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HU
TARTALOMJEGYZÉK                old.

1 Használati utasítás bevezető és  
figyelmeztetések

Ez az útmutató kizárólag szakképesítéssel 
rendelkező telepítők részére szól.
Nincsenek a végfelhasználót érintő információk 
ebben a dokumentumban.
Ez a leírás az AG/CTRL vezérlőhöz tartozik ami 
kizárólag a ROGER AGILIK sorompóhoz használható; 
más eszközökhöz nem használható.

A telepítés elkezdése előtt figyelmesen olvassa 
végig az útmutatót.

Az áramütés és fizikai sérülés elkerülése érdekében 
midig áramtalanítsa a készüléket mielőtt belenyúl. 
A telepítést csak az előírásoknak megfelelő 
képesített szakember végezheti. Az összekötésekhez 
műszaki jellemzők figyelembevételével az áram és 
feszültségértékeknek megfelelő kábelt használjon. 
Ellenőrizze, hogy a földelés megfelelő-e a motorok 
és a vezérlés sorkapcsa között.

2 Termékleírás

Az AG/CTRL vezérlőegység  két nagy felbontású 
mágneses elven működő enkódert használ: az 
egyik enkóder a motor hátuljára van szerelve és a 
motor irányításáért felel, míg egy másik enkóder a 
hajtás oldalára van szerelve és a sorompó pozícióját 
felügyeli, így kézi működtetés esetén is pontos 
információval rendelkezik a vezérlés a sorompókar 
helyzetéről; a digitális pozícióérzékelés biztosítja 
a nagy teljesítményt, a megbízhatóságot intenzív 
terhelhetőséget. A sorompóház tetejébe LED jelző 
rendszer szerelhető amely egy fő és egy segéd 
panelből áll; be lehet állítani akár villogó vagy 
alternatívaként szemafor jelzőként (ez esetben a 
villogó rendszert kívülről kell megoldani.

A sorompóhoz csatlakoztatható sorompóvilágítás, 
fotocellák, élvédelem, beléptető tasztatúra, kulcsos 
nyitó, külső villogó, rádió vevő, visszajelző led ami a 
nyitott/zárt állást mutatja, mágneszár és óra is.
Kétszintű beállítás lehetséges: egy egyszerű, ami 
elegendő a legtöbb telepítéskor és egy bővített 
(haladóknak) ahol lehetőség van az automatika 
széleskörű testre szabására.
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3 Műszaki jellemzők

TÁP Feszültség 230Vac ± 10% 50Hz
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL 270W
CSATLAKOZTATHATÓ MOTOROK SZÁMA 1
MOTOROK TÁPELLÁTÁSA 36Vac
MOTOROK TÍPUSA kefe nélküli szinuszos (ROGER BRUSHLESS)
MOTORVEZÉRLÉS TÍPUSA Mező-orientált szabályozás (FOC) érzékelő 
MOTOR NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYE 130W
VILLOGÓ MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYE 5W 24Vdc (model R92/LED24 ROGER)
SOROMPÓVILÁGÍTÁS MAX. TELJESÍTMÉNYE 12W 24Vdc
MÁGNESZÁR TELJESÍTMÉNYE 10W 12Vdc
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYE A JELZŐFÉNYNEK 3W 24Vdc
KÜLSŐ ESZKÖZÖK TÁPKIMENET TELJ. 10W 24Vdc
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET -20°C … +55°C
IP VÉDETTSÉG IP4X
TERMÉK MÉRETEI méretek mm-ben 166x150x48  Súly: 0,254 Kg

4  Bekötések és biztosítékok leírása

Az 1. ábrán látható a táp és a motorok bekötése, 
és a biztosítékok. A betáp sorcsatlakozója egy  5 
x 20 mm-es késleltetett típusú 1A 250V ( T1A ) 
biztosítékkal van szerelve F4, tami a fő áramkört 
védi. A panelen van még 3 darab autóipari késes 
biztosíték (ATO257):
F1 10A, a táp áramkör védelmére
F2 4A, a mágneszár kimenet védelmére
F3 3A, a vezérlő logika és prefifériák védelmére

A 2. 3. és a 4. ábrán a be- és kimenetek láthatóak 
amik az alábbiakban részletezve szerepelnek: 

1 BATTERY+, A 24V-os akkumulátor pozitív 
pólusának csatlakoztatási pontja

2 BATTERY-, A 24V-os akkumulátor negatív 
pólusának csatlakoztatási pontja 

3,4 SEC2, A transzfomátor szekunder köre a 
perifériák és logikai áramkörök számára 
(19Vac)

5,6 SEC1, A transzfomátor szekunder köre a 
motor táplálására (26Vac) 

7,8,9 X,Y,Z fázisai az roger brushless motornak
10 COM, kisfeszültségű ki- és bemenetek közös 

pontja
11 +SC, “nyitva/zárva” led (24Vdc, 3W); 

alternatívaként ide köthető a fotocella adója 
(TX) (ez esetben az A8-as paraméter értékét a 

bővített módban 02-re kell változtatni, hogy 
a fotocella teszt funkció működjön). A8 03 
vagy 04 értékeknél ide köthetőek a külső 

eszközök így azok akkumulátoros üzem esetén 
kikapcsolnak ha a sorompó nyitott vagy zárt 
végállásban van.(par. A8 04  esetén aktív a 
fotocella teszt)

12 +LUCI, jelző világítás a sorompókaron 
(+24Vdc), opcionális

13 COM, kisfeszültségű ki- és bemenetek közös 
pontja

14 +24Vdc feszültségű táp a külső eszközök 
számára: max 10W (400mA)

15 +ES, mágneszár (+12Vdc): max.10W
16 +LAM, külső villogó (+24Vdc): max.5W
17,18 COM, kisfeszültségű ki- és bemenetek közös 

pontja
21 ST,  STOP bemenet (N.C. kontaktus) (a)

22 COM, kisfeszültségű ki- és bemenetek közös 
pontja

23 COS, élvédő borda (NC kontaktus, vagy 
8.2kOhm) (a)

24 FT, fotocella (N.C. kontaktus) (a)

25 COM, kisfeszültségű ki- és bemenetek közös 
pontja

26 ANT, A rádióvevő antennájának bemenete 
(külső antenna csatlakoztatásához használjon 
RG58-as kábelt)

27  Antenna árnyékolás
28 COM, kisfeszültségű ki- és bemenetek közös 

pontja
29 PED, Gyalogos nyitás bemenet (N.O. 

kontaktus)
30 PP, step-by-step bemenet (N.O. kontaktus)
31 CH, záró parancs bemenet (N.O. kontaktus)
32 AP, nyitó parancs bemenet (N.O. kontaktus)
33 ORO funkció, időzítő bemenet ( N.O. 
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kontaktus)
34 COM, kisfeszültségű ki- és bemenetek közös 

pontja

FONTOS MEGJEGYZÉSEK:
(a) Minden nem használt biztonsági berendezés 

bemenetet át kell hidalni a COM -al (ki és 
bemenetek közös pontja), vagy ki kell kapcsolni 
a megfelelő paraméter beállításával a bővített 
módban  (par. 50, 51, fotocellákhoz; par. 73 az 
élvédő bordához –lásd az alábbi bekezdést).

A vezérlésen található még néhány további 
csatlakozás melyek funkciói az alábbiakban kerülnek 
ismertetésre:
ENC1, az 1-es enkóder csatlakoztatási pontja (7 

vezeték,a motorra szerelve, 6. ábra)
ENC2, a 2-es enkóder csatlakoztatási pontja (6 

vezeték, a hajtásra szerelve, 6. ábra)
LED LIGHT, lámpa vagy szemafor csatlakoztatásához 

(7. ábra).
LOCKS, Vészleállító bemenet, (kioldó rendszer, kézi 

kapcsoló), Minden csatlakozási pontot be kell 
kötni, ha csak egy biztonsági eszközt köt be, 
akkor a többi pontot át kell hidalni (5. ábra).  

RECEIVER CARD, bedugható vevőkártya
BATTERY CHARGER, csatlakozós akkumulátor töltő 

panel

4.1 Fotocellák beállítása

Az FT bemenet alapértelmezett állapotban 
engedélyezve van. Az alábbiakban láthatóak a 
fotocella beállításai:

FT figyelmen kívűl hagyása 
nyitáskor 50  00
FT zárás közbeni megszakítására 
visszanyitás 51  02
engedélyezi a motor nyitását 
akkor is ha az FT sugarában állnak 52  01

HA NINCS FOTOCELLA TELEPÍTVE
Állítsa be a következőket: 50 00  és 51  00 
Vagy hidalja át az FT bemenetet  a COM - bemenettel.

4.2  Élvédelem bellítása

Alapértelmezett állapotban a COS bemenet ki van 
kapcsolva.
Ha telepített élvédőt akkor állítsa be a 73 -as 
paraméter érzékét bővített módban 1-re ha 
megszakító típusú az élvédő (alapesetben zárt 
kontaktusú) vagy 2 -re ha ellenállás típusú (8k2Ω).
Az élvédő borda csak a sorompó zárásakor aktív, 

akadályészlelés esetén teljes nyitás történik.

4.3 Az enkóder bekötése a motorhoz

A motort a gyárban bekötik.
FIGYELEM! Ha valamilyen oknál fogva, a motor 
vezetékeit ki kell kötni a vezérlésből, akkor szükséges 
a sorompó pályájának az újraprogramozása.
FIGYELEM! Az enkóder vezetékeinek, a ki- és 
bekötése csak áramtalanított helyzetben történhet: 
ellenkező esetben, a motor meghibásodhat és 
rendellenesen működhet.

4.4 Vevőkártya beállítása

A 2 csatornás vevő (lásd 1. ábrán) gyári beállított 
funkciói az alábbiak :
PR1 step-by-step működés (a bővített mód 76 -os 

paraméterének állításával változtatható)
PR2 Gyalogos nyitás (a bővített mód 77 -es 

paraméterének állításával változtatható))

5 A kijelző üzemmódjai

A kijelző a következő információk megjelenítésére 
képes attól függően, hogy milyen üzemmódban  van 
a vezérlés:
• UTASÍTÁSOK ÉS BIZTONSÁGI VÉDELMEK 

ÁLLAPOTA MÓD: A vezérlés bemeneteinek 
állapota a baloldali 2 digiten olvasható, 
a jobboldali 2 digiten pedig  a biztonsági 
berendezések állapota látható. A tápforrás 
csatlakoztatása után a kijelző ebbe a módba áll. 
Ha a kijelzőn más látható, csak meg kell nyomni 
többször az UP vagy DOWN gombokat amíg a 
kijelzőn már nem a bemenetek láthatóak vagy 
röviden a PROG gombot. A bemenetek állapota 
az utolsó paraméter után és az  első paraméter 
előtt található. Kérjük olvassa el az 5.1-es pontnál 
a részletes leírást.

• PARAMÉTEREK MÓD: a kijelző két baloldali digitje 
a paraméter nevét mutatja, a két jobboldali digit 
pedig az adott paraméter értékét. Lásd az 5.2 
bekezdésben szereplő részletes leírást.

• STANDBY MODE: the LED “POWER” blinks 
indicating the presence of power (decimal point 
of the left-most digit). Kérjük olvassa el az 5.2-es 
pontnál a részletes leírást.

• TESZT MÓD: A kijelző baloldalán lévő két szám 
jelzi az aktív utasítás nevét (5 másodpercig, majd 
kialszik), a kijelző két jobboldali digitjén villogó 
szám pedig a biztonsági berendezések lehetséges 
aktivitását jelzik, 00 ( ha egyetlen biztonsági 
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berendezés sem riaszt), ilyenkor a vezérlés  
készen áll az utasítások végrehajtására. A TESZT 
módból kilépéshez nyomja meg ismételten a 
TEST gombot.Kérjük olvassa el az 5.4-es pontnál 
a részletes leírást. 

5.1 Utasítások és biztonsági berendezések 
állapota mód

A bemenetek a következőképpen vannak 
megjelenítve a kijelzőn:

POWER     
folyamatosan világít

FT

COS

AP

PP

CH

PED

ORO
STOP

RELEASE
inspection door

  PARANCSOK ÁLLAPOTA       BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK ÁLLAPOTA

FT = fotocela
COS = élvédő

Ha valamelyik utasítás bemenet záródik, akkor a 
megfelelő szegmens bekapcsol. Az utasításoknak 
megfelelő szegmensek alap állapotban ki vannak 
kapcsolva (NO alapból nyitott kapcsú) ha utasítás 
érkezik akkor annak megfelelő szegmens világít.
A biztonsági berendezéseknek megfelelő 
szegmensek alap esetben világítanak (NC alapból 
zárt bemenet); ha valamelyik nem világít az azt 
jelenti, hogy akadály észlelhető..
LETILTOTT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK: a megfelelő 
LED szegmens villogása jelzi.

5.2 Paraméterek mód

PARAMÉTER    ÉRTÉK

+
-

PROG         TEST

UP

DOWN

UP következő paraméter
DOWN előző paraméter
+ a paraméter értékének növelése 1-el
- a paraméter értékének csökkentése 1-el
PROG útvonal programozása(lásd 6. bekezdést)
TEST teszt mód bekapcsolása (5.4) 

5.2.1 Paraméterek változtatása

Az UP és DOWN gombok segítségével válassza ki a 
módosítandó paramétert majd a + és - gombokkal 
állítsa be a kívánt értéket hozzá (a jobb oldalon lévő 
érték villogni kezd).
A DOWN gomb nyomva tartásával 1 másodperc 
után aktiválódik a gyors választás, ami lehetővé teszi 
a paraméterek gyorsabb kiválasztás.
A beállított érték elmentéséhez, várjon néhány 
másodpercet, vagy lépjen át az UP vagy DOWN 
gombokkal egy másik paraméterre: ekkor az egész 
kijelző gyors villogása jelzi, hogy a beállított érték 
tárolódott.

MEGJEGYZÉS: Egy paraméter értékének módosítása 
a + és - gombokkal csak akkor lehetséges, ha a 
motor áll, míg a paraméterek kiválasztása mindig 
lehetséges.

Az egyszerű mód paraméterei a következő 
táblázatban láthatóak.

FONTOS: a 0-paraméter (A1  bővített módban)  
értékének a sorompó hosszának megfelelő értéket 
kell beállítani, mert egy 6 méteres karral rendelkező 
sorompóba más hajtásáttétel van mint a 3 vagy 4 
méteres verziókban.
FIGYELEM!  E paraméter megfelelő kiválasztása 
különösen fontos a hajtáslánc mechanikai 
sérülésének elkerüléséhez és a megfelelő 
működéshez, ezért a gyári alapértelmezett érték 
a 6m-es sorompókarhoz igazított alacsonyabb 
sebesség.
A kiválasztott paraméterrel 0- (A1 bővített 
módban) kapcsolatban nem minden megjelenített 
érték  8-, 9-, A-, b-, C- és d- (illetve 33, 
40, 11, 34, 41 és12 ) lesz elérhető: biztonsági 
okok miatt, a telepítő felelőssége, hogy megfelelően 
legyenek beállítva.

FIGYELEM!
Néhány paraméter 0- és  - (A1 és 71 bővített 
módban) különösen kritikusak, és azok módosítása  
egy már működő rendszerben üzemzavart 
okozhat; ezen értékek hatályba lépéséhez szakítsa 
meg a tápellátást, majd indítsa újra a rendszert 
és programozza be újra a sorompó löketét. 

5.2.2 A gyári értékek visszaállítása

Megj.: ez az eljárás csak akkor lehetséges, ha 
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PARAMÉTER 
ÉS GYÁRI 
ÉRTÉKE

FUNKCIÓ ÉRTÉK A 
KIJELZŐN LEÍRÁS

0-  02 Sorompó hossz választó
00 3m-ig
01 3m-től 4.5 m-ig
02 4.5m-től 6m-ig

1-  00 Automata visszazárási 
kísérletek száma

00 kikapcsolva

01 -15 visszazárási kísérletek száma ( fotocella által megszakítva) 
mielőtt végleg nyitva marad.

99 mindig megpróbál visszazárni

2-  30 Szünet hossza 00 -90 nyitvatartás másodpercekben
92 -99 2 perctől…9 percig

3-  00 Visszazárás áramszünet 
után

00 Feszűltség visszatérése utáni visszazárás kikapcsolva
01 Feszűltség visszatérése utáni visszazárás bekapcsolva

4-  00 Sorompó világítás

00 mindig kikapcsolva
01 mindig bekapcsolva
02 nyugalmi helyzetben világít, mozgás közben villog
03 rövid villantás nyugalmi helyzetben, mozgás közben villog

5-  00 Elő-villogás
00 kikapcsolva

01 -60 elő-villogás másodpercben
99 5 másodperc elő-villogás záráskor

6-  00
Lépésről lépésre
Step-by-step bemenet 
beállítása

00 nyit-stop-zár-stop, nyit-stop-zár-....
01 társasház funkció, megújul a szünet ideje
02 társasház funkció, teljesen nyitott állapot után bezáródik
03 nyit-zár, nyit-zár,....
04 nyit-zár-stop,nyit-zár......

7-  02 Villogó beállítása
00 fix
01 lassú villogás mozgáskor
02 lassú villogás nyitáskor, gyors villogás záráskor

8-  10 Gyorsítási szakasz hossza 
nyitáskor 01 -10 01 = rövid gyorsítási periódus 

10 = elnyújtott gyorsítási periódus 

9-  04 Nyitás közbeni sebesség 01 -10 01 = minimum sebesség …. 10 = maximum sebesség

A-  10 Lassítási szakasz hossza 
nyitáskor 01 -10 01 = rövid lassítási periódus...

10 = elnyújtott lassítási periódus

b-  10 Gyorsítási szakasz hossza 
záráskor 01 -10 01 = rövid gyorsítási periódus ... 

10 = elnyújtott gyorsítási periódus 

C-  04 Zárás közbeni sebesség 01 -10 01 = minimum sebesség… 10 = maximum sebesség

d-  10 Lassítási szakasz hossza 
záráskor 01 -10 01 = rövid lassítási periódus...

10 = elnyújtott lassítási periódus

e-  09 Akadályérzékelés 
beállítása

01 -09 01 = gyors reagálás … 09 = lassú reagálás
10 kikapcsolva.

f-  08 Fék beállítása 01 -10 01 = hirtelen fékezés … 10 = lágy fékezés

 -  01 A sorompóház elhelyezése 
a bejártnál

00 belülről nézve bal oldalon
01 belülről nézve jobb oldalon

nem állított be jelszavas védelmet a paraméterek 
megvédéséhez.
Kapcsolja ki a vezérlést, egyszerre tartsa nyomva 
az UP és DOWN gombokat, és adja vissza a tápot a 
vezérlésnek: 4 másodperc múlva a kijelzőn a rE 
S- felirat fog villogni, ami azt jelenti, hogy   
minden visszaállt a gyári értékre.

5.2.3 Egyszerűsített- / bővített- paraméter 
üzemmódok váltása

A vezérlés két féle képpen konfigurálható : bővített 
vagy egyszerű módon.
A bővített módban a telepítő rengeteg paramétert 
változtathat, de ehhez mindenképpen szükséges a  
termék mélyebb ismerete.
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Az egyszerű mód a telepítés megkönnyítésére készült, 
csak néhány paramétert lehet megváltoztatni. Ez 
a beállítási mód olyan telepítők számára ajánlott, 
akik nem ismerik annyira a terméket vagy nincs 
szükségük speciális beállításokra.

FIGYELEM!
A termék a gyárat az egyszerűsített programozó 
módban hagyja el.

EGYSZERŰ MÓD

BŐVÍTETT MÓD

A tartsa nyomva az UP és DOWN 
gombokat 4 másodpercig

A bővített módba lépéshez tartsa nyomva egyszerre 
az UP és DOWN gombokat 4 másodpercig, 
majd megjelenik a kijelzőn a bővített mód első 
paramétere, ami az alábbi módon van jelölve:
• az első két számjegy (amik a paramétert jelentik) 

mellett megjelennek a tizedes pontok
• a 10-nél kisebb paramétereknél A betű látható 

ami megkülönbözteti a bővített módot az 
egyszerűsített módtól.

Megjegyzés: A művelet egymás utáni 
ismétlésével a két mód között lehet váltogatni. 
A 10. bekezdés táblázatában olvashatóak a bővített 
mód paraméterei.
Megjegyzés: A paraméterek sorrendje nem egyezik 
meg a bővített és az egyszerű módban, ezért mindig 
nézze meg a leírást.

5.3 Készenléti üzemmód

30 perc tétlenség után a vezérlés készenléti 
üzemmódba áll. Ilyenkor csak egy villogó pont 
látható a kijelzőn.
A készenlétben a vezérlés automatikusan visszaáll 
“egyszerűsített paraméter” üzemmódba.
A készenléti üzemmódban a kijelző nyugalmi 
állapotban van, de a vezérlés mindig készen 
áll az utasítások végrehajtására; a kijelző 
visszakapcsolásához csak nyomjon meg egy gombot 
(UP,DOWN,+,-).

5.4 TESZTMÓD

A tesztmód a TEST gomb megnyomásával 
aktiválható, de csak akkor, ha a motorok állnak; 
ellenkező esetben a  TEST gomb megnyomása 
megállítja a motorokat (STOP) majd a gomb ismételt 
megnyomásával lép be a tesztmódba.

A kijelzőn a következők láthatóak:

Az aktív bemenet neve
(5 másodpercre  

jelenik meg)

AP
CH
PP
PE
Or

21 = ST/release/
inspection door

23 = COS
24 = FT

Legmagasabb 
prioritású

legalacsonyabb 
prioritású

Lehetővé teszi, hogy vizuálisan ellenőrizze a 
utasítások és biztonsági védelmek aktivitását: a 
vezérlés minden aktivitás észlelésekor röviden jelez 
a villogó és a nyitott kapu világítást (16. csatlakozó 
SC) kimeneteken.
A kijelzőn látható visszajelzések
• az aktív utasítás, fix betűkkel( a baloldali 2 

szegmensen, 5 másodpercre)
• villogó számot, ami az éppen riasztási állapotban 

lévő biztonsági berendezést jelenti ( a jobboldali 
két szegmensen, amíg a biztonsági berendezés 
nyugalmi állapotba nem kerül).

Ha egyik biztonsági berendezés sem jelez akadályt 
akkor a 00 látható a kijelzőn és a vezérlés készen 
álla parancsok végrehajtására.
10 másodperc tétlenség múlva visszatér az utasítások 
és biztonsági berendezések állapota módba. A teszt 
üzemmódból való azonnali kilépéshez, nyomja 
meg a TEST gombot. Az SC kimenet visszaáll 
alapértemezett funkciójára.

6 Telepítés

FIGYELEM!
Mielőtt folytatná, győződjön meg arról, hogy:
• a rugó megfelelően kiegyensúlyozott: reteszelje ki 

a sorompót és állítsa kézzel a lökethossz felénél 

A riasztás alatt lévő 
biztonsági berendezések 
sorcsatlakozóinak száma 
(villog, amíg a biztonsági 
eszköz nem áll nyugalmi 
állapotba)
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(45°); a kiegyensúlyozott sorompónak itt meg 
kell állnia; a sorompót felfele mozdítva inkább 
felfele kell elindulnia;lefele mozdítva pedig lefele. 
Ha ezek a feltétel nem teljesül, állítson a rugón a 
mechanikai telepítési útmutatóban leírtak szerint. 
A visszareteszelés előtt állítsa a sorompót a zárt 
pozícióba kézzel.

• A csatlakoztatott biztonsági berendezések 
nyugalmi állapotban vannak, amelyek pedig 
nincsenek bekötve át vannak hidalva vagy 
ki vannak kapcsolva a megfelelő paraméter 
értékével.

• A programozó módba nem lehet belépni, ha 
valamelyik biztonsági berendezés jelez. A kijelző 
átvált TEST módba és jelzi, hogy melyik eszköz 
érzékel akadályt.

• Ha be van kapcsolva a “man present” funkció 
(par. A7 01), akkor nem tud belépni a 
programozó módba a kijelzőn ilyenkor az  

AP PE felirat látható.

MEGJEGYZÉS:
• A programozás megszakad az (AP PE 

hibaüzenettel) ha:
- Megnyomták a TEST gombot.
- Valamelyik biztonsági berendezés (fotocellák, 

élvédelem, Stop gomb) bejelzett.
Ebben az esetben a lökethossz programozást meg 
kell ismételni.

• A programozó módban, a PROG gomb helyett 
használhatóak a távirányító gombjai is lépésről-
lépésre módon.

6.1 Löket programozási folyamata

FIGYELEM!
• Mielőtt nekikezdene, győződjön meg arról hogy 

a mechanikus ütközők függőleges és vízszintes 
pozíciói megfelelően vannak beállítva; a 
mechanikai végállások módosításakor minden 
esetben szükséges újraprogramozni a lökethosszt.

• Állítsa a sorompót a zárt pozícióba mielőtt 
nekilátna a beállításnak.

A programozó módba lépéshez tartsa nyomva 4 
másodpercig a PROG gombot, amíg a kijelzőn az 
AP P-felirat megjelenik. 

Fordítsa el a mechanikus kireteszelő kulcsát 
óramutató járásával ellentétes irányba ütközőig: 
néhány másodperc múlva a kijelzőn a PH AS 
felirat lesz látható és elindul a motor hangolása 
(ez a működési paraméterek méréséből áll).  

Sikertelen hangolási folyamat esetén, a kijelzőn 
a no PH felirat jelenik meg; ismételje meg a 
programozást.
Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze a 
motoron lévő 1-es enkóder vezetékeit (ENC1, 6. 
ábra), valamint, hogy a megfelelő alakú csatlakozó 
a megfelelő alakú aljzatba csatlakozik.
Ha a hangoló folyamat sikeresen 
befeleződött a paraméterek egy nem felejtő 
EEPROM memóriába eltárolódnak, ezt 
a PH AS felirat villogása jelzi a kijelzőn.  
Fordítsa el ütközőig a kireteszelő kulcsát óramutató 
járásával megegyező irányba ütközőig: a mechanikai 
rendszer most már ismét kapcsolódik a motorhoz, 
innentől kezdődik a lökethossz tényleges beállítása.
A kijelzőn megjelenik az AV to felirat és a motor 
elindul. Miután összekapcsolt a kuplung, a sorompó 
elindul lassú sebességgel (a sebesség az A1 
paraméterrel állítható, és utólag nem módosítható). 
Miután elérte a nyitott végállást, egy rövid szünet 
után ( az AV to felirat villog a kijelzőn) elindul a 
zárás majd:
• ha a programozás sikertelen volt az APPE felirat 

jelenik meg a kijelzőn: ismételje meg az eljárást
• ha sikeres volt a programozás, a kijelzőn a 

biztonsági berendezések és a bemenetek állapota 
látható: folytassa a beállításokat (a 6.2-es 
bekezdéssel).

6.2 Beállítások

A lökethossz beállítása után, folytassa a gyorsítások, a 
sebesség, és lassítás beállításával, és győződjön meg 
arról, hogy a beállított paraméterekkel a sorompó 
megfelelően működik.
Amikor a sorompó eléri a végállást, az ütközőhöz 
szép lassan kell hozzáérnie és nekitámaszkodnia 
egy kis nyomással, ami meggátolja a kar mozgását. 
Ebben a fázisban a 42, 43  és 44-es paramétereket 
kell beállítani. A 42-es paraméterrel állítható be a 
végállás elérése előtti lassítás sebessége; általában a 
01 és a 03 közötti érték a megfelelő a rezgésmentes 
lassításhoz.
A lassítás hossza a 43-as (nyitott végállásnál) és 
44-es (zárt végállásnál) paraméterekkel állítható: 
4m hosszú sorompókig már maximum a 10-es 
értéknek (1 mechanikus fordulata) meg kell felelnie 
a követelményeknek, míg a 6 méter hosszú 
sorompónál a segédláb használatával kapcsolatban 
egy magasabb értékre lesz szükség. A záró 
szakaszban a lassítás beállítása lehetővé teszi, a láb 
helytelen támaszkodását, valamint egy sor zajos 
rezgés elkerülését, amik hatással lehetnek a 
sorompó mechanikájára.



9

7 Fotocella teszt mód

A fotocella teszt üzemmód bekapcsolásához, 
csatlakoztassa a fotocellák adóját az SC (11-es 
számú, 8. ábra) sorkapocsra a 13. számú pont helyett 
és állítsa be az A8 paraméternek a O2-es értéket 
a bővített módban. Minden továbbított parancsra, 
a vezérlés ki és bekapcsolja a fotocellákat, hogy 
ellenőrizze hogy a kontaktusok ennek megfelelően 
alakulnak-e; ha minden jól megy a parancs aktiválja 
a motort; ellenkező esetben a rendszer továbbra is 
tiltva marad amíg a fotocellák hibája fennáll.
MEGJEGYZÉS: ebben az üzemmódban az SC 
sorkapocs folyamatos 24Vdc feszültség alatt van, 
tehát ebben az esetben már nem használható 
tovább ez a kimenet a nyitott kapu világításként.
Ha akkumulátor van telepítve, akkor ajánlatos 
minden külső eszköz tápellátását a 11.es 
sorkapocsra kötni (SC, lásd 9. ábra) és beállítani az 
A8-as paraméternek a 03 vagy 04-es értéket.
Mindkét beállítással a 11-es sorkapocs (SC) 
tápellátása szünetel, amíg az automatika 
akkumulátorról működik és teljesen nyitott vagy 
teljesen zárt állapotban van,így csökkentve a 
fogyasztást akkumulátoros üzem esetén. Az A8 04 
paraméter beállításával aktiválható a fotocella 
bemeneteken a teszt funkció.

8 Hiba jelzések

A működési paraméterek egy nem felejtő (EEPROM) 
memóriában tárolódnak a megfelelő vezérlő 
kódokkal együtt, amik garantálják az érvényességet; 
Ha egy hibás paraméter megjelenik a kijelzőn, a 
vezérlés nem hajtja végre az utasításokat.
Például: a 21-es paraméter hibája esetén a kijelzőn a 
következő látható: 21EE
‘’EE” jelzi a hiba jelenlétét, és a vezérlés addig 
zárolódik, amíg nincs beállítva a helyes érték; A + és 
- gombokkal válassza ki a megfelelő számértéket a 
telepítéshez, majd mentse el.
MEGJEGYZÉS: hiba esetén mindig a bővített mód 
paraméterei (lásd 10.bekezdésben lévő táblázatban) 
jelennek meg a kijelzőn, még akkor is ha egyébként 
Az alábbi motor vezérléssel kapcsolatos hibák 
jelenhetnek meg

OF St kalibrációs hiba (offset), rendszer zárolva. 
Szüntese meg az áramellátást, várjon 10 
másodpercet, majd próbálja meg újra. 

Pr Ot bekapcsolt a túláramvédelem; A motor 
elindításához nyomja meg kétszer a TEST 

gombot, vagy adjon 3 indító utasítást.
da ta Hiba az lökethosszal, kapcsolatos 

adatokkal; szükséges az útvonalat 
újraprogramozni. A kijelző feloldásához, 
hogy a paraméterek megjelenjenek, 
nyomja meg a TEST gombot.

o t A motor nincs csatlakoztatva
St oP A mechanikus kireteszelő aktív, vagy az 

ellenőrző ajtó nyitva van, vagy a STOP 
gomb (ha van) aktív már több mint 3 
másodperce. A jel villog.

Az enkóderrel kapcsolatos hibák:
En E1 Az 1-es enkóder nincs csatlakoztatva; 

ellenőrizze a csatlakozás, ha a hiba nem 
szűnik meg csrélje ki az eszközt.

En E2 A 2-es enkóder nincs csatlakoztatva
En E3 Súlyos üzemzavara az 1-es enkódernek; 

nyomja meg a TEST gombot és ellenőrizze, 
hogy helyreáll-e ; ebben az esetben 
szüntesse meg a tápellátást majd 5 
másodperc múlva ismét kapcsolja rá. Ha 
a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki az 
enkódert.

En E4 Súlyos üzemzavara az 1-es enkódernek;. Az 
En E3 nál leírtak szerint járjon el.

En E5 Az 1-es enkóder átmeneti meghibásodása; 
nyomja meg a TEST gombot, és ellenőrizze, 
hogy a hiba megszűnik-e; ellenkező 
esetben cserélje ki az enkódert.

En E6 A 2-es enkóder átmeneti 
meghibásodása;Az En E6 nál leírtak 
szerint járjon el.

En E7 hiba az 1-es enkóder szögének mérése 
során

En E8  hiba az 2-es enkóder szögének mérése 
során

A kijelzőn szereplő hiba ideiglenes 
megszüntetéséhez, nyomja meg a TEST gombot;  
így az üzenet  nem jelenik meg egy alkalommal a 
paraméterek módban. Ha utasítás érkezik, és a hiba 
okát nem sikerült megszüntetni, a hibajel ismét 
megjelenik a kijelzőn.

9 Mechankikus kireteszelés

Ha mechanikusan kireteszelik a sorompót, a kézi 
működtetéshez és a vezérlés áram alatt van a 
következő funkciók hajtódnak végre:
• A kireteszelést a St oP üzenet jelzi a 

kijelzőn; ez azonnal eltűnik amint a sorompót 
visszareteszelték.



10

• A sorompó kézi mozgatását a villogó és a sorompó 
jelzőfényei jelzik.

• Attól a pillanattól, ahogy a sorompót 
visszareteszelik (mechanikusan rögzítik) a verérlő 
egység elvégez egy második pozícióolvasást, 
villogással jelezve ezt.

A szöghelyzet érzékelésnek hála a sorompó a 
visszareteszelés után az első parancstól kezdve 
teljesen működőképes beleértve a gyorsításokat és 
lassításokat.

10 Bővített üzemmód

Megjegyzés: ha csak az egyszerűsített módot 

használja, akkor a láthatatlan paraméterek - gyári 
értékeken maradnak, vagy a standard paraméterek 
visszaállításakor is a gyári értékekre állnak - A 
telepítés szempontjából fontossági sorrendben 
lévő paraméterek neve mellett ezek a gyári értékek 
láthatóak.
FIGYELEM! A kiválasztott módtól függően nem 
minden paraméter jelenik meg, mivel nem 
kapcsolódnak a telepítéshez. Ebből kifolyólag 
a11,12, 33, 34, 40, 41, 43, 44 és 65 -ös 
paramétereknél nem feltétlen elérhető minden 
érzék ami a táblázatban szerepel.

Az alábbi táblázatban láthatóak a bővített mód 
paraméterei. A gyári értékek a paraméterek számai 
mellett találhatóak.

A2  00 Paraméter leírás

00 funkcióhoz társított érték 00
01 -15 funkvióhoz társított érték 01-től 15-ig

        

paraméter száma gyári értéke

kiválasztható értékek

A1  02 Sorompó hosszának kiválasztása

00 3m-ig
01 3m-től 4.5m-ig
02 4.5m-től 6m-ig (a sorompótest ebben az esetben tartalmaz egy speciális áttételt)

MEGJEGYZÉS: 0- paraméter egyszerű módban
A szöghelyzet érzékelésnek hála a sorompó a visszareteszelés után az első parancstól kezdve teljesen 
működőképes beleértve a gyorsításokat és lassításokat.11, 12, 33, 34, 40, 41, 43, 44 és 65.

A2  00 Automata visszazárási kísérletek száma

00 kikapcsolva (nem zár vissza automatikusan)
01 -15 visszazárási kísérletek száma ( fotocella által megszakítva) mielőtt végleg nyitva marad.

99 mindig megpróbál visszazárni
MEGJEGYZÉS: 1-- es paraméter egyszerű módban.
Ahhoz hogy engedélyezze az automata visszazárást, a paraméter értékét 00 -tól különböző értékűre kell 
állítani; csak a 99 -es érték zárja be mindig a kaput a szünet letelte után.
Azonban ha 01-15 értékek közül állít be az a maximális visszazárási kísérletek számát jelenti. Például: ha a 
01 érték lett beállítva, ha egy ember keresztezi a fotocellák sugarát zárás közben a sorompó visszanyit, de 
többször nem próbálja meg a zárást.(csak 1 visszazárási kísérletet végez).
Az automata zárás csak akkor hajtódik végre, ha a sorompó elérte a teljesen nyitott pozíciót.
MEGJEGYZÉS: a 49 -es paraméter értéke alá van rendelve az A2 paraméter értékének. Ha az A2 paraméter 
kisebb értékűre van állítva mint a 49 -es paraméter akkor a 49-es paraméternél is az A2 paraméter értéke 
lesz érvényes.
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A3  00 Visszazárás áramszünet után

00 feszültség visszatérése utáni visszazárás kikapcsolva
01 feszültség visszatérése utáni visszazárás bekapcsolva

MEGJEGYZÉS: 3- -as paraméter egyszerű módban
Ha a paraméter 01 -es értékre van állítva akkor a vezérlés 5 másodperces elővillogás után (akkor is ha 
nincs bekapcsolva az A5 -ös paraméter) visszazárja a kaput ha visszatért a feszültség. Ez a funkció hasznos, 
ha zárás közben elmegy a feszültség, mert garantálja, a sorompó bezáródását amint visszajön a hálózati 
feszültség.

A4  00 Lépésről lépésre (Step-by-step) mód

00 nyit-stop-zár-stop, nyit-stop-zár-....
01 társasház funkció, új parancsra megújul a szünet ideje
02 társasház funkció, teljesen nyitott állapot után bezáródik
03 nyit-zár, nyit-zár,....
04 nyit-zár-stop,nyit-zár......

MEGJEGYZÉS: 6- -os paraméter egyszerű módban
A társasház funkció azt jelenti, hogy nyitás közben figyelmen kívül hagyja a további utasításokat (PP).
Olyan helyeken érdemes használni ahol egyszerre több felhasználó érkezik és nyomja meg a távirányítót, 
hogy kinyissa a sorompót így ezzel a funkcióval elkerülhető, hogy véletlenül megszakítsák a nyitás folyamatát 
az egymás után kiadott utasításokkal.
FIGYELEM: társasház funkció esetén (a 01 és 02  értékeknél) az automata zárás (A2  paraméter) 
automatikusan aktiválódik.
A 01 -es értékkel, ha a sorompó nyitva van, akkor a step-by-step utasítás nem indítja el a zárást, hanem 
újraindítja az automata zárás előtti szünet számlálását.

A5  00 Elő-villogás

00 kikapcsolva (csak akkor villog a lámpa ha a sorompó mozog)
01 -10 elő-villogás hossza másodpercben

99 nyitás közben nem villog, 5 másodperc elő-villogás záráskor
MEGJEGYZÉS: 5- -ös paraméter egyszerű módban

A6  00 Gyalogos társasházfunkció (PED)

00 KIKAPCSOLVA (gyalogos irányítás: NYIT – STOP –ZÁR – STOP – NYIT - STOP)
01 BEKAPCSOLVA (nyitás közben figyelmen kívül hagyja a további gyalogos utasításokat)

A7  00 Man present

00 KIKAPCSOLVA (a vezérlés normál üzemben működik)
01 BEKAPCSOLVA (a kapu csak az NYIT vagy ZÁR gomb nyomvatartásakor mozog)

A motorcsak addig akív, amíg folyamatosan kapja a NYIT vagy ZÁR parancsot; csak a NYIT és ZÁR parancsok 
vannak engedélyezve; a motorok megállnak amint elengedi a gombot.
Az irányító gomboknak olyan helyen kell elhelyezkedniük ahol rálátás van a sorompóra. 
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A8  00 Nyitott sorompó világítás / +SC kimenet üzemmódja

00 ha a sorompó zárva van akkor a világítás is ki van kapcsolva, más esetben világít

01
lassú villogás nyitáskor, gyors villogás záráskor, teljesen nyitott  állapotban folyamatosan 
világít, ha a sorompó köztes állapotban állt meg akkor 15 másodpercenként kétszer 
kikapcsol

02 az SC kimenet beállítása a fotocellák tápellátására és és tesztelésére

03
az SC kimenet akkumulátoros üzemmódban nem táplálja a rá kötött külső eszközöket, 
ha a sorompó teljesen nyitott vagy zárt állapotban van; hálózati tápfeszültség esetén 
folyamatosan feszültség van az SC kimeneten

04 ugyan az mint a 03-as érték fotocella teszt funkcióval kiegészítve

11  10 Lassítási szakasz hossza teljes nyitáskor

12  10 Lassítási szkasz hossza teljes záráskor

01 - 10 01 rövid lassítási periódus … 10 elnyújtott lassítási periódus
MEGJEGYZÉS: A- és d- paraméterek egyszerű módban
Az alacsony érték (01) gyors lassulást jelent, csak éppen a végállás elérése előtt, a magas érték (10) pedig 
egy hosszan elnyújtott lassítást eredményez. A magas értékkel korlátozott lehet a sorompó maximális 
sebessége.
Ezek az értékek akkor is módosíthatóak, ha már a löket be van állítva.
MEGJEGYZÉS: Az A1 paraméter kiválasztása korlátozhatja az itt kiválasztható értékeket.

15  60 Gyalogos nyitás lökethossza

01 - 99 a teljes úthossz SZÁZALÉKA

21  30 Az automata visszazárás szünetének hossza

00 - 90 MÁSODPERC
92 - 99 2 PERCTŐL 9 PERCIG

MEGJEGYZÉS: 2- -es paraméter egyszerű módban
Ha valamelyik fotocella sugarát megszakítják, akkor az időzítő nullázódik és a számolás előröl kezdődik.

29  00 Elektromos zár engedélyezése

00 LETILTVA
01 ENGEDÉLYEZVE

A kimenet engedélyezett egy meghatározott ideig (2 “).

31  09 Akadályérzékelés beállítása

01 - 09 01 = gyors reagálás … 09 = lassú reagálás
10 kikapsolva

MEGJEGYZÉS:  e- -es paraméter egyszerű módban
Az akadályérzékelő beavatkozása a zárás közben engedélyezett, és azonnal megfordítva a sorompó mozgását 
teljesen visszanyitja azt, pontosan mintha biztonsági élvédő lenne bekötve.
A nyitás közben csak az első 60° alatt fordítja meg a mozgást.
Az automatikus visszazárás ebben az esetben a  49-es paraméter értékével határozható meg (maximum 3x 
kísérli meg).
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33  04 Gyorsítási szakasz hossza nyitáskor

34  04 Gyorsítási szakasz hossza záráskor

01 -10 01 = rövid gyorsítási periódus ...10 = elnyújtott gyorsítási periódus
MEGJEGYZÉS: parameters 8- and b- in simplified mode.
Az alacsony érték (01) rövid gyorsítást jelent, a magas érték (10) pedig egy hosszan elnyújtott gyorsítást 
eredményez. A magas értékkel korlátozott lehet a sorompó maximális sebessége.
Ezek az értékek akkor is módosíthatóak, ha már a löket be van állítva.
MEGJEGYZÉS: Az A1 paraméter kiválasztása korlátozhatja az itt kiválasztható értékeket.

40  04 Névleges sebesség nyitás közben

41  04 Névleges sebesség zárás közben

01 -10 01 = 10% ... 10 = 100%, maximum sebesség
MEGJEGYZÉS: az elérhető értékeket korlátozhatja az A1-es paraméter:

42  01 A lassítás sebessége a megállás előtt

01 -10 01 = 10 RPM ... 10 = 100 RPM
Meghatározza a nyitott vagy zárt végálláshoz közeledéskor a motor sebességét; a hossza ennek a szakasznak 
a 43 és 44-es paraméterek értékével állítható be.

43  10 Lassítási szakasz hossza nyitáskor

44  10 Lassítási szakasz hossza záráskor

01 - 30 tizede a motor 1 mechanikus fordulatának a 42-es paraméterben beállított sebességen
MEGJEGYZÉS: Az A1 paraméter kiválasztása korlátozhatja az itt kiválasztható értékeket.

49  00 Automatikus visszazárási kísérletek száma akadályészlelés,vagy élvédő beavatkozása után

00 nincs automatikus visszazárás akadályészlelés vagy élvédő beavatkozása esetén
01 -03 visszazárási kísérletek száma

Ha az érték meghaladná az A2 paraméter értékét, akkor automatikusan az A2 paraméter értéke 
tekinthető érvényesnek.

50  00 FT fotocella sugarának megszakítása által kiváltott esemény nyitás közben

00 FIGYELMEN KÍVÜL HAGY, nincs művelet vagy FT1 nincs telepítve
01 STOP, a kapu mozdulatlan marad a következő utasításig
02 AZONNALI IRÁNYVÁLTÁS, tehát záródik
03 IDEIGLENES STOP, ha a sugár ismét szabad folytatódik a nyitás
04 MEGFORDÍT, ha a sugár ismét szabad zárni kezd



14

51  02 FT fotocella sugarának megszakítása által kiváltott esemény zárás közben

00 FIGYELMEN KÍVÜL HAGY, nincs művelet vagy FT1 nincs telepítve
01 STOP, a kapu mozdulatlan marad a következő utasításig
02 AZONNALI IRÁNYVÁLTÁS, tehát visszanyit
03 IDEIGLENES STOP, ha a sugár ismét szabad folytatódik a zárás
04 MEGFORDÍT, ha a sugár ismét szabad nyitni kezd

52  01 A sorompó nyitásának engedélyezése akkor is ha az FT sugara meg van szakítva.

00 a nyitás nem engedélyezett
01 anyitás engedélyezett
02 NYIT HA A FOTOCELLA SUGARÁT MEGSZAKÍTJÁK

56  00 Ha a sorompó teljesen kinyitott, a fotocellán áthaladás után 6 másodpercel bezáródik.

00 KIKAPCSOLVA (a fotocella sugarának megszakítása nem vált ki visszaszárást)
01 a fotocella sugarának megszakítása záró parancsot ad ki

MEGJEGYZÉS: ez a paraméter nem elérhető ha az A8 03 vagy A8 04 paraméterek vannak beállítva.

65  08 Fék szabályozás

01 -10 01 hirtelen fékezés … 10 lágy fékezés
A fékezés akkor történik, amikor a felhasználó vagy a fotocella beavatkozik a mozgásba; nem alkalmazható 
azokban az esetekben, ha a beavatkozást a biztonsági élvédelem, vagy az akadályérzékelő eszköz, vagy STOP 
bemenet generálja (mert ezekben az esetekben egy azonnali féket használ)
Ha ezt az értéket alacsony értékre állítja, akkor a féktáv lecsökken a minimumra; egy magas értéke a 
paraméternek pedig egy “lágy megállást” eredményez, ami nagyon hasznos egy 4m vagy annál hosszabb 
sorompó esetén, a nem kívánt rángások és rezgések elkerülése végett.
Ügyeljen arra, hogy a fékezés nem okoz túlzott megállást, ami esetleg sérülést okozhat.

71  01 A sorompóház elhelyezése a bejártnál

00 belülről nézve bal oldalon
01 belülről nézve jobb oldalon

MEGJEGYZÉS: - paraméter egyszerű módban

73  00 Élvédő beállítása

00 NINCS TELEPÍTVE
01 KAPCSOLÓ TÍPUS, csak záráskor vált irányt
02 8k2 TÍPUS, csak záráskor vált irányt
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76  00 1. rádiócsatorna beállítása (PR1)

77  01 2. rádiócsatorna beállítása (PR2)

00 PP
01 GYALOGOS
02 NYITÁS
03 ZÁRÁS
04 STOP
07 PP biztonsági megerősítéssel (2. rádiófunkción keresztül)
08 GYALOGOS biztonsági megerősítéssel (2. rádiófunkción keresztül)
09 NYITÁS biztonsági megerősítéssel (2. rádiófunkción keresztül)
10 ZÁRÁS biztonsági megerősítéssel (2. rádiófunkción keresztül)

Megerősítéses rádiós vezérlés a következő értékek esetén van : 07 - 08 - 09 -10
A megerősítéses rádiós vezérlést a távirányító véletlen gombnyomása által kiváltott automatika aktiválásának 
elkerülésére használják; a funkció engedélyezésével továbbra is  mind a két csatorna függetlenül szabadon 
programozható (PR1 és PR2).
Például: A 76 07 és 77 01 beállítások esetén, a távirányító CHA gombja az 1. csatorna a CHB pedig a 
2. csatornára van programozva; a CHA gomb megnyomásával elindul egy visszaszámlálás, és csak ha 2 
másodpercen belül a CHB gombot is megnyomják, akkor fog a “lépésről-lépésre” utasítás végrehajtódni.

Másrészről viszont a CHB gomb megnyomásával a gyalogos nyitás azonnal aktiválódik.

78 02 Villogó beállítása

00 FIX (a villogó saját elektronikája vezérli a villogást)
01 lassú villogás
02 lassú villogás nyitásnál; gyors villogás zárásnál

MEGJEGYZÉS: 7--es paraméter egyszerűsített módban
A villogó bekapcsol, ha mozgás van folyamatban, ez lehet folyamatos aktivitás a kimeneten (elektronikával 
rendelkező villogóknál) vagy közvetlen a vezérlés által irányított villogtatás a kimeneten. (egyszerű izzós 
lámpákhoz)
A 78 01 vagy 02 érték beállítása esetén a mozgás utolsó szakaszán, amikor a sorompó eléri a mechanikai 
végállást, a villogás frekvenciája csökken.

79  00 Sorompó világítás

00 mindig kikapcsolva
01 mindig bekapcsolva
02 nyugalmi helyzetben világít, mozgás közben villog
03 rövid villogás nyugalmi helyzetben, mozgás közben villog

NOTE: parameter 4- in standard mode

80  00 Óra bemenet beállítása

00 Ha az óra bemenet (ORO) zárt, a sorompó kinyílik és minden más parancsot figyelmen kívül 
hagy.

01 Ha az óra bemenet (ORO) zárt, a sorompó kinyílik és de minden további parancsot végrehajt
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81  00 Garantált bezárás engedélyezése (“anti-szél” funkció)

00 KIKAPCSOLVA (MEGJEGYZÉS: ilyenkor a 82-es paraméter nem jelenik meg)
01 ENGEDÉLYEZVE

Engedélyezze, ha szeretné, hogy a sorompó sose maradjon nyitva váratlan helyzetekben; például: valamilyen 
aktivitás, (ami nem a lépésről-lépésre utasítás) vagy egy erős széllökés, ami aktiválja az akadályérzékelést és 
ez által a kapu nyitva marad és várja az új utasítást. A 82-es paraméterrel beállított idő letelte után aktiválja 
az 5 másodperces elővillogást (akkor is ha az A5-ös paramétert nem engedélyezte) majd a elindítja a zárást.
Ez a funkció csak akkor avatkozik be, ha valamilyen STOP utasítás állította le a kaput (pl.: leállító gomb) vagy 
a biztonsági élvédő beavatkozása esetén ha a zárási kísérletek száma túllépte az A2 paraméterrel beállított 

értéket.

82  01 Várakozási idő a garantált bezárás aktiválása előtt

01 -90 MÁSODPERCEK
02 -99 2 -TŐL 9 PERCIG

90  00 A gyári értékek visszaállítása

A kijelzőn a 90 -es szám megjelenése után nyomja meg egyszerre a + és - gombokat 4 másodpercig, a kijelzőn 
a rE  S- felirat fog villogni, ami azt jelzi, hogy a gyári értékek (amik a táblázatban a paraméterek 
mellett szerepelnek) visszaállításra kerültek.
FIGYELEM! A visszaállítás után, ellenőrizze, hogy a paraméterek a telepítés típusának megfelelőek-e

n0  01 HARDWARE verziószáma

n1  23 Gyártás éve

n2  45 Gyártás hete

n3  67
n4  89
n5  01

Sorozatszám

n6  23 FW verzió

A sorozatszám az n0-tól az n6-os paraméterek értékeinek kombinálásával kapható meg. Például az fenti 
táblázatban a paraméterek mellett látható értékekből (amik nem alapértelmezett értékek) a következő 
sorozatszám kapható:  01 23 45 67 89 01 23

o0  01
o1  23

Végrehajtott műveletek száma

Az elvégzett műveletek számát az o0 és o1 paraméterek értékének kombinálásával kaphatjuk meg úgy, 
hogy hozzáadunk még 2 nullát. Például az fenti táblázatban a paraméterek mellett látható értékekből (amik 
nem alapértelmezett értékek) a következő szám kapható: 01 23 00 ami 12300 műveletnek felel meg.

h0  01
h1  23

Üzemóra
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A h0 és h1 paraméterek kombinálásával kapható meg a motor üzemórája. Például az fenti táblázatban a 
paraméterek mellett látható értékekből (amik nem alapértelmezett értékek) a következő szám kapható: 01 
23 ami 123 üzemórának felel meg

d0  01
d1  23

A vezérlés bekapcsolása óta eltelt napok száma

A d0 és d1 paraméterek értékeiből kapható meg, a vezérlés üzemideje napokban kifejezve. Például az 
fenti táblázatban a paraméterek mellett látható értékekből (amik nem alapértelmezett értékek) a következő 
szám kapható: 01 23 ami 123 napnak felel meg.

P1  00
P2  00
P3  00
P4  00

Jelszó

CP  00 Jelszó megváltoztatása

Egy jelszó beállításával le lehet védeni a beállított értékeket, így csak az tudja módosítani a beállításokat aki 
ismeri a jelszót. A jelszó beállításának eljárása a következő:

• írja be a kívánt 8 számot a p1 , p2 , p3 , P4 paraméterek értékeként
• lépjen a CP paraméterre a kijelzőn: majd nyomja meg egyszerre a + és - gombokat 4 másodpercig. 

A kijelző villogása jelzi, hogy a beállított paraméter el lett mentve. 
A védelem a vezérlőegység újraindítása után, vagy 30 perc inaktivitás után amikor a kijelző készenléti 
üzemmódba kapcsol azonnal aktiválódik.

FIGYELEM! Ha a jelszavas védelem be van kapcsolva (ilyenkor a CP értéke 01), a + és - gombok 
nyomkodásával nem változtatható meg a paraméterek értéke. 
A jelszavas védelem feloldása a következőképpen történik: írja be a korábban tárolt jelszavát a p1 , p2 , 
p3 , P4 paraméterek értékeként. A helyes jelszó beírása esetén a CP paraméter értéke 00-ra változik 
(védelem ideiglenesen kikapcsolva).
A jelszó csak akkor törölhető, ha ismeri azt. A törlés a következőképpen történik: írja be a jelszót majd állítsa 
be a  p1 00 , p2 00 , p3 00 , p4 00, és ne felejtse el tárolni  CP paraméterrel.

Ha elfelejtette a jelszavát, akkor a vezérlés feloldásához forduljon a forgalmazójához.

11 Tesztelés

Ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz működését.
Ellenőrizze a beállított lökethosszt és a lassítást.
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Ellenőrizze a beállított erőket.
Ellenőrizze viselkedést a biztonsági berendezések 
beavatkozásakor.
Ütközés esetén, győződjön meg róla, hogy a 
sorompó pozíciója messze van a végálláskapcsolótól 
és nincs a kapu útjában egyéb akadály, ami 
növeli az esélyét a károk keletkezésének. 

12 Karbantartás

Ellenőrizze a sorompó állapotát és tisztaságát 6 
havonta ütemezett karbantartás keretein belül.
Ha szennyeződést, nedvességet, rovarokat vagy 
egyéb tárgyakat talál, szakítsa meg a tápellátást és 
tisztítsa meg a vezérlést és a sorompót. Végezze el 
az ellenőrzési eljárást. Ha oxidációt vél felfedezni a 
nyomtatott áramkörön, fontolja meg a kicserélését.

13 Hulladékkezelés

A termék eltávolítását csak szakképzett ember 
végezheti, aki ismeri a helyes eltávolításhoz 
szükséges eljárásokat.
Ez a termék rengeteg anyagot tartalmaz, 
némelyik újrahasznosítható némelyiket pedig 
ártalmatlanítani kell a termékkategóriára vonatkozó 
helyi előírásoknak megfelelően.
A terméket nem szabad a háztartási hulladékba 
dobni. Gyűjtse szelektíven a megsemmisítéshez a 
helyi szabályozásnak megfelelően; vagy küldje vissza 
az eladónak, ha egy új azonos terméket vásárolt.
A helyi előírások szerint súlyos büntetés szabható ki 
a termék helytelen megsemmisítéséért.
Figyelmezetés: a termék egyes részei 
mérgező vagy veszélyes anyagokat 
tartalmazhat, ezek környezetbe jutása 
káros hatással lehet a környezetre és az 
emberi egészségre.
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14 Illustrazioni e schemi
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 Képek és ábrák-  Pictures and schemes
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2 ANTENNA
ANTENA

ANTENNE
use RG58 cable

IDŐZÍTŐ
TIMER
UHR

HORLOGE
RELOJ

RELÓGIO

ELEKTROMOS ZÁR
ELECTRIC LOCK
12Vdc 10W

NYIT/ZÁR VILÁGÍTÁS
OPEN/CLOSE LIGHT
24Vdc 3W max.

J1

3

VILLOGÓ
FLASHING LIGHT
BLINKER
CLIGNOTANT
LUZ INTERMITENTE
FLASH
24Vdc 5W

R92/LED24

KAR VILÁGÍTÁS
BOOM ARM LIGHTS

24Vdc 12W max.
AG/ALED...

BA
RN

A

KÉ
K
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TX
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P1

1 2 3 4 5

FOTOCELLÁK
PHOTOCELLS

24V
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ÉLVÉDŐ
SAFETY EDGE

KONTAKTLEISTE 
TRANCHE DE SÉCURITÉ

BORDE SENSIBLE
PERFIL DE SEGURANÇA

4
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5

6

ENC2

ENC1

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓK
SAFETY SWITCHES

6 FILI
6 WIRES

7 VEZETÉK 
7 WIRES

ENKÓDER

ENC2

ENC1
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A802   FOTO TEST

TX

1 2

RX

P1

1 2 3 4 5

SC

CO
M24VCOM

FOTOCELLÁK
PHOTOCELLS

7

AG/BLED

8



24

9 A803   AKKUMULÁTOR TAKARÉKOS
A804   AKKUMULÁTOR TAKARÉKOS + FOTO TESZT
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PHOTOCELLS
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10

G90/F2ES

TX

TX

RX
RX

FOTOCELLÁK FELSZERELÉSE
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11
SCHEMA MESSA A TERRA

FÖLDELÉSI ÁBRA
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore
Roger Technology
Via Botticelli 8
31020 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)
DICHIARA che l’apparecchiatura descritta in appresso:
Descrizione: Centrale di controllo per barriere automatiche
Modello: AG/CTRL
È conforme alle disposizioni legislative che traspongono le 
seguenti direttive:

 – 73/23/CEE e successiva modifica 93/68/CEE
 – 89/336/CEE e successiva modifica 92/31/CEE e 93/68/CEE

E che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche 
tecniche di seguito indicate:
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
Ultime due cifre dell’anno in cui è stata affissa la marcatura  
| 14.
Luogo: Mogliano V.to
Data: 14-01-2014                       Firma  

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott, az alábbi gyártó képvieslője
Roger Technology
Via Botticelli 8
31020 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)
KIJELENTI hogy az alábbi készülék
Megnevezés: Automata sorompó vezérlés
Modell: B70/2DC
Megfelelnek az alábbi Európai unió meghatározott 
műszaki biztonsági irányelveiben foglalt műszaki biztonsági 
követelményeknek: 

 – 73/23/CEE és azok későbbi módosításainak 93/68/CEE
 – 89/336/CEE és azok későbbi módosításainak 92/31/CEE és 

93/68/CEE
És úgy tervezték és gyártották, hogy a következő 
szabványoknak és műszaki előriásoknak megfelel:
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
Az utolsó két számjegye az évnek amelyben a | jelet 
jegyezték 13. 
Helyszín: Mogliano V.to
Dátum: 04-02-2013                       Aláírás  

ROGER TECHNOLOGY
MOTORS FOR GATES KFT Telefonszám: +36 23 880 868 

2040 Budaörs, Gyár u. 2. (Telepen belül: Guttenberg u. 137.)
info@rogertechnology.hu • www.rogertechnology.huFejlett automatizálás


