP)          32(COM) Wejście sygnału otwierania (N.A.).

29(CH)          32(COM) Wejście sygnału zamykania (N.A.).

30(PP)          32(COM) Wejście sygnału trybu krokowego (N.A.).
Działanie sygnału jest regulowane parametrem A4.

31(PED)        32(COM) Wejście sygnału otwarcia częściowego (N.A.).
W siłownikach do bram dwuskrzydłowych ustawienie fabryczne jest takie, że otwarcie czę-
ściowe powoduje całkowite otwarcie SKRZYDŁA 1.
W siłownikach do bram jednoskrzydłowych ustawienie fabryczne to 50% całkowitego otwar-
cia.

RECEIVER CARD Wtyczka do odbiornika radiowego z szybkozłączem. 
Centrala ma fabrycznie ustawione dwie funkcje zdalnego sterowania radiowego:

 – PR1 - sterowanie krokowe (modyfikacja w parametrze 76).
 – PR2 - sygnał otwarcia częściowego (modyfikacja w parametrze 77).

ŁADOWARKA  
BATERII
B71/BC

W przypadku braku napięcia sieciowego centrala jest zasilana z baterii, na ekranie wyświetla 
się bAtt a lampa błyskowa włącza się sporadycznie do momentu przywrócenia zasilania 
lub do momentu, gdy napięcie baterii spadnie poniżej progu bezpieczeństwa. Na ekranie 
wyświetla się btLO (Battery Low), a centrala nie reaguje na naciskanie przycisków. 
Jeżeli zabraknie napięcia sieciowego (black-out) podczas ruchu bramy, zatrzymuje się ona i po 
2 s automatycznie podejmuje przerwany manewr.
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STYK OPIS
ZESTAW BATERII
2x12 Vdc 1,2 Ah.
(B71/BC/INT)
lub
2x12 Vdc 4,5 Ah
(B71/BC/EXT)

Używać wyłącznie 
baterii typu AGM.

Dostępne są dwa zestawy baterii (rys. 6):
• 2 baterie 12 Vdc 1,2 Ah wkładane do siłownika.
• 2 baterie 12 Vdc 4,5 Ah wkładane do zewnętrznej skrzynki. 

Aby ograniczyć zużycie baterii, można podłączyć biegun plusa nadajników i odbiorników foto-
komórek do zacisku SC (patrz rys. 4 i 5). Ustawić A8 03 lub A8 04. W ten sposób, kiedy brama 
jest całkowicie otwarta lub całkowicie zamknięta, centrala wyłącza zasilanie urządzeń.

Ostrożnie! aby można było naładować baterie, muszą być one zawsze podłączone do centrali 
elektronicznej. Co jakiś czas, co najmniej co 6 miesięcy, sprawdzać sprawność baterii.

Więcej informacji podano w instrukcji instalacji ładowarki B71/BC.
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12 Sygnalizacja wejść bezpieczeństwa i sygnałów sterowniczych (tryb TEST)

Jeżeli nie naciśnięto celowo żadnych przycisków sterowniczych, nacisnąć przycisk TEST i sprawdzić poniższe:

WYŚWIETLACZ MOŻLIWA PRZYCZYNA DZIAŁANIA NA OPROGRAMO-
WANIU DZIAŁANIA TRADYCYJNE

88 23
Styk bezpieczeństwa STOP jest roz-
warty. -

Zainstalować przycisk STOP (N.C.) 
lub założyć mostek na styk ST i na 
styk COM.

88 21
Listwa krawędziowa COS1 nie jest 
podłączona lub jest podłączona 
nieprawidłowo.

Jeżeli nie jest używana lub chce-
my ją wykluczyć, ustawić para-
metr 73 00.

Jeżeli nie jest używana, założyć 
mostek na styk COS1 i na styk 
COM.

88 20

Listwa krawędziowa COS2 nie jest 
podłączona lub jest podłączo-
na nieprawidłowo (seria BM20, 
BR20, BR21, BE20 lub seria BH23, 
jeżeli parametr 72 00).

Jeżeli nie jest używana lub chce-
my ją wykluczyć, ustawić para-
metr 74 00.

Jeżeli nie jest używana, założyć 
mostek na styk INP2 i na styk 
COM.

8819

Fotokomórka FT1 nie jest podłą-
czona lub jest podłączona niepra-
widłowo.

Jeżeli nie jest używana lub chce-
my ją wykluczyć, ustawić para-
metr 50 00 i 51 00

Jeżeli nie jest używana, założyć 
mostek na styk FT1 i na styk COM.
Sprawdzić połączenie i dane na 
odpowiednim schemacie połącze-
niowym (rysunek 4).

8818

Fotokomórka FT2 nie jest podłą-
czona lub jest podłączona niepra-
widłowo.

Jeżeli nie jest używana lub chce-
my ją wykluczyć, ustawić para-
metr 53 00 i 54 00

Jeżeli nie jest używana, założyć 
mostek na styk FT2 i na styk COM.
Sprawdzić połączenie i dane na 
odpowiednim schemacie połącze-
niowym (rysunek 4).

88 27
Krańcówka otwierania SKRZY-
DŁA 1 nie jest podłączona (tylko 
dla serii BH23 jeżeli parametr 72 
01).

Sprawdzić połączenia krańcówki.

88 20
Krańcówka otwierania SKRZY-
DŁA 2 nie jest podłączona (tylko 
dla serii BH23 jeżeli parametr 72 
01).

Sprawdzić połączenia krańcówki.

pp 00 Jeżeli żaden przycisk sterowania 
nie jest celowo naciśnięty, styk 
(N.A.) może być wadliwy lub po-
łączenie z przyciskiem może być 
wykonane nieprawidłowo.

- Sprawdzić styki PP - COM oraz po-
łączenia z przyciskiem.

CH 00 - Sprawdzić styki CH - COM oraz po-
łączenia z przyciskiem.

ap 00 -
Sprawdzić styki AP - COM oraz po-
łączenia z przyciskiem.

pe 00 - Sprawdzić styki PED - COM oraz 
połączenia z przyciskiem.

Or00

Jeżeli żaden przycisk sterowania 
nie jest celowo naciśnięty, styk 
(N.A.) może być wadliwy lub połą-
czenie z zegarem może być wyko-
nane nieprawidłowo

-

Sprawdzić styki INP1 - COM. 
Nie zakładać mostka na styk, jeżeli 
nie jest używany.

UWAGA: Aby wyjść z trybu TEST, nacisnąć przycisk TEST. 
Zaleca się zawsze rozwiązywać problemy ze statusami zabezpieczeń i wejść w trybie “działanie na oprogramowaniu”.
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13 Sygnalizacje alarmowe i błędy

PROBLEM SYGNALIZACJA 
ALARMOWA MOŻLIWA PRZYCZYNA DZIAŁANIE

Brama się nie otwiera lub 
nie zamyka.

Kontrolka POWER 
nie świeci

Brak zasilania. Sprawdzić kabel zasilania. 

Kontrolka POWER 
nie świeci

Spalone bezpieczniki. Wymienić bezpiecznik.
Zaleca się wyjmowanie i wkładanie bezpieczni-
ka wyłącznie po wyłączeniu zasilania.

OF St Błąd napięcia zasilania wejściowe-
go.
Błąd inicjalizacji centrali.

Wyłączyć zasilanie, poczekać 10 s i ponownie 
włączyć zasilanie.
Jeżeli problem się powtarza, zaleca się wymia-
nę centrali sterowniczej.

Pr Ot Prąd przetężeniowy w falowniku. Nacisnąć dwa razy przycisk TEST lub zadać ko-
lejny 3 komendy.

dA tA Nieprawidłowe dane dotyczące dłu-
gości odcinka ruchu.

Nacisnąć przycisk TEST i sprawdzić, które za-
bezpieczenie/a mają alarm.
Sprawdzić, czy krańcówka SILNIKA 1 i SILNIKA 2 
jest prawidłowo umieszczona.
Powtórzyć procedurę programowania ruchu.

1 Silnik 1 nie jest podłączony. Sprawdzić kabel silnika.

2 Silnik 2 nie jest podłączony. Sprawdzić kabel silnika.

Na przykład:
15 ee 
21 ee

Błąd parametrów konfiguracji. Ustawić prawidłowo wartość konfiguracyjną i 
zapisać ją.

btLO (btLO) Rozładowane baterie. Poczekać, aż wróci zasilanie.

Procedura programowania 
ruchu nie kończy się.

AP P.E Przypadkowo naciśnięto przycisk 
TEST.

Powtórzyć procedurę programowania ruchu.

Włączył się alarm zabezpieczeń. Nacisnąć przycisk TEST i sprawdzić, które za-
bezpieczenie/a mają alarm oraz połączenia 
zabezpieczeń.

Zbyt duży spadek napięcia. Powtórzyć procedurę programowania ruchu; 
sprawdzić napięcie sieciowe

ap pL Błąd długości odcinka ruchu. Ustawić bramę w pozycji całkowitego zamknię-
cia i powtórzyć procedurę.
Sprawdzić okablowanie krańcówek (jeżeli są 
zainstalowane). Jeżeli problem się powtarza, 
wymienić okablowanie. 
Przywrócić standardowe, fabryczne parametry 
centrali i powtórzyć procedurę.

Pilot radiowy ma mały za-
sięg i nie działa podczas ru-
chu siłownika.

-
Transmisja radiowa jest utrudnio-
na przez metalowe konstrukcje lub 
ściany ze zbrojonego cementu.

Zainstalować antenę.

- Rozładowane baterie. Wymienić baterie w pilotach radiowych.

Lampa błyskowa nie działa.
-

Spalona żarówka / kontrolka lub 
odpięte przewody lampy błyskowej.

Sprawdzić obwód kontrolki i/lub przewody.

Kontrolka otwarcia bramy 
nie działa. -

Spalona żarówka lub odpięte prze-
wody.

Sprawdzić żarówkę i/lub przewody.

Brama nie wykonuje zada-
nego manewru. -

Zamienione przewody silnika. Zamienić dwa przewody na zaciskach X-Y-Z lub 
Z-Y-X.

UWAGA: Naciśnięcie przycisku TEST natychmiast kasuje sygnalizację alarmową.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, po naciśnięciu przycisku sterowania na wyświetlaczu pokazuje się sygnalizacja 
alarmowa.

IT
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14 Tryb INFO

TEST

x5 s

TEST
1 click... PER USCIRE

DALLA MODALITA’

Tryb INFO umożliwia wyświetlanie niektórych wartości zmierzonych przez centralę B70/2DC.
W trybie “Wyświetlanie przycisków sterowniczych i zabezpieczeń”, po zatrzymaniu silników, nacisnąć na 5 s przycisk TEST. 
Centrala wyświetla kolejno poniższe parametry oraz odpowiednią, zmierzoną wartość:

Parametr Funkcja
Cnt1 Cnt2 Wyświetla pozycję SILNIKA 1 / SILNIKA 2 wyrażoną w obrotach, w chwili kontroli, względem długości całkowitej.
L n1 L n2 Wyświetla całkowitą długość odcinka ruchu zaprogramowanego dla SILNIKA 1 / SILNIKA 2, wyrażoną w obrotach.
rP 1 rP 2 Wyświetla prędkość SILNIKA 1 / SILNIKA 2, wyrażoną w obrotach na minutę (rPM).

A P1 A P2

Wyświetla pobór prądu przez SILNIK 1 / SILNIK 2, wyrażony w amperach (na przykład: 001.1 = 1,1 A .... 016.5 = 16,5 
A).
Jeżeli SILNIK 1 / SILNIKA 2 nie pracuje, pobór prądu wynosi 0. Po naciśnięciu jakiegoś przycisku sterowniczego można 
zmierzyć pobór prądu.

bUS

Sygnalizator dobrego stanu instalacji. Kiedy silniki nie pracują, można sprawdzić ewentualne przeciążenie (na przy-
kład: zbyt wiele obciążeń podłączonych do wyjścia 24 V) lub czy napięcie sieciowe nie jest zbyt niskie. Patrz nastę-
pujące wartości:
napięcie sieciowe= 230 Vac (znamionowe), bUS= 28.5
napięcie sieciowe= 207 Vac (-10%), bUS= 25.5
napięcie sieciowe= 253 Vac (+10%), bUS= 31.6

C P1 C P2

Wyświetla prąd używany do korekty ewentualnych naprężeń SILNIKA 1 / SILNIKA 2, spowodowanych na przykład 
niską temperaturą zewnętrzną, wyrażonych w amperach: 0 = 0 A ... 4 = +3 A). Po starcie siłownika z pozycji całkowicie 
otwartej lub całkowicie zamkniętej, jeżeli centrala wykrywa naprężenie większe niż zapisane podczas programowa-
nia ruchu, automatycznie zwiększa prąd dostarczany do SILNIKA 1 / SILNIKA 2.

ASC1 ASC2

Wyświetla wartość graniczną prądu, przy której włącza się system wykrywania przeszkód (zabezpieczenie przed 
zgnieceniem) SILNIKA 1 / SILNIKA 2, wyrażoną w amperach. Wartość jest obliczana automatycznie przez centralę, na 
podstawie ustawień parametrów 30, 31 i 32.
Aby silnik działał prawidłowo, A P musi być zawsze niższy niż wartość ASC.

TIn1 TIn2 Wyświetla czas, w jakim SILNIK 1 / SILNIK 2 wykrywa przeszkodę (parametr 31/32), wyrażony w sekundach. Na przy-
kład 1.000 = 1 s / 0.120 = 0.12 s (120 ms). Upewnić się, że czas zadziałania nie przekracza 0,3 s.

aBs1 aBS2

Sygnalizator dobrego stanu SILNIKA 1/ SILNIKA 2. W warunkach normalnych wartość wynosi poniżej 500. Jeżeli wartość 
wynosi poniżej 2000, centrala blokuje silnik. Wartość powyżej 500 informuje do niedopasowanej do instalacji jakości 
kabla, lub że kabel połączeniowy jest zbyt długi albo ma nieprawidłowy przekrój, lub też o problemie elektrycznym 
silnika bezszczotkowego.

UP

Jeżeli centrala zna pozycję skrzydeł w chwili kontroli, na wyświetlaczu widać: 
UP__  pozycja znana, działanie normalne.
UP1_    nieznana pozycja SKRZYDŁA 1, trwa szukanie pozycji.
UP_2    nieznana pozycja SKRZYDŁA 2, trwa szukanie pozycji.
UP12    nieznana pozycja obu skrzydeł, trwa szukanie pozycji.

OC

Informuje o statusie bramy (Otwarta/Zamknięta). 
OC OP siłownik otwiera (silniki włączone).
OP CL siłownik zamyka (silniki włączone).
Op -O siłownik całkowicie otwarty (silniki stoją).
Op -C siłownik całkowicie zamknięty (silniki stoją).

UF UF U_   wykryte zbyt niskie napięcie sieciowe lub przeciążenie.
UF _H   wykryty prąd przetężeniowy silników. 

• Jeżeli do centrali jest podłączony tylko jeden silnik, wyświetlane są tylko parametry dla "SILNIK 1".
• Do przewijania parametrów służą przyciski + / - . Po dojściu do ostatniego parametru trzeba wrócić.
• W trybie INFO można sterować sinikami w celu sprawdzenia ich działania w czasie rzeczywistym.
• Aby wyjść z trybu INFO, nacisnąć przycisk TEST. 

TEsT
ABY WYJŚĆ Z 
TRYBU

TEsT
1 klik

x5 s
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15 Odblokowanie mechaniczne

W przypadku braku napięcia bramę można odblokować w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi i konserwacji 
siłownika.
Po przywróceniu zasilania oraz po pierwszym sygnale centrala sterownicza włącza manewr otwierania w trybie szukania 
pozycji (patrz rozdział 16).

16 Tryb szukania pozycji
Po przerwaniu zasilania lub po wykryciu przeszkody trzy razy z rzędu w tej samej pozycji centrala sterownicza po pierwszym 
sygnale włącza manewr w trybie szukania pozycji.
Po otrzymaniu sygnału sterowniczego centrala rozpoczyna otwieranie z niską prędkością. Lampa błyskowa włącza się z 
częstotliwością inną niż normalna częstotliwość robocza (świeci 3 s, 1,5 s nie świeci).
W tym czasie centrala odzyskuje dane instalacyjne. Ostrożnie! W tym czasie nie naciskać żadnych przycisków, dopóki 
brama nie zakończy manewru otwierania.
W siłownikach BH23, aktywacja krańcówek (jeżeli są) umożliwia natychmiastowe znalezienie pozycji.

Jeżeli odblokowujemy bramę całkowicie otwartą lub całkowicie zamkniętą, kiedy centrala jest zasilana, trzeba pamiętać 
o ustawieniu skrzydeł w takiej samej pozycji, kiedy będziemy blokować bramę. Po zadaniu pierwszej komendy brama 
podejmie normalną pracę. 
OSTROŻNIE: Zaleca się nie odblokowywać bramy w pozycji pośredniej, aby nie dopuścić do utraty danych pozycji skrzydła 
(patrz dane  CNT1 / CNT2 w trybie INFO). Centrala nie aktywuje szukania pozycji. 

17 Testy odbiorcze
• Włączyć zasilanie.
• Sprawdzić, czy napędy obracają się w prawidłowym kierunku. Jeżeli silniki nie obracają się w tym samym kierunku, 

zamienić dwa dowolne przewody w zacisku X-Y-Z. W przypadku siłowników z ramieniem przegubowym serii BH23, jeżeli 
zamienimy połączenia MOT1 i MOT2, trzeba również zamienić połączenia krańcówek INP1 i INP2 (jeżeli są).

• Sprawdzić, czy wszystkie przyciski sterownicze działają prawidłowo.
• Sprawdzić odcinek ruchu i spowolnienie ruchu.
• Sprawdzić, czy siły uderzenia są zachowane.
• Sprawdzić, czy zabezpieczenia działają prawidłowo. 
• Jeżeli zainstalowano zestaw baterii, wyłączyć zasilanie i sprawdzić, czy działają.
• Wyłączyć zasilanie sieciowe i z baterii (jeżeli są) i ponownie włączyć. Sprawdzić, czy szukanie pozycji jest wykonywane 

w całości prawidłowo.
• Sprawdzić wyregulowanie krańcówek (jeżeli są). 

18 Konserwacja
Konserwację programową wykonywać co 6 miesięcy.
Sprawdzić czystość i działanie.
W przypadku zabrudzeń, zawilgocenia, owadów lub innych zanieczyszczeń, wyłączyć zasilanie i wyczyścić kartę oraz 
obudowę. 
Powtórzyć testy odbiorcze.
W przypadku zauważenia utlenionych miejsc na obwodzie drukowanym, rozważyć wymianę.
Sprawdzić, czy baterie są sprawne.

19 Utylizacja
Urządzenie mogą zdejmować wyłącznie wykwalifikowani technicy, stosujący procedury prawidłowego 
zdejmowania urządzenia. To urządzenie jest wykonane z różnych materiałów, z czego niektóre można odzyskać, 
a inne trzeba usunąć w odpowiedni sposób lub zutylizować w sposób zgodny z przepisami miejscowymi, 
obowiązującymi dla tej kategorii wyrobów.
Zabrania się wyrzucania tego urządzenia do odpadów komunalnych. Materiały segregować do usunięcia, w 
sposób przewidziany miejscowymi przepisami. Można też przekazać urządzenie do sprzedawcy w momencie 
zakupu nowego urządzenia równoważnego.
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Miejscowe przepisy mogą przewidywać surowe sankcje w przypadku niewłaściwej utylizacji tego urządzenia. Ostrożnie! Niektóre 
części urządzenia mogą zawierać substancje zanieczyszczające lub niebezpieczne, które w przypadku rozprzestrzenienia 
mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i na ludzkie zdrowie.                                                   

20 Informacje dodatkowe i dane kontaktowe
Wszystkie prawa dotyczące tej publikacji stanowią wyłączną własność firmy ROGER TECHNOLOGY.
ROGER TECHNOLOGY zastrzega sobie praw do wprowadzania ewentualnych modyfikacji, również bez wcześniejszego 
informowania o tym. Wyraźnie zabrania się wykonywania kopii, skanów, korekt i modyfikacji bez pisemnej zgody firmy 
ROGER TECHNOLOGY.

Ta instrukcja wraz z ostrzeżeniami dla instalatora jest dostarczana w postaci papierowej i umieszczona w obudowie 
urządzenia. 
Format cyfrowy (PDF) oraz wszystkie ewentualne przyszłe aktualizacje są dostępne w zastrzeżonej strefie naszej strony 
internetowej www.rogertechnology.com/B2B, w sekcji Self Service.

SERWIS KLIENTA ROGER TECHNOLOGY: 
otwarte: od poniedziałku do piątku 
 od 8:00 do 12:00 - od 13:30 do 17:30
Telefon: +39 041 5937023
E-mail:  service@rogertechnology.it
Skype:  service_0rogertechnology

Aby zgłosić ewentualne problemy lub przesłać zamówienia dotyczące automatyki, prosimy o wypełnienie naszego 
formularza online “NAPRAWY”, dostępnego na naszej stronie www.rogertechnology.com/B2B w sekcji Self Service.

21 Deklaracja zgodności
Niżej podpisany, przedstawiciel producenta:
Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)
OŚWIADCZA, ŻE urządzenie opisane poniżej:
Opis: Centrala sterownicza do bram automatycznych
Model: B70/2DC
Jest zgodna z wymogami prawnymi przyjmującymi następujące dyrektywy:
– 2006/42/WE
– 2014/30/EU
– 2011/65/WE
Oraz że zastosowano wszystkie normy i/lub specyfikacje techniczne wymienione poniżej:
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
Ostatnie dwie cyfry roku nadania oznakowania  | 13.

Miejsce: Mogliano V.to             Data: 04-02-2013                       Podpis        


