
Transformator
(12V AC)

Akumulator   
(12V DC) (Opcja)

Dip Switch’e

Panel solarny 

(Opcja)

Czas auto 
zamykania

Auto nauka

Pilot

Listwa bezpieczeństwa

Antena

Przejście dla pieszych

Siłowniki   
Patrz str. 13

Lampa 
ostrzegawcza
Patrz str. 14

Wyłącznik awaryjny

Elektro
zaczep

Fotokomórki
Patrz str. 16

Lampa 
ogrodowa 

PCBA

Pełne  otwarcie

CAP2

Centrala sterująca do napędów bram skrzydłowych



 Siłownik

Podłącz siłowniki do przyłącza zgodnie z 
poniższym rysunkiem:

 Otwieranie do wewnątrz posesji

W przypadku bram otwieranych do wewnątrz, 

jak pokazano na rysunku poniżej, podłącz 

przewody siłownika zgodnie z powyższym 

schematem.

W przypadku bram otwieranych na zewnątrz, 

jak pokazano na rysunku poniżej, podłącz 

przewody siłownika zgodnie z powyższym 

schematem.

 Otwieranie na zewnątrz posesji

Siłownik 1 Siłownik 2 Siłownik 1 Siłownik 2

M1 M2 M1 M2
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 Lampa ostrzegawcza

1. Otwórz lampę. 2. Usuń wkręty.

4. Przymocuj lampę do słupka.

(wkręty nie znajdują się w 
zestawie).

5. Przewody lampy wychodzą w tym mniejscu.

(przewody nie znajdują się w zestawie).

3. Podłącz przewody do
przyłącza.

6. Zamknij lampę.

7. Podłącz przewody lampy do wejść na centrali.
(przewody nie znajdują się w zestawie)



  2. Wybierz odpowiednie miejsce instalacji tak, żeby fotokomórka nadawcza i odbiorcza były 
odpowiednio ułożone względem siebie.

      

Przymocuj fotokomórki do słupka.

 Fotokomórki (PHO)

Min. 30cm

  Instalacja:

  1. Użyj śrubokręt do zdjęcia przedniej obudowy fotokomórki zgodnie z rysunkiem poniżej

Uwagi dotyczące instalacji fotokomórek:

- Fotokomórki muszą być idealnie dopasowane i równoległe;

- Odbiornik fotokomórki (RX) powinien być zainstalowany na tej samej stronie bramy co skrzynka 
sterująca;

- Powierzchnia słupków, na której będą umieszczone fotokomórki, musi być idealnie płaska w celu 
właściwego dostosowania wiązki podczerwieni fotokomórek; 

- Fotokomórki nadawcza i odbiorcza muszą być umieszczone dokładnie na tej samej wysokości od 
podłoża i wysokość ta musi wynosić między 30 a 60 cm.



3. Podłącz nadajnik i odbiornik fotokomórki do płyty sterującej zgodnie z poniższym diagramem, 
zwracając uwagę na tryb działania, na którym nam zależy ():

     (przewody nie są dołączone)

※ Przewód łączący wejścia GND oraz COM nie jest dołączony.

TX RX TX RX

Photocell TX +12V

Photocell RX +12V

NCGND

Fotokomórka A Fotokomórka B

 Model fotokomórki IPH1

Photocell TX +12V

Photocell RX +12V

NCGND

TX

+12VGND +12V GND COM NC

RX TX

+12VGND +12V GND COM NC

RX

Fotokomórka A Fotokomórka B

 Model fotokomórki IPH6

PHOTOSTOP (PS) Fotokomórki (PHO)

PHOTOSTOP (PS) Fotokomórki (PHO)



 Photostops (PS)

     Okablowanie:

Takie samo, jak opisano w sekcji dotyczącej fotokomórek z tym wyjątkiem, że wejście 
odbiornika “NC” jest podłączone do wejścia “PS” na płycie głównej.

     Działanie fotokomórek w trybie PS:

          Podczas zamykania bramy przerwanie wiązki spowoduje zatrzymanie skrzydeł

             Kiedy wiązka IR zostanie przywrócona, skrzydła wrócą do pozycji otwartej.

          Podczas otwierania bramy przerwanie wiązki spowoduje zatrzymanie skrzydeł

             Kiedy wiąza IR zostanie przywrócona, brama będzie kontynuowała otwieranie.

          Podczas bezruchu przerwanie wiązki uniemożliwi uruchomienie systemu

      4. Uruchom zasilanie i sprawdź poprawność działania przecinając wiązkę światła 
podczerwonego (IR) pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem fotokomórki.

          Jeśli ułożenie jest prawidłowe, dioda LED nad wejściem “PHO” zapali się.

    

   

          Przecinając wiązkę światła IR, dioda LED nad wejściem “PHO” zgaśnie.

TX                    RX

Standardowo zworka znajduje się w pozycji
NC. Nie należy zmieniać pozycji zworki
ponieważ może to wpłynąć na nieprawidłowe
działanie systemu.

     Działanie fotokomórek w trybie PHO:

Kiedy brama się zamyka, przecięcie światła fotokomórki spowoduje zatrzymanie, a następnie 

powrót skrzydeł bramy do pozycji otwartej;

Kiedy brama się otwiera, przecięcie światła fotokomórki nie będzie miało żadnego efektu;

Kiedy brama jest w bezruchu, przecięcie światła fotokomórki uniemożliwi zamknięcie się bramy
          UWAGA: w przypadku modelu IPH6, proszę zwrócić uwagę na poniższe:



 Auto-nauka

     UWAGA 1: 

     Przed użytkowaniem systemu należy przeprowadzić procedurę automatycznej nauki. W przypadku

pominięcia tego kroku automat nie będzie funkcjonował prawidłowo, e.g.: brama nie zamknie się lub nie

otworzy się w całości lub nie otworzy się do oczekiwanego kąta.

    

     UWAGA 2:

     Przed wykonaniem auto-nauki nalezy upewnić się, że śruba siłownika znajduje się w odległości 50mm

od końca zakresu siłownika - szczególy dotyczące tego wymogu oraz sposobu wykonania znajdują się w 
części instrukcji dotyczącej siłowników.

    

     UWAGA 3:

     Przed uruchomieniem automatycznego uczenia się proszę potwierdzić, że środkowy ogranicznik jest 
prawidłowo przymocowany, aby nie uległ wyrwaniu lub przesunięciu podczas nacisku skrzydeł bramy.

     

     UWAGA 4: 

     Auto-nauka może się nie udać, jeśli skrzydła bramy są wyjątkowo ciężkie. W takiej sytuacji należy 
dostosować siłę nacisku potencjometrem “OBS”.

     Krok 1: 

     Upewnij się, że system jest podłączony do zasialania, i że żadne przeszkody nie znajdują się na 
drodze ruchu skrzydeł bramy.

    

     Krok 2: 

     Uruchom procedurę Auto-nauki przyciskając przycisk “AUTO LEARNING” na płycie sterującej aż 
do momentu zapalenia się lampy.

(lampa ostrzegawcza pozostanie zapalona aż do zakończenia procedury auto-nauki)
    

     Krok 3:

     Auto-nauka przebiega w sposób następujący:

          Skrzydła zaczną poruszać się w kierunku pozycji maksymalnie otwartej.

          Po całkowitym otwarciu brama zatrzyma się.

             (w tym momencie naciśnij krótko przycisk “AUTO LEARNING” ; procedura będzie 
kontynuowana)

          Skrzydła zaczną poruszać się w kierunku pozycji zamknięcia. Kiedy skrzydła dotrą do odbojnika i 
brama będzie zamknięta, lampa ostrzegawcza wyłączy się. Auto-nauka zostaje zakończona.

AUTO LEARNING

OBS



 Instrukcja programowania pilota

     Funkcja otwierania bramy & obsługa lampy ogrodowej:
      1. Naciśnij przycisk “REMOTE” na centrali sterującej tyle razy, ile odpowiada danej funkcji, 
którą chcesz przypisać do pilota, zgodnie z poniższym:

      2. Dioda “STATUS” na centrali sterującej zapali się.

      3. W przeciągu 5 sekund naciśnij i puść przycisk pilota, który chcesz zaprogramować. 

         W przypadku powodzenia, dioda “STATUS” zamiga 4 razy.

          Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk pilota, tryb programowania 
zostanie zakończony a dioda “STATUS”  zamiga 2 razy.

          Centrala może zapamiętać do 39 przycisków pilotów. Próba zaprogramowania większej ilości 
zakończy się niepowodzeniem.

     Jak skopiować zaprogramowany przycisk pilota:

      1. Naciśnij i zwolnij niezaprogramowany przycisk pilota 3 razy.

      2. Naciśnij i zwolnij zaprogramowany przycisk pilota 3 razy.

      3. Naciśnij i zwolnij niezaprogramowany przycisk pilota jeden raz.

      4. W przypadku powodzenia, dioda “STATUS” na centrali zamiga jeden raz.

     Jak wykasować pamięc odbiornika radiowego na centrali sterującej:

     1. Wciśnij przycisk “REMOTE” tak długo, aż dioda “STATUS” zamiga dwukrotnie.

FUNKCJA

Brama (2-skrzydła)

Brama (1-skrzydło)

Lampa ogrodowa

# PRZYŚNIĘĆ

1

2

3

“STATUS” dioda 

“REMOTE” przycisk



              

 Działanie systemu

     Pilot - obsługa systemu z poziomu pilota:

      1. Każde naciśnięcie zaprogramowanego przycisku pilota będzie miało 
następujący efekt::                  

              OTWÓRZ -- ZATRZYMAJ -- ZAMKNIJ -- ZATRZYMAJ

     Centrala - obsługa przyciskami z poziomu centralki sterującej:
      1. Siłowniki M1 & M2 można uruchomić za pomocą przycisków na centrali:

          AUTO LEARNING: M1 Otwórz / Zamknij.

          CLOSING TIMER: M2 Otwórz / Zamknij

          REMOTE: Otwórz / Zamknij. (diody ”OPEN” / “CLOSE” zapalą się)

     Fotokomórki - obsluga systemu za pomocą fotokomórki:
      1. Brama 2-skrzydłowa może być sterowana z poziomu wejść “FULL” na centrali sterującej. 
Podłączając zestaw fotokomórek do wejść “FULL” na centrali, każde przerwanie wiązki światła 
fotokomórki spowoduje następujące zachowanie systemu:

              OTWÓRZ -- ZATRZYMAJ -- ZAMKNIJ -- ZATRZYMAJ

          

          (Wejście “PS” powinno być zmostkowane; wejście “FULL” połączone z wejściem “NO”

fotokomórki odbiorczej)   

“STATUS” dioda 

“REMOTE” przycisk

“OPEN” dioda 

“CLOSE” dioda 

“AUTO LEARNING” przycisk

“CLOSING TIMER” przycisk

Listwa bezpieczeństwa

Antena

Przejście dla pieszychPrzycisk awaryjny

Pełne  otwarcie



 Ustawienia przełączników Dip Switch

     Auto zamykanie:

      1. Kiedy brama otworzy się, funkcja auto-zamykania spowoduje jej automatyczne zamknięcie po 
upływie ustawionego czasu.

     Miękki stop:

      1. Funkcja powoduje spowolnienie ruchu skrzydeł przy dojściu do punktu krańcowego na 
otwarciu i zamknięciu.

     Działanie bramy dwu- lub jedno-skrzydłowej:

Auto-nauka ma 
zastosowanie do skrzydeł
M1 & M2.

* zmiana na tryb 1-
skrzydłowy nie wymaga 
ponownego programowania

Auto-nauka programuje 
jedno skrzydło.

* zmiana na tryb 2-skrzydłowy 
wymaga ponownego 
przyuczenia

Obsluga bramy 2-

skrzydłowej.

Obsługa bramy 1-

skrzydłowej.

Obsługa bramy 
1-skrzydłowej.

wejście “FULL”: 

sterowanie 2-skrzydłami.

wejście “PED”: 

sterowanie 1-skrzydłem.

wejście “FULL”: 

    sterowanie 1-skrzydłem.

wejście “PED”: sterowanie 

1-skrzydłem.

Auto nauka
Sterowanie z 

poziomu pilota
Sterowanie z poziomu 

centrali

Tryb 
bramy 1-

skrzydłowej

Tryb 
bramy 2-

skrzydłowej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Switch

Auto zamykanie

Miękki stop

Brama dwu lub jednoskrzydłowa

Czułość zabezpieczenia PP

Listwa bezpieczeństwa

Sterowanie manualne

Suw zwrotny

Fotokomórki & Photostop

Ograniczniki krańcowe

Funkcja

włączone

Wyłączone

jednoskrzydłowa

nieczułe

8K2

Uruchomione

Uruchomione

wyłączone

SĄ

ON

wyłączone (domyślnie)

włączone (domyślnie)

dwuskrzydłowa (domyślnie

czułe (domyślnie)

BRAK (domyślnie)

wyłączone (domyślnie)

wyłączone (domyślnie)

uruchomione (domyślnie)

BRAK (domyślnie)

OFF



     Czułość zabezpieczenia PP (przed przeciążeniem):

     1. Jeśli DIP jest ustawiony w pozycji ON, zabezpieczenie przed przeciążeniem będzie mniej czułe.

     2. Jeśli DIP jest ustawiony w pozycji OFF, zabezpieczenie przed przeciążeniem będzie czułe.

     Listwa bezpieczeństwa:

     1. Jeśli czujnik krawędzi 8K2 jest podłączony, przełącznik DIP należy ustawić w pozycji ON.

     2. Jeśli nie podłączono listwy bezpieczeństwa, DIP musi znajdować się w pozycji OFF.

     3. Gdy czujnik krawędzi zostanie aktywowany (naciśnięty), dioda EDGE zaświeci się. Podczas 
zamykania bram, aktywacja czujnika spowoduje zatrzymanie bramy i powrót do pozycji otwartej.

     Manualne sterowanie bramą (z poziomu centrali):

     1. Jeśli przełącznik DIP jest ustawiony w pozycji ON, bramy można obsługiwać za pomocą 
przycisków na płycie głównej.

     2. Jeśli przełącznik DIP jest ustawiony w pozycji OFF, ręczne sterowanie bramą jest wyłączone.

      

     Suw zwrotny:

     1. Kiedy skrzydła bramy dojdą do pozycji zamkniętej, funkcja spowoduje krótki ruch zwrotny w 
przeciwnym kierunku.

     Fotokomórki PHO & Photostop PS:

     1. Jeśli przełącznik DIP ustawiony jest w pozycji ON, fotokomórki & photostop nie będą miały 
wpływu na działanie systemu.

     Ograniczniki krańcowe:

     1. Jeśli centrala sterująca jest podłączona do siłowników wyposażonych w wyłączniki krańcowe, 
przełącznik DIP należy ustawić w pozycji ON.

     2. Jeśli centrala sterująca jest podłączona do siłowników, które nie mają wyłączników 
krańcowych, przełącznik DIP należy ustawić w pozycji OFF.



 Ustawienie czasu Automatycznego Zamykania

     UWAGA: 

     Domyślnie czas automatycznego zamykania wynosi 10 sekund. Po dokonaniu modyfikacji czasu 
automatycznego zamykania nie można przywrócić ustawień domyślnych.

    Krok 1:

     Wejdź w tryb ustawień:

     1. Wciśnij przycisk “CLOSING TIMER”.

     2. Puść przycisk “CLOSING TIMER” kiedy dioda “STATUS” zacznie szybko migać.

     Krok 2:

     W trybie ustawień, każdy błysk diody LED odpowiada jednej sekundzie automatycznego zamykania.

     Krok 3:

     Wyjdź z trybu ustawień: Naciśnij krótko przycisk “CLOSING TIMER”.

 Ustawienia potencjometrów

     OBS - służy do ustawienia czułości na przeszkodę:

     1. Dostosuj siłę, jaką skrzydła bramy wywrą na przeszkodę.

        UWAGA: Jeśli wiatr sprawi, że skrzydła bramy nie osiągną pozycji zamkniętej, 
potencjometr “OBS” można ustawić w pozycji “MAX.”.

     CLOSING DELAY - służy do ustawienia opóźnienia zamykania drugiego 
skrzydła:

     1. Dostosuj czas opóźnienia pomiędzy zamykaniem i otwieraniem skrzydeł M1 i M2.

     2. Podczas otwierania: Jeśli potencjometr “CLOSING DELAY” nie znajduje się w pozycji MIN, 
opóźnienie wynosi 2 sekundy.

     3. Podczas zamykania:

Pozycja

MIN

Czas opóźnienia

0 sekund

Pozycja

MAX

Połowa (90 stopni)

MIN

Czas opóźnienia

10 sekund

5 sekund

0 sekund


