STEROWNIK RADIOWY DO BRAM 230VAC
Elmes STP
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electronic

Urzdzenie przeznaczone jest do zdalnego sterowania bram, do napdu której zastosowano jednofazowy silnik indukcyjny prdu zmiennego 230V umoliwiajcy pracw dwóch kierunkach. Posiada nastpujce funkcje:
•
transmisja radiowa z uyciem kodu zmiennego KEELOQ® zapewniajca wysoki poziom bezpieczestwa;
•
superheterodynowy odbiornik radiowy;
•
współpraca ze wszystkimi pilotami na pasmo 433,92 MHz produkcji Elmes Elektronik,
•
pamipilotów: 112;
•
sterowanie jednym lub dwoma przyciskami pilota;
•
sterowanie wyłcznikiem przewodowym;
•
tryby pracy: manualny, z samozamykaniem, dwa tryby „parking”,
•
automatyczne zamykanie po upływie zaprogramowanego czasu PAUZY (1sek ÷ 4min);
•
współpraca z wyłcznikami kracowymi typu NO lub NC (normalnie otwarte lub normalnie zwarte);
•
programowany czas pracy silnika pozwalajcy na współpracz napdami nie wyposaonymi w kracówki;
•
współpraca z fotokomórktypu NC z wyjciem normalnie zwartym;
•
automatyczne otwarcie bramy po naruszeniu fotokomórki w czasie zamykania;
•
wejcie bezpieczestwa STOP blokujce ruch bramy w obu kierunkach;
•
wyjcie na lampostrzegawcz(pulsujc) lub owietleniow;
•
dodatkowe, niezalene wyjcie przekanikowe NO/NC sterowane oddzielnym przyciskiem pilota;
•
funkcja ułatwiajca instalacj– moliwoodwrócenia kierunków ruchu bramy i wyłczników kracowych za pomoczworek.
SPOSÓB DZIAŁANIA
Sposób pracy sterownika ustala siprzełcznikami JP1..JP8 na płycie sterownika:
JP1 – sposób działania lampy:
OFF - lampa ostrzegawcza - miga w czasie ruchu bramy: wolniej w czasie otwierania, szybciej w czasie zamykania,
ON - lampa owietleniowa - wieci cigłym wiatłem;
Działanie wyjcia lampy zaley od ustawieprzełczników JP1, oraz trybów trybu pracy (JP2 i JP3):
Tryb pracy
manualny
JP2 – OFF, JP3 – OFF
pozostałe

Lampa ostrzegawcza: JP1 – OFF
otwieranie - miga wolno, zamykanie – miga szybko,
ganie po zatrzymaniu
otwieranie-miga wolno, PAUZA-miga wolno, kocówka PAUZY -miga
szybko, zamykanie–miga szybko, po zamkniciu–ganie

Lampa owietleniowa: JP1 – ON
lampa wieci w czasie ruchu i przez czas
PAUZY po zatrzymaniu bramy
lampa wieci w czasie ruchu i przez 60s po
zatrzymaniu bramy

JP2, JP3 – okrelajsposób sterowania bramy z pilota lub wyłcznika przewodowego.
JP2 - OFF
JP3 - OFF
JP2 - ON
JP3 - OFF

JP2 - ON
JP3 - ON

JP2 - OFF
JP3 - ON

1. Tryb manualny - po naciniciu przycisku pilota brama startuje. Kolejne nacinicie zatrzymuje bram. Po otwarciu
brama nie zamyka siautomatycznie – zamykanie nastpuje po naciniciu przycisku pilota.
2. Tryb z samozamykaniem - po naciniciu przycisku pilota brama rozpoczyna cykl: OTWIERANIE – PAUZA –
ZAMYKANIE. Naciskajc przycisk pilota, brammona w kadej chwili zatrzyma. Jeli brama otworzy sicałkowicie, to
po odliczeniu czasu PAUZY automatycznie sizamknie. Naciniecie przycisku pilota w czasie PAUZY zatrzymuje jej
odliczanie, a kolejne nacinicie powoduje zamykanie bramy.
3. Tryb parking 1– po naciniciu pilota brama rozpoczyna cykl: OTWIERANIE – PAUZA – ZAMYKANIE. Nacinicie
pilota w czasie otwierania bramy nie powoduje adnej reakcji a w czasie odliczania PAUZY - rozpoczyna jej odliczanie od
pocztku. Nacinicie pilota w czasie zamykania zatrzymuje bram, a po 1s rozpoczyna cały cykl od nowa.
W tym trybie brama sterowana jest 1 przyciskiem pilota (połoenie JP6 jest nieistotne).
4. Tryb parking 2 (z moliwocizatrzymania) - po naciniciu przycisku pilota brama rozpoczyna cykl: OTWIERANIE
– PAUZA – ZAMYKANIE, ale inaczej niw trybie parking 1, nacinicie przycisku pilota w czasie ruchu bramy zatrzymuje j. Kolejne nacinicie rozpoczyna cały cykl otwierania od nowa. Nacinicie przycisku pilota w czasie odliczania
PAUZY zatrzymuje jej odliczanie, a kolejne nacinicie rozpoczyna odliczanie PAUZY od pocztku.
W tym trybie brama sterowana jest jednym przyciskiem pilota (połoenie JP6 nie ma znaczenia).

JP4 – skrócenie czasu PAUZY do 5s po naruszeniu fotokomórki. Naruszenie fotokomórki w czasie odliczania PAUZY wstrzymuje odliczanie
czasu PAUZY. Po zwolnieniu fotokomórki, w zalenoci od ustawiezworki JP4:
OFF - odliczanie PAUZY jest kontynuowane dla trybu 2, natomiast dla trybu 3 i 4 PAUZA odliczana jest od pocztku;
ON - po 5s brama rozpoczyna zamykanie (dotyczy tylko trybu 2, dla trybów 1, 3 i 4 zworkJP4 naley ustawiw pozycjOFF).
JP5 – okrela typ zastosowanych kracówek:
OFF - kracówki NC: normalnie zwarte, czyli aktywne przy rozwarciu;
ON - kracówki NO: normalnie otwarte, czyli aktywne przy zwarciu;
JP6 – sposób sterowania z przycisków pilota (nieaktywne w trybie 3 i 4 pracy sterownika w tabeli powyej):
OFF - współpraca z jednym przyciskiem pilota w cyklu: OTWIERANIE-STOP-ZAMYKANIE-STOP-OTWIERANIE…
ON - współpraca z dwoma przyciskami pilota, pierwszy przycisk steruje bramw cyklu: OTWIERANIE-STOP-OTWIERANIE.., drugi - w cyklu: ZAMYKANIE-STOP-ZAMYKANIE…
JP7 – odwrócenie kierunków ruchu bramy (funkcja ułatwiajca instalacj):
OFF - przy otwieraniu sterownik podaje fazna wyjcie OPEN, przy zamykaniu – na wyjcie CLOSE;
ON - odwrotnie: przy otwieraniu sterownik podaje fazna wyjcie CLOSE, przy zamykaniu – na wyjcie OPEN;
JP8 – odwrócenie kracówek KO i KC (funkcja ułatwiajca instalacj).
OFF - kracówka KO zatrzymuje otwieranie, a kracówka KC – zamykanie;
ON - odwrotnie: kracówka KO zatrzymuje zamykanie, a kracówka KC – otwieranie;
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Fotokomórka (wejcie FK).
Naruszenie fotokomórki w czasie otwierania bramy nie powoduje adnej reakcji, a w czasie zamykania - powoduje zatrzymanie, a nastpnie
otwarcie bramy. Sposób reakcji na naruszenie fotokomórki w czasie odliczania PAUZY opisany jest przy zworce JP4.
Wejcie bezpieczestwa STOP.
Naruszenie wejcia STOP zarówno w czasie otwierania, jak i zamykania, powoduje zatrzymanie bramy. Jeli wejcie pozostaje naruszone, nie
mona uruchomibramy.
INSTALACJA
Sterownik dostarczany jest bez obudowy i przeznaczony jest do zainstalowania w obudowie napdu bramy. Instalacjsterownika naley wykonaw taki sposób, aby nie był on naraony na bezporednie działanie czynników atmosferycznych. W celu zwikszenia zasigu pracy pilotów,
mona przewodem koncentrycznym podłczydo zacisków antenowych antenzewntrznna pasmo 434MHz.
Uwaga! Poniewasterownik jest tylko czciskładowbramy automatycznej, na instalatorze spoczywa odpowiedzialnoza zgodnowykonania całej instalacji z wymaganiami norm obowizujcych w UE, a w szczególnoci:
EN 12453, EN 12445, EN12635, EN12604, EN 60204-1, EN60335-1 oraz dyrektywmaszynow98/37/WE;
Producent sterownika deklaruje, e sterownik spełnia wymagania norm UE (deklaracja zgodnoci w załczeniu).
Uwaga! Poniewaporuszajca sibrama stwarza zagroenie dla osób i pojazdów znajdujcych siw strefie jej ruchu, konieczne
jest stosowanie fotokomórki lub fotokomórek zabezpieczajcych. Fotokomórki powinny byzainstalowane tak, aby w adnych warunkach nie mogło nastpizetknicie siczłowieka z poruszajcsibram. Jeli zastosowano dwie fotokomórki
(po obu stronach bramy – zalecane), naley je łczyze sobszeregowo.
Uwaga! Sterownik jest zasilany z sieci 230V. Instalowanie przy włczonym napiciu sieciowym grozi poraeniem prdem.
Opis zacisków przyłczeniowych (na potencjale sieci):
L - zacisk przewodu FAZOWEGO zasilania sieciowego 230V,
N - zacisk przewodu zerowego zasilania sieciowego 230V,
PE - uziemienie ochronne sieci,
PE - uziemienie ochronne silnika,
OPEN
- zacisk podłczenia kondensatora rozruchowego,
OPEN
- zacisk fazy silnika /otwieranie/,
rodkowy - przewód zerowy silnika,
CLOSE
- zacisk fazy silnika /zamykanie/,
CLOSE
- zacisk podłczenia kondensatora rozruchowego,

⊗

- wyjcie na lamp,

Wane! Przewód fazowy sieci musi
byłczony z zaciskiem "L", a zerowy
z zaciskiem "N" listwy zaciskowej.

Opis zacisków przyłczeniowych (bezprdowych):
ZFK - zasilanie fotokomórek, (+12V, maks. 200mA),
COM - zacisk masowy,
FK
- sygnał z fotokomórki, (zewrzez COM gdy nieuywane)
STOP - wejcie „stop” obu kierunków ruchu, (zewrze z COM
gdy nieuywane)
WR - wyłcznik sterowania bram,
COM - zacisk masowy,
KO
- wyłcznik kracowy otwierania, (jeli nie zastosowano
wyłczników kracowych, JP5 ustawiw pozycjON)
KC
- wyłcznik kracowy zamykania, (jeli nie zastosowano
wyłczników kracowych, JP5 ustawiw pozycjON)
CH2 - dodatkowe wyjcie sterujce, w spoczynku podaje stan
rozwarcia, gdy zworka „NC NO” jest w pozycji NO, lub
zwarcia, gdy zworka jest w pozycji NC.
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Wejcia FK i STOP, jeli nie s uywane,
muszbyzwarte do COM. Jeli nie uywamy
wyłczników kracowych, wejcia KC i KO
naley pozostawi niepodłczone, a przełcznik JP5 ustawiw pozycjON.
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PROCEDURY PROGRAMOWANIA
1. Wprowadzenie pilota do pamici odbiornika (maksymalnie 112 pilotów):
Uwaga! Jeli pilot oprócz sterowania bramma sterowadodatkowym wyjciem CH2, naley ustawiJP1 – ON, jeli wyłcznie bram- naley ustawiJP1 – OFF. Po wprowadzeniu pilotów do pamici naley JP1 ustawizgodnie z wybranym trybem pracy lampy.
a) Przycisnna krótko (<2s) przycisk PRG w odbiorniku - LED zawieci si. Po zwolnieniu przycisku LED wieci dalej, co potwierdza
wejcie w ten tryb.
b) Przycisnwybrany przycisk pilota - LED w odbiorniku ganie.
c) Przycisndrugi raz ten sam przycisk pilota. LED w odbiorniku migajc wolno potwierdzi prawidłowe wykonanie procedury.
Uwaga: Ilopilotów w zestawie jest ograniczona do 112. Wprowadzenie do pamici 113-tego skasuje pierwszy, 114-tego drugi, itd. Aby
usunz systemu pilota skradzionego lub zgubionego naley skasowapamiodbiornika, a nastpnie wprowadzido niej kady z pozostałych pilotów.
Uwaga: Jeli przy programowaniu pilota zworka JP1 była w pozycji ON i nacinito przycisk nr 1, ten przycisk bdzie sterował bram, a
przycisk nr 2 – wyjciem CH2. Jeli póniej zdecydujemy sina sterowanie bramza pomocdwóch przycisków pilota (przestawimy JP6
w pozycjON) , przyciski nr 1 i 2 bdsterowały bram, a przycisk nr 3 – wyjciem CH2.
2. Programowanie czasu, po którym nastpi wyłczenie silnika oraz czasu PAUZY:
a) Przycisnprzycisk PRG w odbiorniku - LED zawieci si- i przytrzymana czas dłuszy ni2s, ale krótszy od 8s. Po zwolnieniu
przycisku dioda LED w odbiorniku ganie.
b) Przycisnprzycisk pilota lub włcznika przewodowego - LED zawieci si, lampa zapali a silnik zostanie włczony;
c) Po upływie danego czasu pracy silnika (maks. 4 min.) drugi raz przycisnprzycisk - LED zganie a silnik zatrzyma si(o ile wczeniej nie osignł wyłcznika kracowego);
d) Po upływie danego czasu PAUZY trzeci raz przycisnprzycisk pilota - lampa wyłczy si, a LED wielokrotnie błynie potwierdzajc prawidłowe wykonanie procedury.
3. Programowanie czasu załczenia wyjcia CH2:
a) Przycisnprzycisk PRG w odbiorniku - LED zawieci si- i przytrzymana czas dłuszy ni2s, ale krótszy od 8s. Po zwolnieniu
przycisku dioda LED w odbiorniku ganie.
b) Przycisnprzycisk pilota odpowiadajcy kanałowi CH2 - LED zawieci si, a wyjcie CH2 zostanie załczone;
c) Po danym czasie ponownie nacisnprzycisk pilota - LED w odbiorniku migajc wolno potwierdzi wykonanie procedury.
Uwaga. Jeli czas pomidzy pierwszym a drugim naciniciem pilota bdzie krótszy ni0,5s, uzyskamy bistabilny tryb pracy wyjcia CH2
(włcz - wyłcz).
4. Usunicie wszystkich pilotów z pamici odbiornika - tprocedurwykonujemy w przypadku zgubienia lub kradziey pilota:
Przycisnprzycisk PRG. w odbiorniku (LED zawieci si) i przytrzymado chwili adioda LED zacznie błyska(ponad 8 s), a nastpnie
przycisk zwolni. Miganie diody LED potwierdza prawidłowe wykonanie procedury. Pamipilotów jest wykasowana i odbiornik nie reaguje na wysyłane sygnały z pilotów, zaprogramowane wczeniej czasy pozostajnie zmienione. Wprowadzenie pilotów do pamici wykonawg pkt 1.
Uwagi:
1. Wykonanie procedury 2 i 3 moliwe jest przy uyciu wyłcznika przewodowego lub pilota bdcego w pamici danego odbiornika.
2. Czas pracy silnika jest ustawiony przez producenta na około 4 sek. Właciwy czas pracy naley programowaindywidualnie.
DANE TECHNICZNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zasilanie: 230VAC; pobór mocy: maksymalnie 4VA,
wyjcia przekanikowe silnika: 2 x NO, maksymalnie 16A/250VAC
wyjcie na lamp: maksymalnie 5A/250VAC,
wyjcie przekanikowe CH2: NO lub NC (przełczane zwork), separowane galwanicznie; obcialno: 1A/24VDC lub 0,5A/125VAC
wyjcie zasilania fotokomórek: 12VDC, maksymalnie 200mA, zabezpieczone bezpiecznikiem polimerowym,
wejcie na fotokomórktypu NC (normalnie zwarta),
wejcie bezpieczestwa STOP typu NC (normalnie zwarte),
wejcia na wyłczniki kracowe typu NC (normalnie zwarte) lub NO (normalnie rozwarte),
czas pracy silnika: od 1s do 4 min, wspólny dla zamykania i otwierania,
czas załczenia wyjcia CH2: od 0,5 s do 2 min,
czas PAUZY: od 1s do 4 min,
odbiornik superheterodynowy na pasmo 433,92MHz
wymiary (d/s/w): 95/90/34 mm.

Producent: ELMES ELEKTRONIK, 54-611 Wrocław,
ul. Avicenny 2, tel. 717845961, faks: 717845963.
Gwarancja: Producent udziela gwarancji na okres 12 miesicy od daty
zakupu urzdzenia i zobowizuje si do jego kadorazowej bezpłatnej naprawy, jeeli w okresie gwarancyjnym wystpi wady z winy producenta.
Wadliwe urzdzenie naley dostarczydo miejsca zakupu czyste i na własny
koszt wraz z niniejsz gwarancj z potwierdzon dat zakupu i krótkim
opisem uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje baterii oraz wszelkich uszkodze powstałych w wyniku nieprawidłowego uytkowania, samowolnych
regulacji, uszkodze mechanicznych, przeróbek i napraw. Elmes Elektronik
nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne straty i szkody bezporednie
lub porednie mogce powsta w wyniku nieprawidłowoci w działaniu
instalacji, systemów lub urzdze, w których zastosowano jego produkty.

Przedstawiony powyej symbol oznacza, e produkt nie moe by
traktowany jako odpad domowy i wyrzucony do mieci. Zapewniajc
jego utylizacj chronisz rodowisko naturalne. Informacj dotyczc
zasad recyklingu tego produktu otrzymasz u sprzedawcy lub u przedstawiciela lokalnych władz.

Data sprzeday i pieczsprzedawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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