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DoorControl nr 24 180.0101 / 24 180.0301
Sterowanie bramy rolowanej dla nap´dów
pràdu przemiennego

Zaciski sieciowe 230 V

Bezpiecznik
6,3 A tr.

Prze∏àcznik
trybów pracy S 1

Dioda LED

180
S2
Czas otwarcia

Przycisk
programowania
S3

130
60

Zintegrowany odbiornik
radiowy lub slot na
odbiornik radiowy

Zaciski 24 V
Przyrzàdy sterownicze

Dla zachowania bezpieczeƒstwa osób nale˝y przestrzegaç niniejszej instrukcji!
Zachowaç niniejszà instrukcj´!
Nieprawid∏owy monta˝ mo˝e byç przyczynà powa˝nych obra˝eƒ cia∏a!
Uwaga!

• Pod∏àczenia do sieci mo˝e dokonaç jedynie elektryk z uprawnieniami SEP.
• Podczas prac przy∏àczeniowych urzàdzenie sterujàce musi zostaç od∏àczone od sieci.
• Urzàdzenie roz∏àczajàce musi byç zabezpieczone przed przypadkowym i niepo˝àdanym w∏àczeniem,
a dost´p do niego musi byç zawsze zagwarantowany.
• Bramy poruszane nap´dem mechanicznym muszà w trybie pracy impulsowej lub automatycznej spe∏niaç norm´
EN 12453.
• W przypadku zewn´trznych przyrzàdów opracowujàcych zmierzone wartoÊci opornik 8,2 kOhm pod∏àczyç
szeregowo do styku prze∏àczajàcego.
• Uwaga: ruchome skrzyd∏o bramy nie mo˝e stanowiç zagro˝enia, prowadzàcego do obra˝eƒ cia∏a lub uszkodzenia
urzàdzenia.
• Dla nap´du rolety mo˝na pod∏àczyç rezystor 8,2 kOhm w kierunku ZAM.
• Uwaga: roleta nie mo˝e stanowiç zagro˝enia, prowadzàcego do obra˝eƒ cia∏a lub uszkodzenia urzàdzenia.

Wskazówka:

do pod∏àczenia nadajà si´ tylko nap´dy rurowe z mechanicznym wy∏àcznikiem kraƒcowym.

GÜNTHER

GRUPPE

DoorControl

Dane techniczne:

Wa˝ne wskazówki dotyczàce monta˝u

Napi´cie zasilajàce

230 V/AC 50/60 Hz

Bezpiecznik na miejscu monta˝u

maks. 10 A

Pobierana moc

maks. 6 wat

Pràd ∏àczeniowy

maks. 6 A

Moc za∏àczalna

maks. 1300 VA

Rodzaj ochrony

IP 54

Bezpiecznik wewnàtrz

6,3 A tr.

Wymiary

180 x 130 x 60 mm

Temperatura robocza

– 10 – +50 °C

Sprawdzone przez TÜV

EN 12 453

1. Skrzynk´ sterowniczà zamontowaç w pobli˝u bramy (minimalna
wysokoÊç to 1,5 m).
2. Przycisk uruchamiajàcy oraz / lub przycisk kluczykowy
zamontowaç w pobli˝u bramy tak, aby mieç pe∏ny podglàd
obszaru ruchu bramy.
3. Otworzyç skrzynk´ sterowniczà i pod∏àczyç przewód ∏àczàcy
z silnikiem do sterowania.
4. Przewód doprowadzajàcy silnika: maks. 15 m d∏ugoÊci,
min 0,75 mm2
5. Klawiatur´ membranowà wetknàç, zachowujàc prawid∏owe
u∏o˝enie (zwróciç uwag´ na kodowanie).
6. Wetknàç wtyczk´ z zestykiem ochronnym, zielona dioda LED 1
na p∏ytce sterujàcej Êwieci si´.

DoorControl – krótki opis
• Mo˝liwoÊç programowania kontroli czasu pracy silnika
(programowanie musi odbywaç si´ w trybie pracy samoczynnego
zatrzymania [DIPI])
• WyÊwietlanie diagnostyczne za pomocà diody LED
• Pod∏àczenie zabezpieczenia kraw´dzi zamykajàcej
Optoelektrycznej listwy bezpieczeƒstwa (OSE) produkcji firmy
Fraba lub listwy oporowej 8,2 kOhm.
• Testowanie drogi sygna∏u (przy uszkodzonym zabezpieczeniu kraw´dzi zamykajàcej w trybie czuwakowym ZAM.)
• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia bazowego wy∏àcznika kraƒcowego ZAM.
• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia zapory Êwietlnej ZAM.
• Mo˝liwoÊç zakodowania trybu czuwakowego / samoczynnego
zatrzymania (DIP 1)
• Mo˝liwoÊç zakodowania ruchu swobodnego / nawrotu do
osiàgni´cia pozycji kraƒcowej OTWARTE z chwilà reakcji
zabezpieczenia kraw´dzi zamykajàcej (DIP 2)
• Mo˝liwoÊç zakodowania sterowania Êwietlnego: impuls /
120 sekund, zg∏oszenie usterki lub lampka Êwieci si´ na zielono
• Odbiornik radiowy zintegrowany lub wtykany poprzez listw´
wtykowà
• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia zewn´trznego odbiornika radiowego
• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia oÊwietlenia gara˝owego / zg∏oszenie
awarii lub lampka Êwieci si´ na zielono
• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia lampki czerwonej, Êwieci si´ podczas
ruchu bramy, miga w pozycjach poÊrednich oraz miga ze
zwi´kszonà cz´stotliwoÊcià w przypadku wystàpienia awarii
(czas pracy, kraw´dê zamykajàca itd.)

7. Kontrola kierunku obracania si´ nap´du: Nale˝y wcisnàç
przycisk GÓRA, nap´d kr´ci si´ w kierunku do góry.
– je˝eli jest inaczej, od∏àczyç wtyczk´ wstrzàsoodpornà od sieci
i zamieniç przewody silnika U + V.
8. Ponownie wetknàç wtyczk´ wstrzàsoodpornà i jeszcze raz
sprawdziç kierunek obracania si´ nap´du.
9. Ustawienie wy∏àczników kraƒcowych nale˝y wykonaç w oparciu
o instrukcj´ obs∏ugi nap´du.
10. Przyrzàdy sterownicze pod∏àczaç tylko wtedy, gdy nie znajdujà
si´ one pod napi´ciem.

Informacje ogólne
DoorControl zosta∏ zaprojektowany dla automatycznej eksploatacji
bram przy zastosowaniu nap´dów pràdu zmiennego 230 V.
Urzàdzenie sterownicze dostarczane jest wraz z przewodem
pod∏àczeniowym o d∏ugoÊci 1,5 m, wyposa˝onym we wtyczk´ z
zestykiem ochronnym, jak równie˝ razem z klawiaturà membranowà
(Góra-Stop-Dó∏), wbudowanà w pokryw´ obudowy. Automatyka
zamykania (wyposa˝ona w odbiornik radiowy lub bez odbiornika)
jest zintegrowana w urzàdzeniu sterujàcym.
Wszystkie wejÊcia sygna∏ów pracujà z napi´ciem sta∏ym 24 V i sà
rozdzielone galwanicznie za pomocà transoptora. Zasilanie zapór
Êwietlnych i nadajników wydajàcych polecenia umo˝liwia zasilacz
24 V DC, maks. 150 mA.

Tryby pracy
Ustawienie w bloku prze∏àczników S 1

ON ON

Czuwak w kierunku ruchu GÓRA i DÓ¸,
bez zaprogramowanego czasu pracy silnika – tylko w kierunku GÓRA

ON ON

Z chwilà reakcji zabezpieczenia kraw´dzi zamykajàcej

ON ON

Sterowanie Êwietlne za pomocà wy∏àcznika czasowego
schodowego itd. przy ka˝dym poleceniu do góry

ON ON

BezpoÊrednie sterowanie Êwietlne (˝arówka itd.)
przy ka˝dym poleceniu do góry

ON ON

Np. przekroczenie czasu pracy

ON ON

DIP 3
DIP 4

1

Przekaênik K3 w∏àcza si´ w pozycji
kraƒcowej górnej (lampka zielona)

1

DIP 3
DIP 4

1

W przypadku wystàpienia awarii przekaênik K3
generuje polecenie ciàg∏e

1

DIP 3
DIP 4

1

Przekaênik K3 ∏àczy
ok. 120 sek.

1

DIP 3
DIP 4

1

Przekaênik K3 generuje
impuls (ok. 1 sek.)

1

DIP 2
DIP 2

1

2

Ruch swobodny

1

Nawrót do wy∏àcznika kraƒcowego

DIP 1
DIP 1

1

Zatrzymanie samoczynne

1

Czuwak

DIP po∏o˝enie prze∏àczników

Do sterowania lampkami czerwone-zielone

w∏àcza si´ kierunek do góry.

DoorControl

➱ Zdalne sterowanie radiowe – kana∏ 2

Funkcje

Przy pomocy drugiego kana∏u mo˝na dodatkowo sterowaç
przekaênikiem K3.

➱ Kontrola czasu pracy silnika
DoorControl posiada programowalnà kontrol´ czasu pracy silnika,
która automatycznie od∏àcza nap´d w przypadku przekroczenia
czasu pracy silnika. W celu zaprogramowania czasu pracy silnika
nale˝y poruszyç nap´d w pozycj´ brama ZAM.
DIP I ustawiç w pozycji ON (w∏àczone). Krótko wcisnàç przycisk
programowania, dioda LED 2 Êwieci si´, teraz poruszyç nap´d w
zatrzymaniu samoczynnym do momentu osiàgni´cia wy∏àcznika
kraƒcowego brama OTWARTA. Dioda LED 2 gaÊnie, czas pracy
silnika zosta∏ zaprogramowany.
Je˝eli przycisk programowania wciskany jest d∏u˝ej ni˝ 5 sekund
(dioda LED 2 gaÊnie), nast´puje zresetowanie kontroli czasu
pracy silnika do 0 sekund.

➱ Automatyka zamykania
Za pomocà wy∏àcznika obrotowego S2 mo˝na
w∏àczaç i wy∏àczaç automatyk´ zamykania. Przy
w∏àczonej automatyce zamykania, po up∏ywie
czasu otwarcia bramy, w∏àcza si´ na 5 sekund
czas ostrzegania wst´pnego. Na koniec nast´puje
uruchomienie procesu zamykania.
Za poÊrednictwem zestyku zegara programowego przy ustawieniu
w pozycji „W¸ÑCZONE” (zacisk 10 i 11) mo˝na otworzyç bram´,
natomiast przy ustawieniu w pozycji "WY¸ÑCZONE”, za poÊrednictwem ustawionej automatyki zamykania, brama mo˝e zostaç
ponownie zamkni´ta.
Je˝eli przed osiàgni´ciem wy∏àcznika kraƒcowego ZAM. nastàpi∏o
trzykrotne uruchomienie zabezpieczenia kraw´dzi zamykajàcej,
automatyka zamykania staje si´ nieaktywna.

➱ Zabezpieczenie kraw´dzi zamykajàcej (OSE lub 8,2 kOhm)
Je˝eli zabezpieczenie kraw´dzi zamykajàcej zostanie
uruchomione podczas ruchu ZAM., sterowanie prze∏àcza si´ na
kierunek do góry.
(Nawrót lub ruch swobodny) Przy uruchomionym bazowym
wy∏àczniku kraƒcowym ZAM. nast´puje zatrzymanie nap´du. Przy
uszkodzonym zabezpieczeniu kraw´dzi zamykajàcej nap´d mo˝e
byç poruszany za pomocà wbudowanej klawiatury membranowej
oraz zewn´trznego przycisku potrójnego w trybie czuwakowym.

Poziom
Poziom
Poziom
Poziom
Poziom
Poziom
Poziom
Poziom
Poziom

Lampa czerwona aktywna oraz zg∏oszenie awarii
Lampka czerwona aktywna, migajàce zg∏oszenie awarii
Automatyka zamykania w∏àczona Czas otwarcia bramy 10 sekund
dto. 20 sekund
dto. 30 sekund
dto. 40 sekund
dto. 50 sekund
dto. 60 sekund
dto. 60 sekund (po za∏àczeniu zapory Êwietlnej ZAM., czas otwarcia
bramy ulega skróceniu do ok. 4 sekund)
Poziom 9 Automatyka zamykania w∏àczona Czas otwarcia bramy 90 sekund

➱ Zapora Êwietlna
Je˝eli zapora Êwietlna zostanie uruchomiona podczas ruchu ZAM.,
sterowanie prze∏àcza si´ na kierunek do góry, natomiast nap´d
porusza si´ a˝ do pozycji kraƒcowej OTW. Przy w∏àczonej automatyce zamykania czas otwarcia zostaje ponownie uruchomiony.
W przypadku, gdy urzàdzenie znajduje si´ w pozycji poÊredniej i
nastàpi uruchomienie zapory Êwietlnej, wówczas zostaje uruchomiony kierunek GÓRA.

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diagnoza za pomocà diod LED
Dioda LED 5 (czerwona)

Przycisk stopu uruchomiony
(zacisk 9+10)
Dioda LED 4 (czerwona) Zapora Êwietlna uruchomiona
Dioda LED 3 (czerwona) Êwieci si´ przy uszkodzonym lub
uruchomionym zabezpieczeniu kraw´dzi zamykajàcej
Dioda LED 2 (˝ó∏ta)
Programowanie czasu pracy silnika /
odbiór radiowy
Dioda LED 1 (zielona)
Power (napi´cie robocze)
miga przy ruchu OTW.-ZAM.
miga w trakcie czasu otwarcia bramy
Dioda LED 1 (zielona) miga w przypadku przekroczenia
+ dioda LED 3 (czerwona) czasu pracy

➱ Zdalne sterowanie radiowe – kana∏ 1
Zintegrowany lub wtykany wewnàtrz odbiornik radiowy, jak
równie˝ wejÊcie zewn´trzne FS (zacisk 13+14) zmieniajà funkcj´
za ka˝dym uruchomieniem.
(KolejnoÊç prze∏àczania GÓRA-STOP-DÓ¸-GÓRA ...)
Przy w∏àczonej automatyce zamykania zdalne sterowanie radiowe
w∏àcza zawsze kierunek do góry. Wraz z ka˝dym kolejnym
poleceniem czas otwarcia bramy zostaje uruchomiony na nowo.
Programowanie nale˝y wykonaç na podstawie zastosowanego
zdalnego sterowania.

DoorControl – schemat po∏àczeƒ
230 V/max. 60 W
Âwiat∏o lub lampka Lampka czerwona
Wy∏àcznik
Wy∏àcznik
lub zg∏oszenie awarii bezpieczeƒstwa awaryjny
(kolor zielony)

maks. 230 V/60 W
Âwiat∏o lub zg∏oszenie awarii za pomocà
przekaênika impulsujàcego
N

N

PE

PE

M
1~

Bezpiecznik na miejscu monta˝u
max. 10A
Sieç 230V/AC

L

L
8

7

8

7

6

5

4

3

2

1

N PE PE N

L

230V AC
WejÊcia / wyjÊcia
K3

K3

Urzàdzenia zabezpieczajàce

Neutralizacja

Zegar programowy

WejÊcia / wyjÊcia 24V DC
Elementy sterownicze
9

13 14

10 11 12

18 19 20

15 16 17

18 19 20

21 22

10 11

Stop

Otw.

+

OUT

-

Zam.
Przycisk potrójny

GN

BN

WS

Fraba OSE
Zdalne
sterowanie
radiowe

Zapora Êwietlna
Kierunek w dó∏
Zacisk 15/17
maks. 150 mA

R 8,2 kOhm

lub zabezpieczenie
kraw´dzi zamykajàcej

Bazowy wy∏àcznik
kraƒcowy ZAM.
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DEKLARACJA PRODUCENTA
wed∏ug wytycznych dyrektywy 98/37/WE,
Dyrektywa dotyczàca kompatybilnoÊci elektromagnetycznej (EMV) 89/336/WE;
Dyrektywa niskonapi´ciowa 73/23/EWG

Niniejszym oÊwiadczamy, ˝e poni˝szy produkt odpowiada dyrektywom
Wspólnoty Europejskiej
Nazwa produktu:

DoorControl
Potwierdza si´ zgodnoÊç wymienionego produktu z najwa˝niejszymi,
zawartymi w dyrektywach, wymogami bezpieczeƒstwa poprzez dostosowanie
si´ do nast´pujàcych norm:

x EN 12453 Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania bram
x
x
x
x
x

nap´dem mechanicznym
EN 50178
EN 60204-1
EN 50 082-1 + 2
EN 55 01 4-1 + 2
EN 60555 cz´Êç 1-3

Uruchomienie tego produktu jest zabronione a˝ do momentu ustalenia, czy maszyna,
do której ma byç wmontowany powy˝szy produkt, odpowiada wspomnianym wytycznym
lub jest zgodna z odpowiednimi normami krajowymi.
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