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OGÓLNE INSTRUKCJE I ZALECENIA
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga! Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Należy przestrzegać
wszystkich instrukcji, ponieważ nieprawidłowy montaż może być
przyczyną poważnych szkód.
Uwaga! Ważne instrukcje bezpieczeństwa. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób, postępować zgodnie z niniejszą instrukcją.
Należy zachować niniejszą instrukcję.
• Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić informacje na temat „Parametrów technicznych produktu”, a w szczególności, czy
urządzenie jest przystosowane do napędzania posiadanego przez
Państwa urządzenia. Jeżeli produkt nie jest odpowiedni, NIE należy
wykonywać montażu.
• Nie używać urządzenia, jeśli nie przeprowadzono procedury oddania do
eksploatacji, opisanej w rozdziale „Odbiór i przekazanie do eksploatacji”.
Uwaga! Według najnowszych, obowiązujących przepisów europejskich, wykonanie automatyki musi być zgodne z obowiązującą Dyrektywą Maszynową umożliwiającą zadeklarowanie zgodności automatyki. W związku z tym, wszystkie czynności polegające na podłączeniu
do sieci elektrycznej, wykonywaniu prób odbiorczych, przekazywaniu do eksploatacji i konserwacji urządzenia muszą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowanego i kompetentnego technika!
• Przed przystąpieniem do montażu produktu należy sprawdzić, czy
wszystkie elementy i materiały przeznaczone do użycia znajdują się w
idealnym stanie i są odpowiednie do użycia.
• Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych
lub przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
• Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
• Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi produktu. Przechowywać piloty w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Uwaga!! W celu uniknięcia jakiegokolwiek zagrożenia na skutek
przypadkowego uzbrojenia termicznego urządzenia odłączającego, nie
należy zasilać tego urządzenia przy użyciu zewnętrznego urządzenia,
jak zegar lub podłączać go do obwodu charakteryzującego się regularnym podłączaniem lub odłączaniem zasilania.
• W sieci zasilającej instalacji należy przygotować urządzenie odłączające (nieznajdujące się na wyposażeniu), którego odległość pomiędzy
stykami podczas otwarcia zapewnia całkowite odłączenie w warunkach określonych przez III kategorią przepięciową.
• Podczas montażu, należy delikatnie obchodzić się z urządzeniem,
chroniąc je przed zgnieceniem, uderzeniem, upadkiem lub kontaktem
z jakiegokolwiek rodzaju płynami.
Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać go
na działanie otwartego ognia. Opisane powyżej sytuacje mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, być przyczyną nieprawidłowego działania lub zagrożeń. Jeżeli doszłoby do którejś z opisanych sytuacji, należy natychmiast przerwać montaż i zwrócić się o pomoc do
Serwisu Technicznego.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub
osobowe powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji montażu. W
takich przypadkach, nie ma zastosowania rękojmia za wady materialne.
• Poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką A jest niższy od 70 dB(A).
• Czyszczenie i konserwacja, za którą jest odpowiedzialny użytkownik,
nie powinna być wykonywana przez dzieci pozbawione opieki.
• Przed wykonaniem działań na instalacji (konserwacja, czyszczenie),
należy zawsze odłączyć produkt od sieci zasilającej.
• Należy wykonywać okresowe przeglądy instalacji, a w szczególności kabli, sprężyn i wsporników, celem wykrycia ewentualnego braku
wyważenia lub oznak zużycia, czy uszkodzeń. Nie używać w razie
konieczności naprawy lub regulacji, ponieważ obecność usterek lub
nieprawidłowe wyważenie mogą prowadzić do poważnych obrażeń.
• Materiał opakowaniowy podlega utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Urządzenia nie wolno instalować na zewnątrz.
• Nadzorować bramę podczas jej przesuwania się i zachować bezpieczną
odległość do chwili, gdy brama zostanie całkowicie otwarta lub zamknięta.
• Zachować ostrożność podczas aktywacji urządzenia do zwolnienia
ręcznego (manewr ręczny), ponieważ otwarta brama może niespodziewanie upaść na skutek osłabionych lub uszkodzonych sprężyn lub w
przypadku braku wyważenia bramy.
• Raz w miesiącu sprawdzać, czy następuje zmiana kierunku ruchu
silnika po dotknięciu przez bramę przedmiotu o wysokości 50 mm
umieszczonego na podłożu. W razie konieczności, wyregulować i
ponownie sprawdzić, ponieważ niewłaściwa regulacja może stanowić zagrożenie (w przypadku silników z wbudowanym systemem zabezpieczającym przed wciągnięciem, na skutek kontaktu z dolną
krawędzią bramy).
• Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na identyczny dostępny u producenta lub w serwisie technicznym lub u innej osoby posiadającej porównywalne kwalifikacje, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka.

Ostrzeżenia na temat montażu
• Przed dokonaniem montażu silnika należy sprawdzić, czy brama jest
w dobrym stanie mechanicznym, jest dobrze wyważona i czy jej otwieranie i zamykanie następuje w sposób prawidłowy.
• Przed zamontowaniem silnika, usunąć wszystkie niepotrzebne liny
lub łańcuchy i wyłączyć wszelkie urządzenia, jak urządzenia blokujące,
które nie są konieczne do działania z użyciem napędu.
• Sprawdzić, czy nie występuje zagrożenie wciągnięcia lub przygniecenia w kierunku stałych elementów, kiedy skrzydło znajduje się w pozycji
maksymalnego Otwarcia i Zamknięcia; w razie konieczności należy zabezpieczyć te części.
• Zamontować część manewrową do zwolnienia ręcznego (manewr
ręczny) na wysokości poniżej 1,8 m.
UWAGA: jeśli jest ona ruchoma, część manewrową należy przechowywać w pobliżu bramy.
• Upewnić się, że elementy sterownicze znajdują się z dala od części w
ruchu, umożliwiając w każdym razie ich bezpośrednią widoczność.
Część manewrowa wyłącznika zamkniętego ręcznie musi być ustawiona w pozycji widocznej z przemieszczanej części ale dalekiej od części
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w ruchu. Należy ją zainstalować na minimalnej wysokości 1,5 m
• Przymocować tabliczki ostrzegające przed wciągnięciem w sposób
stały, w widocznym punkcie lub w pobliżu ewentualnych stałych
urządzeń sterujących.
• Przymocować w sposób stały tabliczkę odnoszącą się do zwolnienia
ręcznego (manewr ręczny) w pobliżu części manewrowej.
• Po zakończeniu montażu upewnić się, że automatyka uniemożliwi
lub zablokuje otwieranie, gdy brama zostanie obciążona masą 20 kg,
przymocowaną do środka jej dolnej krawędzi (dla silników, które mogą
być używane z bramami posiadającymi otwarcie o szerokości większej
od 50 mm).
• Po zakończeniu montażu upewnić się, że cały mechanizm jest odpowiednio wyregulowany i że automatyka powoduje odwrócenie ruchu manewru, gdy brama uderza o ustawiony na ziemi przedmiot o
wysokości 50mm (w przypadku silników z wbudowanym systemem
zabezpieczającym przed wciągnięciem, co zależy od kontaktu z dolną
krawędzią bramy).
Po zakończeniu montażu upewnić się, że części bramy nie wystają na
ulicę, ani na publiczne chodniki.

OPIS URZĄDZENIA I JEGO PRZEZNACZENIE

TEN to siłownik do automatyzacji bram uchylnych z przeciwwagą, bram uchylnych ze sprężyną, wystających i niewystających poza obrys oraz segmentowych.
Siłownik TEN jest wyposażony w elektroniczny system rozpoznania położenia końcowego z enkoderem absolutnym, który zawsze może odczytać pozycję silnika, nawet wówczas, gdy brama została wysprzęglona w celu wykonania manewru ręcznego. Siłownik TEN może wykonać manewr otwarcia lub zamknięcia
zwalniając pod koniec ruchu. Ponadto kontroluje stale siłę potrzebną do wykonania manewru oraz wykrywa ewentualne anomalie, jak na przykład nagłą przeszkodę, uniemożliwiającą przesunięcie skrzydła. W takiej sytuacji automatyka zatrzymuje bramę i powoduje krótki ruch w przeciwnym kierunku.
Do linii systemu TEN należą produkty opisane w Tabeli 1.

!

Uwaga! Wszelkie inne użycie oraz wykorzystywanie produktu w warunkach otoczenia odmiennych, niż przedstawione w niniejszej instrukcji, jest niezgodne z przeznaczeniem i zabronione!
Tabela 1 - Opis siłownika TEN

Model

Opis

TN2010LR10

Siłownik samohamowny, centrala sterująca, elektroniczny system rozpoznania położenia końcowego z enkoderem absolutnym i światełko nocne
Samohamowny siłownik, światełko nocne. Do stosowania jako “Slave” (siłownik wspomagający) siłownika TN2010L
TN2020LR10*
lub TN2020L.
W przypadku innego zastosowania, należy upewnić się, czy zasilanie pochodzi z linii o niskim napięciu bezpieczeństwa, w którym nie powstają
napięcia wyższe od najniższego napięcia bezpieczeństwa.

2.1

LISTA CZĘŚCI, KTÓRE TWORZĄ CENTRALI

Centrala składa się z elektronicznej płyty sterującej i kontrolnej umieszczonej i chronionej wewnątrz skrzynki. Na „Rysunku 1” zamieszczono główne części
wchodzące w skład płyty.
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MONTAŻ
WSTĘPNE KONTROLE INSTALACJI
Przed dokonaniem montażu motoreduktora należy się zapoznać z ustępy 3.3 i 3.4, i zawartością opakowania w celu sprawdzenia materiału i wymiarów motoreduktora
Brama garażowa musi się poruszać z łatwością. Limity, jakich należy przestrzegać (zgodnie z EN12604):
- środowisko prywatne = maksymalnie 150 N
- środowisko przemysłowe/handlowe = maksymalnie 260 N
Montaż siłownika TEN musi być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i uregulowaniami
prawnym oraz według zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

• Przed dokonaniem montażu kontrola wymiarów motoreduktora (Rys. 2).
• W zależności od rodzaju bramy (wystająca, niewystająca lub przegubowa), należy sprawdzić, czy możliwe jest przymocowanie motoreduktora do odległości zamieszczonych w Tab. 2.
• Jeśli odległość między ramieniem wspierającym i stałą częścią bramy nie jest wystarczająca, należy użyć urządzenia dodatkowego o nazwie „zakrzywione ramiona” (aby uniknąć skrzyżowań).

3.2

OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

Osiągi siłownika TEN znajdują się w rozdziale “11 Dane techniczne” i są to jedyne wartości, które należy brać pod uwagę podczas oceny zdatności do użycia. Siłownik TEN nadaje się do automatyzacji bram uchylnych przy uwzględnieniu ograniczeń przedstawionych w tabeli 2.
Tabela 2 - Ograniczenia eksploatacyjne siłownika TEN
Typ bramy

Dwa silniki

Jeden silnik

Brama uchylna wystająca poza obrys Maksymalna wysokość 2.6m

Maksymalna długość 3m

Maksymalna wysokość 2.6m

Maksymalna długość 5.4m

Brama uchylna nie wystająca poza obrys Maksymalna wysokość 2.6m

Maksymalna długość 3m

Maksymalna wysokość 2.6m

Maksymalna długość 5.4m

Wymiary podane w tabeli 2 są przybliżone i służą wyłącznie do przygotowania oceny szacunkowej. Rzeczywista zdatność siłownika TEN do
automatyzacji danej bramy zależy od wyważenia skrzydła, tarcia prowadnic i innych zjawisk - nawet tych o charakterze przejściowym, jak napór
wiatru i tworzenie się lodu - które mogłyby stanowić przeszkodę w ruchu bramy. W celu uzyskania właściwych wartości należy bezwzględnie
zmierzyć siłę potrzebną do wykonania pełnego manewru i sprawdzić czy nie został przekroczony “nominalny moment obrotowy”, którego wartość
jest podana w rozdziale “11 Dane techniczne”. Natomiast informacje zawarte w tabelach 3 i 4 posłużą do ustalenia maksymalnej liczby cykli na
godzinę oraz liczby cykli w ruchu ciągłym.
Tabela 3 - Ograniczenia eksploatacyjne wynikające z siły potrzebnej do ruchu bramy przy 1 TN2010L
Siła potrzebna do ruchu bramy (N)
Do 120
120÷180
180÷220

Maksymalna liczba cykli na godzinę
20
18
15

Maksymalna liczba cykli w ruchu ciągłym
35
33
30

Tabela 4 - Limiti in relazione alla forza necessaria per muovere l’anta con 1 TN2010L + 1 TN2020L
Siła potrzebna do ruchu bramy (N)
Do 150
150÷250
250÷350

!
3.3

Maksymalna liczba cykli na godzinę
30
28
25

Maksymalna liczba cykli w ruchu ciągłym
19
16
14

W celu uniknięcia przegrzania centrala jest wyposażona w ogranicznik, który, rejestrując wykorzystywaną siłę i liczbę cykli,
interweniuje w momencie przekroczenia maksymalnego limitu.

IDENTYFIKACJA I WYMIARY GABARYTOWE

Wymiary gabarytowe zostały zamieszczone na „Rysunku 2”

2

3.4

KONTROLA ELEMENTÓW PRODUKTU

• Sprawdź czy opakowanie jest nienaruszone;
• Odpakuj produkt i sprawdź czy zawiera on wszystkie opisane
poniżej elementy (Rys. 3):

3

A - Siłownik TEN
C - Nakrętki M8
E - Podkładki Ø8
G - Drążek sprzęgła
4 – Polski

B - Nakrętki M6
D - Wkręty bez łba M6x14
F - Śruby M8x110

3.5

STANDARDOWĄ INSTALACJĘ

Na „Rysunku 4” przedstawiony został przykład instalacji automatyki,
wykonanej przy użyciu komponentów firmy Nice.

4
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MONTAŻ CENTRALI STERUJĄCEJ

W razie konieczności można użyć bocznego wejścia kabli.
W tym przypadku należy użyć odpowiednich przyłączy rur.

6

6

Podczas układania przewodów rurowych prowadzących kable elektryczne i wprowadzania kabli do obudowy centrali, należy się upewnić, że w studzience rozgałęźnej nie jest obecna
woda i nie powstają w niej skropliny. Obecność wody i wilgotności może uszkodzić obwody elektroniczne produktu.

W celu zamocowania centrali sterującej, należy („Rysunki 6, 7 i 8”):
1.
odkręcić śruby i zdjąć pokrywę centrali
2.
zlokalizować przycięte części, umieszczone w dolnej części
skrzynki i przedziurawić części wybrane w celu przełożenia przewodów elektrycznych

3
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Zastosowane kable muszą być przeznaczone dla rodzaju
otoczenia, w którym odbywa się ich montaż.

5

6
7

1 - TEN		
2 - Rura kwadratowa 20x20
3 - Uchwyt wspornika
4 - Ramię teleskopowe
5 - Fotokomórki

6 - Fotokomórki na słupku
7 - Zabezpieczająca listwa krawędziowa
8 - Lampa ostrzegawcza 12V z wbudowaną anteną
9 - Przełącznik na klucz

Części cytowane powyżej są rozmieszczone według zwyczajowego schematu. Odnosząc się do „Rysunku 4”, należy określić przybliżone położenie, w
jakim zostanie zamontowana każda z części będących częścią instalacji.
Przed przeprowadzeniem instalacji, należy przygotować przewody
elektryczne potrzebne w Państwa instalacji, odnosząc się do
„Rysunku 5” i do danych technicznych przewodów elektrycznych
w „Tabeli 5”.

3.

przedziurawić konstrukcję bramy, przestrzegając odległości
wskazanych na rysunku i przygotować odpowiednie kołki (niedostarczone)
ustawić skrzynkę i przymocować ją za pomocą śrub (niedostarczonych)
przygotować przepusty kablowe w celu przełożenia kabli
łączących

4.

5

5.
B

A

7

C

1

3

2

D
E
D

F

Tabela 5 - Dane techniczne przewodów elektrycznych
Identyfikator
A

Dana kabla
Przewód ELEKTRYCZNA LINIA ZASILANIA
szt.1 przewód (3x1.5mm²)
Maksymalna długość 30 m [Pamiętaj 1]
B
Przewód LAMPA OSTRZEGAWCZA 12V
szt.1 przewód (2x1mm²)
Maksymalna długość 20 m
C
Przewód ANTENA
szt.1 przewód ekranowany (typ RG58)
Maksymalna długość 20 m; zalecany < 5 m
D
Przewód FOTOKOMÓRKI
szt.1 przewód (2x0.5mm²)
Maksymalna długość 20 m
E
Przewód PRZEŁĄCZNIK NA KLUCZ
szt.2 przewody (4x0.25mm²)
Maksymalna długość 20 m [Pamiętaj 2]
F
Przewód ZABEZPIECZAJĄCA LISTA KRAWĘDZIOWA
szt.1 przewód (2x0.25mm²)
Maksymalna długość 20 m
Pamiętaj 1 Jeśli długość przewodu zasilającego przekracza 30 m, należy użyć
przewodu o przekroju większym (np. 3 x 2,5 mm2). W pobliżu
automatyki potrzebne jest też wówczas uziemienie zabezpieczające.
Pamiętaj 2 Te 2 kable można zastąpić pojedynczym kablem 4 x 0,5 mm2.

6.

wykonać połączenia elektryczne działając w sposób opisany w
rozdziale „4 Połączenia elektryczne”.
W celu przeprowadzenia montażu ewentualnych innych urządzeń będących częścią automatyki, należy się
zapoznać z odpowiednimi instrukcjami obsługi.

8

7.

po zakończeniu połączeń elektrycznych należy umieścić pokrywę i przykręcić śruby.
Polski – 5

Połączenie elektryczne różnych urządzeń obecnych w automatyce
(fotokomórki, przyciski cyfrowe, czytniki kart zbliżeniowych, itp.) z
centralą sterującą musi być wykonane za pomocą systemu „Bluebus”
Nice. W celu wykonania innych połączeń należy się odnieść do poniższych informacji.
Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane
przy odłączonym zasilaniu. Niewłaściwe połączenia mogą
powodować uszkodzenia urządzeń lub szkody osobowe.
Przewody stosowane do podłączenia poszczególnych urządzeń
muszą być dostosowane do typu instalacji – np. w przypadku
instalacji w pomieszczeniach zaleca się przewód typu H03VV-F

!

Na elektrycznej linii zasilania należy zainstalować urządzenie
zapewniające całkowite odłączenie automatyki od sieci.
– W urządzeniu odłączającym powinny się znajdować styki oddalone od siebie w stanie otwarcia na taką odległość, która umożliwi
całkowite odłączenie w warunkach określonych przez III kategorię
przepięciową, zgodnie z zasadami montażu. W razie potrzeby,
urządzenie to zapewnia szybkie i bezpieczne odłączenie zasilania, dlatego należy je ustawić w miejscu widocznym z miejsca
montażu automatyki. Jeżeli natomiast urządzenie to umieszczone jest w niewidocznym miejscu, należy wyposażyć je w system
blokujący ewentualne, przypadkowe lub samowolne, ponowne
podłączenie zasilania, w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń.

4.1

PODŁĄCZENIE MOCY

• Zamek elektryczny
Jeśli na wyjściu “FLASH” jest zaprogramowany “zamek elektryczny” istnieje
możliwość podłączenia zamka elektrycznego z zatrzaskiem, o napięciu 24V
max 10W (wersja z samym elektromagnesem, bez elektroniki sterującej). Zamek elektryczny jest aktywowany na krótko podczas manewru otwarcia w
celu zwolnienia bramy i wykonania manewru. Upewnij się czy podczas manewru zamknięcia zamek elektryczny ponownie załącza się mechanicznie.
Bluebus
Do tego zacisku można podłączyć urządzenia kompatybilne. Wszystkie
urządzenia są podłączone równolegle i tylko na dwóch przewodach, przez które zarówno przechodzi zasilanie elektryczne jak i odbywa się transmisja danych. Więcej informacji o BlueBUS znajdziesz się w punkcie 4.3.
Stop
Wejście dla urządzeń, które blokują lub zatrzymują manewr w toku. Przy
użyciu odpowiednich sposobów można podłączyć styki typu “Normalnie
Zamknięty”, “Normalnie Otwarty”, urządzenia o stałej oporności lub typu
optycznego. Więcej informacji o wejściu STOP znajdziesz się w punkcie 4.3.
SbS Krok po Kroku
Wejście dla urządzeń, które sterują ruchem w trybie Krok po kroku. Istnieje możliwość podłączenia styków typu “Normalnie Otwarty”.
Open
Wejście dla urządzeń, które sterują ruchem tylko podczas manewru otwarcia. Istnieje możliwość podłączenia styków typu “Normalnie Otwarty”.
Close
Wejście dla urządzeń, które sterują ruchem tylko podczas manewru zamknięcia. Istnieje możliwość podłączenia styków typu “Normalnie Otwarty”.
Antena
Wejście podłączenia anteny odbiornika radiowego (antena jest wbudowana w LUCY B)

4.1.1 Opis połączeń elektrycznych

4.1.2 Czynności połączeniowe

Poniżej opisano znaczenie skrótów wybitych na płycie elektronicznej
na wysokości odpowiednich zacisków.
Flash
wyjście to można zaprogramować w celu podłączenia jednego z następujących urządzeń:
• Lampa ostrzegawcza
Jeśli na wyjściu “FLASH” jest zaprogramowana “lampa ostrzegawcza”
istnieje możliwość podłączenia lampy ostrzegawczej NICE “LUCY B” lub
MLB lub MLBT z żarówką o mocy 12V/21W, typu samochodowego. W
czasie manewru lampa miga - 0.5 sekundy pali się i 0.5 sekundy jest
zgaszona.0.5s acceso e 0.5s spento.
• Kontrolka otwartej bramy
Funkcje: “kontrolka otwartej bramy”, “włączona przy zamkniętej bramie”
lub “włączona przy otwartej bramie”
Jeśli wyjście FLASH ma zaprogramowaną jedną z tych 3 funkcji można
do niego podłączyć kontrolkę 24V max 5W przekazującą następujące
sygnały:
Funkcja “kontrolka otwartej bramy”
Zgaszona: brama zamknięta
Wolno miga: brama otwiera się
Szybko miga: brama zamyka się
Zapalona: brama otwarta (nie zamknięta)
Funkcja “włączona przy zamkniętej bramie”
Zapalona: brama zamknięta
Zgaszona: w każdym innym przypadku
Funkcja: “włączona przy otwartej bramie”
Zapalona: brama otwarta
Zgaszona: w każdym innym przypadku
Na tym wyjściu mogą zostać zaprogramowane również inne funkcje;
więcej informacji znajdziesz w punkcie “.6.3 Funkcje drugiego poziomu (z
możliwością regulacji parametrów)
• Blokada elektromagnetyczna
eśli na wyjściu “FLASH” jest zaprogramowana “blokada elektromagnetyczna” istnieje możliwość podłączenia blokady elektromagnetycznej o napięciu 24V max 10W (wersja z samym elektromagnesem, bez
elektroniki sterującej).
Kiedy brama jest zamknięta blokada elektromagnetyczna jest aktywna,
blokując bramę. W czasie manewru otwarcia lub zamknięcia blokada
elektromagnetyczna nie jest aktywna.
• Blokada elektryczna
Jeśli na wyjściu “FLASH” jest zaprogramowana “blokada elektryczna” istnieje
możliwość podłączenia blokady elektrycznej z zatrzaskiem, o napięciu 24V
max 10W (wersja z samym elektromagnesem, bez elektroniki sterującej).
Blokada elektryczna jest aktywowana podczas manewru otwarcia, co pozwala
na odblokowanie bramy i wykonanie manewru. Upewnij się czy podczas manewru zamknięcia blokada elektryczna ponownie załącza się mechanicznie.

W celu wykonania połączeń elektrycznych („Rysunek 9”):

6 – Polski
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W celu przystąpienia do realizacji połączeń elektrycznych odkręć śruby pokrywy
Odłączyć zasilanie
Zdejmij dwie gumowe membrany, które zamykają dwa otwory, przez
które zostaną poprowadzone przewody. Wytnij w membranie otwór i
przełóż przewód zasilania przez membranę i prawy otwór. Następnie
wytnij drugi otwór w membranie i przełóż przewody od pozostałych
urządzeń przez membranę i lewy otwór. Zostaw przewody dłuższe o
20÷30 cm niż potrzeba. Sprawdź typ przewodów w Tabeli 5.
Podłącz przewód zasilania z sieci bezpośrednio do zacisków 1
(faza), 2 (neutralny) i 3 (ziemia). Zablokuj przewód przy użyciu
opaski zaciskowej
Podłącz pozostałe przewody według schematu. Istnieje możliwość
wyjęcia zacisków co usprawnia wykonanie podłączeń.
Po zakończeniu podłączeń, zbierz i zablokuj przewody przy użyciu
opasek zaciskowych
Przywrócić zasilanie urządzenia
Po dokonaniu programowania, zamknąć pokrywę.

Bluebus

1.
2.
3.

1.6A T

PL
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POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

KEYS

RX

1 2

TX

1 2

RX

1 2

NO
NC
8k2
OSE

NO

NO

NO

PODŁĄCZENIE INNYCH URZĄDZEŃ

GND (-)

10

STOP

24Vcc (+)

Jeśli zaistniałaby konieczność zasilania urządzeń zewnętrznych, na przykład czynnika kart zbliżeniowych lub światełka przełącznika na klucz,
istnieje możliwość pobierania zasilania tak jak wskazano na rysunek.
Napięcie zasilania to 24V
-30% +50%, a maksymalny dostępny
prąd wynosi 100 mA.

SbS

Napięcie dostępne na zaciskach „SbS” i „Stop” jest obecne również po aktywacji na płycie funkcji „Stand By”.

ADRESOWANIE URZĄDZEŃ POŁĄCZONYCH ZA
POMOCĄ SYSTEMU BLUEBUS

System “BlueBUS” pozwala - poprzez adresowanie przy użyciu
specjalnych zworek - na rozpoznanie fotokomórek przez centralę i
przydzielenie każdej linii właściwej funkcji odczytu. Adresowanie musi
być przeprowadzone zarówno w stosunku do TX, jak i RX (zworki muszą być ustawione w ten sam sposób). Należy sprawdzić także czy nie
ma innych par fotokomórek o tym samym adresie.
W automatyzacji bram segmentowych z TEN można zainstalować fotokomórki tak jak pokazano na rysunek. Po montażu lub usunięciu
fotokomórek należy przeprowadzić w centrali procedurę uczenia, zgodnie z punktem 4.6 Rozpoznawanie przyłączonych urządzeń

4.4

Gdy instalacja przewiduje użycie 2 silników, TN2010L i TN2020L, należy wykonać połączenie elektryczne z drugim silnikiem w sposób opisany poniżej.
1. W motoreduktorze TN2010L wykonać takie same połączenia, jak
przewidziano dla instalacji pojedynczego silnika.
2. Między centralą sterującą TN2010L i listwą zaciskową TN2020L
wykonać połączenie kabli „drugiego silnika” i „światła pomocniczego
drugiego silnika” jak przedstawiono na Rysunku, przestrzegając wskazanych biegunowości.
W zależności od rodzaju instalacji, tj. instalacji z 1 silnikiem lub z 2
silnikami, należy ustawić przełącznik obecny na centrali aktywując zarządzanie dla 1 lub 2 silników.
• Jeśli instalacja przewiduje użycie 1 silnika, należy wyłączyć L8 (L8 = OFF).
• Jeśli instalacja przewiduje użycie 2 silników, należy włączyć L8 (L8 = ON).
UWAGA= Nie włączać trybów 2 silników, gdy jest zainstalowany
wyłącznie 1 silnik; funkcjonowanie nie będzie prawidłowe i silnik może
ulec uszkodzeniu.
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W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zapoznać z instrukcją wewnątrz opakowania TN2020L.

4.5

Podłączenie zasilania do siłownika TEN musi być wykonane przez
doświadczonych techników z odpowiednimi kwalifikacjami,
którzy spełniają odpowiednie wymagania. Podłączenie musi
być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawami i
uregulowaniami.

Tabela 6 - Ustawienia fotokomórek
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Fotokomórka
FOTO
Fotokomórka h = 50
działa podczas zamknięcia
FOTO II
Fotokomórka h = 100
działa podczas zamknięcia
FOTO 1
Fotokomórka h = 50 działa zarówno podczas
zamknięcia jak i otwarcia
FOTO 1 II
Fotokomórka h = 100 działa zarówno podczas
zamknięcia jak i otwarcia
FOTO 2
Fotokomórka
działa podczas otwarcia
FOTO 2 II
Fotokomórka
działa podczas otwarcia
FOTO 3
Pojedyncza fotokomórka obejmująca całą automatykę
FA1
Fotokomórka sterująca otwieraniem
(należy przeciąć mostek A z tyłu kart TX i RX)
FA2
Fotokomórka sterująca otwieraniem
(należy przeciąć mostek A z tyłu kart TX i RX)
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Zworki

Połączenie elektryczne z drugim silnikiem

Stop

4.3

Po zakończeniu procedury instalacji lub w po usunięciu
fotokomórek lub innych urządzeń należy przeprowadzić
procedurę „Rozpoznawanie przyłączonych urządzeń”
(patrz rozdział 4.6).

Bluebus

4.2

Natychmiast po podłączeniu siłownika TEN do zasilania zaleca się przeprowadzenie kilku prostych testów:
1. Upewnij się czy dioda BlueBUS miga szybko przez kilka sekund, a
później regularnie z częstotliwością jednego mignięcia na sekundę
2. Jeśli są podłączone fotokomórki, upewnij się czy migają także diody na fotokomórkach (zarówno TX jak i RX). Rodzaj migania jest
nieistotny, jako że zależy on od innych czynników.
3. Upewnij się czy urządzenie podłączone do wyjścia FLASH jest wyłączone.
4. Upewnij się czy światełko nocne jest zgaszone.
Polski – 7

Ruch automatyzacji jest dozwolony tylko w zakresie od
5% do 95% zakresu nominalnego. Jeżeli położenie automatyki znajduje się poza tym zakresem, jednostka sterująca zasygnalizuje błąd przekroczenia prędkości (patrz
rozdział centralne sygnały): dlatego konieczne jest ręczne
obrócenie osi silnika lub wydawanie komend ruchu dla
przywróć automatykę do prawidłowej pozycji. W przeciwnym razie nie będzie możliwe przeniesienie automatyki w żaden sposób.

ROZPOZNAWANIE PRZYŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

Po podłączeniu zasilania centrala musi rozpoznać urządzenia podłączone do wyjść BlueBUS i STOP.
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Procedura uczenia musi być przeprowadzona nawet
wówczas gdy żadne urządzenie nie zostało podłączone.
Centrala jest w stanie rozpoznać pojedynczo różne urządzenia połączone dzięki procedurze wczytywania i odczytać możliwe obecne anomalie.
Z tego powodu, należy wczytać urządzenia za każdym razem, gdy
któreś z nich zostanie dodane lub usunięte.

2

4.6

p

PL

Jeśli przeprowadzona kontrola nie da pozytywnych rezultatów odłącz natychmiast zasilanie i sprawdź ponownie
połączenia elektryczne centrali. Więcej informacji potrzebnych do odnalezienia i diagnozy uszkodzeń znajduje
się w punkcie 8.1 Rozwiązywanie problemów
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Przed przystąpieniem do tej fazy, diody L1 i L2 migają przypominając
(„Rysunek 14”), że należy przeprowadzić procedurę uczenia.
Fazę wczytywania pozycji można powtórzyć w dowolnym momencie,
również po instalacji; wystarczy ją powtórzyć od punktu 1.
W tym celu:
1. Wciśnij i przytrzymaj przyciski  i 
2. Zwolnij przyciski po około 3 sekundach, kiedy diody L1 i L2
zaczną szybko migać.
3. Odczekaj kilka sekund, aż centrala zakończy procedurę uczenia
4. Po zakończeniu wczytywania dioda STOP musi palić się, natomiast
diody L1 i L2 zgasną (ewentualnie zaczną migać diody L3 i L4)

4.7

PROGRAMOWANIE POZYCJI OTWARCIA I
ZAMKNIĘCIA BRAMY

Po rozpoznaniu urządzeń należy wczytać do centrali pozycje otwarcia
i zamknięcia bramy oraz pozycje opcjonalne. W sumie jest 6 pozycji:
Tabela 7 - Odległości programowania
Pozycja Dioda
Znaczenie
FCA
L1
Pozycja maksymalnego otwarcia. Po osiągnięciu
tej pozycji brama zatrzymuje się.
RA
L2
Pozycja początku zwolnienia ruchu podczas manewru otwarcia. Po osiągnięciu tej pozycji silnik
zwalnia, przechodząc na prędkość minimalną.
RI
L4
Pozycja zwolnienia pośredniego podczas manewru zamknięcia. W przypadku zaprogramowania tej pozycji brama zaczyna zwalniać około
50cm wcześniej, tak by minąć pozycję RI na
prędkości minimalnej. Po przejściu pozycji RI silnik powraca na zaprogramowaną prędkość.
AP
L5
Pozycja częściowego otwarcia. Po osiągnięciu tej
pozycji brama zatrzymuje się, jeśli zostało wydane
polecenie otwarcia częściowego.
RC
L7
Pozycja początku zwolnienia ruchu podczas manewru zamknięcia. Po osiągnięciu tej pozycji silnik
zwalnia, przechodząc na prędkość minimalną.
FCC
L8
Pozycja maksymalnego zamknięcia. Po osiągnięciu tej pozycji brama zatrzymuje się.
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Przed tą fazą, diody L3 i L4 migają („Rysunek 15”), wskazując na
konieczność wczytania odległości.
Poniżej opisano procedury wczytywania odległości.
Dostępne są dwie procedury:
- CAŁKOWITA = umożliwia użytkownikowi ręczne ustawienie większej liczby odległości (FCA , RA, RI, AP...)
- OGRANICZONA = umożliwia ustawienie wyłącznie FCA i FCC (pozostałe odległości zostaną obliczone samodzielnie przez centralę). W
razie konieczności, możliwe będzie dokonanie zmiany w późniejszym
czasie, przy użyciu kompletnej procedury.
CAŁKOWITA PROCEDURA
Poniżej została opisana procedura wczytywania pozycji. Pozycje FCA i
FCC muszą zostać zaprogramowane, natomiast pozostałe pozycje możesz
ominąć - zostaną one wówczas wyznaczone automatycznie przez centralę.
W razie konieczności zmiany tylko jednej pozycji, wystarczy ominąć
programowanie pozycji, które nas nie interesują, za każdym razem, gdy
chcemy pominąć pozycję, naciskając szybko dwukrotnie klawisz .
1. Wciśnij i przytrzymaj przyciski  i  przez 3 sekundy, aby wejść w tryb
wczytywania pozycji.
Miga dioda L1: wczytywanie pozycji FCA
2. Przyciskami lub  ustaw bramę w pozycji maksymalnego otwarcia..
3. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk , aby potwierdzić
pozycję FCA. Dioda L1 zapali się na stałe.
Miga dioda L2: wczytywanie pozycji RA
4. Jeśli nie chcesz programować pozycji zwolnienia ruchu podczas manewru otwarcia, wciśnij szybko 2 razy przycisk , aby przejść do kolejnego programowania - dioda L2 będzie zgaszona. Jeśli jednak chcesz
zaprogramować tę pozycję wykonaj następującą sekwencję.
5. Przyciskami  lub  ustaw bramę w pozycji zwolnienia ruchu podczas
manewru otwarcia.
6. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk , aby przejść do kolejnego programowania - dioda L2 będzie zgaszona.
Miga dioda L4: wczytywanie pozycji RI
7. Jeśli nie chcesz programować pozycji zwolnienia pośredniego, wciśnij
szybko 2 razy przycisk  aby przejść do kolejnego programowania, dioda L4 będzie zgaszona. Jeśli jednak chcesz zaprogramować tę pozycję
wykonaj następującą sekwencję.
8. Przyciskami  lub  ustaw bramę w pozycji zwolnienia pośredniego.
9. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  aby potwierdzić pozycję
RI. Dioda L4 zapali się na stałe.
Miga dioda L5: wczytywanie pozycji AP
10. Jeśli nie chcesz programować pozycji częściowego otwarcia, wciśnij szybko 2 razy przycisk , aby przejść do kolejnego programowania
- dioda L5 będzie zgaszona. Jeśli jednak chcesz zaprogramować tę
pozycję wykonaj następującą sekwencję.
11. Przyciskami  lub  ustaw bramę w pozycji częściowego otwarcia.
12. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  aby potwierdzić pozycję
AP. Dioda L5 zapali się na stałe.
Miga dioda L7: wczytywanie pozycji RC
13. Jeśli nie chcesz programować pozycji zwolnienia ruchu podczas manewru zamknięcia, wciśnij szybko 2 razy przycisk , aby przejść do kolejnego programowania - dioda L7 będzie zgaszona. Jeśli jednak chcesz
zaprogramować tę pozycję wykonaj następującą sekwencję.
14. Przyciskami  lub  ustaw bramę w pozycji zwolnienia ruchu podczas

manewru zamknięcia..
15. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  per 2 aby potwierdzić
pozycję RC. Dioda L7 zapali się na stałe.
Miga dioda L8: wczytywanie pozycji FCC
16. Przyciskami  lub  ustaw bramę w pozycji maksymalnego zamknięcia.
17. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  aby potwierdzić pozycję
FCC. Dioda L8 zapali się na stałe.
18. Po zwolnieniu przycisku  zgasną wszystkie diody.
19. Światło pomocnicze zacznie migać z częstotliwością jeden raz na sekundę elu sygnalizacji konieczności ponownego wykonania obowiązkowej
procedury „Automatycznego wyszukiwania sił”
20. Wydać polecenie ruchu (na przykład: za pomocą wejścia Sbs, OPEN,)
w celu aktywacji automatycznego wyszukiwania sił: zostaną wykonane
2 kompletne cykle.
PROCEDURA OGRANICZONA
1.

Wciśnij i przytrzymaj przyciski  i  przez 3 sekundy, aby wejść w tryb
wczytywania pozycji.
Miga dioda L1: wczytywanie pozycji FCA
2. Zwolnić przyciski  i 
3. Przyciskami  lub  ustaw bramę w pozycji maksymalnego otwarcia.
4. Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekundy przycisk , aby potwierdzić
pozycję FCA: odczekać, aż dioda L8 zacznie migać.
5. Zwolnij przycisk 
6. Przyciskami  lub  ustaw bramę w pozycji maksymalnego zamknięcia.
8. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  aby potwierdzić pozycję
FCC. Dioda L8 zapali się na stałe.
9. Po zwolnieniu przycisku  zgasną diody L1 i L8.
10. Światło pomocnicze zacznie migać z częstotliwością jeden raz na sekundę celu sygnalizacji konieczności ponownego wykonania obowiązkowej
procedury „Automatycznego wyszukiwania sił”
11. Wydać polecenie ruchu (na przykład: za pomocą wejścia Sbs, OPEN,)
w celu aktywacji automatycznego wyszukiwania sił: zostaną wykonane
2 kompletne cykle.
AUTOMATYCZNEGO WYSZUKIWANIA SIŁ
W razie przerwania procedury „Automatycznego wyszukiwania sił” uruchomionej podczas kompletnej lub zredukowanej procedury (patrz rozdział
powyżej), możliwe jest jej przywrócenie, wybierając polecenie ruchu.
Podczas tych manewrów w centrali zostanie zapamiętana siła potrzebna do
wykonania ruchu otwarcia i zamknięcia.
Ważne jest aby procedura „Automatycznego wyszukiwania sił”
nie jest przerywane, np. poprzez zadziałanie polecenia STOP.
Procedura musi się zakończyć prawidłowo i samodzielnie, bez
jakiejkolwiek przerwy: pozostanie ona w zawieszeniu również
po awarii zasilania.
W razie zmiany następujących parametrów: położenia, prędkość otwierania
lub zamykania silnika i kierunku obrotu silnika, procedura „Automatycznego
wyszukiwania sił” zostanie zaproponowana przez centralę w sposób automatyczny.
Podczas „Automatycznego wyszukiwania sił” należy sprawdzić obecność ewentualnych usterek montażowych lub regulacyjnych lub innych anomalii, jak na przykład punktów
zwiększonego tarcia.

!
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3.

Próby odbiorcze

Należy wykonać procedurę wyłącznie po odczytaniu odległości (patrz punkt 4.7)
Każda część automatyki, np. zabezpieczające listwy krawędziowe, fotokomórki,
stop bezpieczeństwa itd., wymaga osobnego odbioru technicznego. W odniesieniu
do tych urządzeń należy zastosować procedury opisane w odnośnych instrukcjach.
Procedura odbioru technicznego siłownika TEN składa się z następujących czynności:
1. Upewnij się czy wszelkie zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji, a w
szczególności w rozdziale “1 Ostrzeżenia”, są ściśle przestrzegane.
2. Wysprzęglij bramę przekręcając dźwignię sprzęgła przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara w każdym silniku. Upewnij się czy, chwytając skrzydło bramy w odpowiednim miejscu, jest możliwe wykonanie ręcznego
manewru otwarcia i zamknięcia bramy z siłą nie większą niż 225N.

Zablokuj silniki bramy przekręcając dźwignię sprzęgła zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
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4.

5.
6.

7.

8.

ODBIÓR I PRZEKAZANIE DO
EKSPLOATACJI

Są to najważniejsze fazy podczas realizacji automatyki, ponieważ muszą one
zapewnić maksymalne bezpieczeństwo instalacji. Muszą zostać wykonane
przez wykwalifikowany i doświadczony personel, który musi wziąć na siebie obowiązek określenia, jakie próby należy przeprowadzić, aby zapobiec
możliwym zagrożeniom oraz sprawdzić zgodność z wymaganiami stawianymi przez przepisy, normy i rozporządzenia: w szczególności wymogi norm EN
13241-1, EN 12445 i EN 12453.

5.1
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5.2

Wykorzystując dostępne urządzenia sterujące lub zatrzymujące (przełącznik na klucz, przyciski sterujące lub nadajniki radiowe) wykonaj
próby otwarcia, zamknięcia i zatrzymania bramy, upewniając się czy zachowuje się ona tak jak powinna.
Wykonaj kilka prób, aby ocenić płynny ruch bramy i upewnij się czy nie
ma wad montażu lub regulacji oraz punktów większego tarcia.
Sprawdź po kolei prawidłowe działanie wszystkich urządzeń zabezpieczających, w które jest wyposażona instalacja (fotokomórki, zabezpieczające listwy krawędziowe, stop bezpieczeństwa, itd.). W szczególności
upewnij się czy za każdym razem przy interwencji jednego z tych urządzeń, dioda OK na centrali miga szybko 2 razy, co stanowi potwierdzenie,
że do centrali wpłynęła informacja o zdarzeniu.
Należy sprawdzić fotokomórki, a w szczególności upewnić się czy nie
ma zakłóceń z innymi urządzeniami. W tym celu przesuń cylinder o średnicy 5 cm i długości 30cm na osi optycznej, najpierw przy TX potem
przy RX i na końcu pomiędzy nimi i upewnij się czy zawsze urządzenie
zadziała przechodząc ze stanu aktywnego w stan alarmu i na odwrót.
Upewnij się także czy interwencja fotokomórki wywołuje w centrali przewidzianą czynność: np. w czasie wykonywania manewru zamknięcia
prowokuje ruch w przeciwnym kierunku.
Jeśli zastosowano ograniczenie siły dobicia w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji związanych z ruchem bramy należy zmierzyć tę
siłę według zaleceń normy EN 12445. Jeśli regulacja “Prędkości” i kontrola “Siły Silnika” stanowią wsparcie systemu redukcji siły dobicia, należy
powtórzyć regulację i znaleźć ustawienia, które zapewnią lepsze wyniki..

Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie do eksploatacji może nastąpić dopiero po wykonaniu, z wynikiem pozytywnym, wszystkich etapów odbioru technicznego siłownika TEN
i pozostałych urządzeń.
Zabrania się częściowego lub “prowizorycznego” przekazania do eksploatacji.
1.

2.

Sporządź i zachowaj na minimum 10 lat Dokumentację Techniczną
automatyki, która powinna zawierać: rysunek zestawieniowy automatyki, schemat połączeń elektrycznych, analizę ryzyka wraz z opisem
wdrożonych środków zapobiegawczych, deklarację zgodności producenta wszystkich użytych urządzeń (dla siłownika TEN należy użyć
załączoną Deklarację zgodności CE), kopię instrukcji oraz harmonogramu konserwacji automatyki.
Na bramie zamocuj tabliczkę zawierającą (przynajmniej) następujące informacje: typ automatyki, nazwa i adres instalatora (odpowiedzialnego za
“przekazanie do eksploatacji”) numer identyfikacyjny, rok produkcji i znak
“CE”.

Polski – 9

Zamocuj w sposób trwały na bramie
także etykietę lub tabliczkę opisującą
operacje wysprzęglenia oraz manewru
ręcznego.
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5.
6.
7.
8.

4.

Zamocuj w sposób trwały na bramie
etykietkę lub tabliczkę z takim rysunkiem
(minimalna wysokość 60mm).

6
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Sporządź i przekaż właścicielowi urządzenia deklarację zgodności automatyki.
Sporządź i przekaż właścicielowi urządzenia książkę “Zalecenia i ostrzeżenia dotyczące eksploatacji automatyki”.
Sporządź i przekaż właścicielowi urządzenia harmonogram konserwacji
(zawierający wytyczne do konserwacji wszystkich urządzeń wchodzących w skład automatyki).
Przed przekazaniem automatyki do eksploatacji poinformuj właściciela
w odpowiedni sposób i na piśmie (na przykład w książce “Zalecenia i
ostrzeżenia dotyczące eksploatacji automatyki”) o ryzyku resztkowym.
W odniesieniu do całej cytowanej dokumentacji, serwis techniczny Nice udostępnia: instrukcje, przewodniki i wstępnie wypełnione formularze. Patrz również na: www.nice-service.com.

PROGRAMOWANIE

W centrali sterującej siłownika TEN znajdują się funkcje możliwe do zaprogramowania. Funkcje te są ustawione fabrycznie w konfiguracji, która
powinna zadowolić większość użytkowników. Niemniej jednak, funkcje można zmienić w dowolnym momencie, wykonując opisane poniżej
procedury. Do ustawienia tych funkcji służą 3 przyciski na centrali: , ,  a do ich wizualizacji 8 diod: od L1 do L8.
W centrali TEN istnieje możliwość zaprogramowania funkcji na dwóch poziomach:
Pierwszy poziom: funkcje typu ON-OFF (aktywne lub nieaktywne). W tym wypadku każda dioda od L1 do L8 jest przypisana do jednej funkcji. Jeśli dioda pali się, funkcja jest aktywna, jeśli jest zgaszona funkcja jest nieaktywna. Patrz Tabela. 8.
Drugi poziom: możliwość regulacji wartości funkcji (w skali od 1 do 8). W tym wypadku każda dioda, od L1 do L8, wskazuje jeden z ośmiu
możliwych poziomów wartości funkcji. Patrz Tabela. 9.

6.1

PRZYCISKI PROGRAMUJĄCE

Na centrali TEN znajdują się 3 przyciski, które mogą być użyte zarówno
do sterowania centrali podczas prób, jak i do programowania.
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Przycisk “s” pozwala na sterowanie otwarciem bramy lub
przesunięcie do góry punktu programowania.
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Przycisk “” służy do zatrzymania manewru. Wciśnięty przez
ponad 5 sekund umożliwia przejście do programowania.

t

Za pomocą przycisku “t” wydajemy polecenia zamknięcia
bramy lub przesunięcia na dół punktu zaprogramowanego.
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L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1
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3.

Podczas manewrów otwarcia i zamknięcia, wszystkie
przyciski pełnią funkcję STOP, zatrzymując silnik.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI PIERWSZEGO POZIOMU (ON-OFF)

Funkcje pierwszego poziomu są fabrycznie ustawione na “OFF”, ale w każdej chwili można dokonać zmiany. Musisz być bardzo skupiony
wykonując tę procedurę ponieważ masz tylko 10 sekund pomiędzy wciśnięciem jednego przycisku i drugiego, po upływie tego czasu procedura
kończy się automatycznie i zostają wczytane wszelkie zmiany wprowadzone do tego momentu.

6.2.1 Procedura programowania pierwszego poziomu
WAŻNE

Procedura programowania wymaga maksymalnego czasu 10 sekund między naciskaniem kolejnych przycisków.
Po upływie tego czasu, następuje automatyczne zakończenie procedury i system zapamięta zmiany wykonane do tej chwili.
W celu przeprowadzenia procedury pierwszego poziomu:
1.
2.
3.
4.

Wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk 
Zwolnij przycisk  kiedy dioda L1 zacznie migać.
Za pomocą przycisków  lub  przejdź do migającej diody, odpowiadającej funkcji, którą chcemy zmienić.
Funkcje te są ustawione fabrycznie w konfiguracji, która powinna zadowolić większość użytkowników.
Niemniej jednak, funkcje można zmienić w dowolnym momencie, wykonując opisane poniżej procedury.
Wciśnij przycisk  w celu zmiany statusu funkcji
- krótkie mignięcie = OFF
- długie mignięcie = ON
5. Odczekaj 10 sekund. Po upływie tego czasu automatycznie zakończy się etap programowania.
Pamiętaj – możesz wykonać ponownie punkty 3 i 4 podczas tej samej fazy programowania w celu ustawienia innych funkcji
w ON lub OFF.
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Tabela 8 - Funkcje pierwszego poziomu (ON-OFF)
Dioda Funkcja

Opis

L1

Zamknij automatycznie

Funkcja AKTYWNA: po wykonaniu manewru otwarcia, wykonywana jest pauza (równa zaprogramowanemu czasowi pauzy), po upływie której centrala automatycznie uruchamia manewr
zamykania. Fabryczna wartość czasu pauzy to 30 sekund.
Funkcja NIEAKTYWNA: funkcjonowanie jest typu „półautomatycznego”.

L2

Zamknij po Fotokomórce

Funkcja AKTYWNA: Zachowanie zmienia się w zależności od tego, czy funkcja „Zamykanie
Automatyczne” jest włączona lub nie.
Przy wyłączonym „Zamykaniu Automatycznym”: Brama osiąga zawsze położenie całkowitego
otwarcia (nawet jeśli Foto zostaje zwolniona wcześniej). Po zwolnieniu Foto, wywołuje się zamykanie automatyczne z pauzą 5s.
Przy wyłączonym „Zamykaniu Automatycznym”: czynność otwierania następuje niezwłocznie po
zwolnieniu fotokomórek i wywoływane jest automatyczne zamknięcie z pauzą 5-sekundową.
Funkcja „Zamknij po Foto” jest zawsze wyłączana podczas manewrów przerwanych poleceniem Stop.
Funkcja NIEAKTYWNA: czas pauzy będzie taki jak zaprogramowany albo nie nastąpi automatyczne zamknięcie, jeśli funkcja nie jest aktywna.

L3

Zamknij zawsze

Funkcja AKTYWNA: w przypadku odcięcia zasilania energią elektryczną, również chwilowego,
jeśli po przywróceniu energii centrala odczyta otwartą bramę, zostanie automatycznie uruchomiony manewr zamykania, poprzedzony 3 s miganiem wstępnym.
Funkcja NIEAKTYWNA: po przywróceniu energii elektrycznej brama pozostanie w tym samym
miejscu.

L4

Stand-By

Funkcja AKTYWNA: po 1 minucie od ukończenia manewru, centrala wyłącza wyjście BlueBUS
(a więc urządzenia) i wszystkie diody z wyjątkiem diody BlueBUS, która będzie migać wolniej. Gdy
centrala otrzymuje polecenie, przywraca pełne funkcjonowanie.
Funkcja NIEAKTYWNA: nie będzie ograniczenia zużycia. Jest przydatna zwłaszcza podczas
funkcjonowania z akumulatorem awaryjnym.

L5

Długi ruch w
przeciwnym kierunku

Funkcja AKTYWNA: po reakcji przycisku STOP lub ogranicznika siły odwrócenie następuje do
maksymalnej pozycji otwarcia lub zamknięcia.
Funkcja NIEAKTYWNA: odwrócenie jest krótkie (około 15 cm).

L6

Wstępne miganie

Funkcja AKTYWNA: możliwe jest dodanie 3-sekundowej pauzy pomiędzy rozpoczęciem migania a rozpoczęciem manewru w celu wcześniejszego uprzedzenia o niebezpieczeństwie.
Funkcja NIEAKTYWNA: włączenie lampy ostrzegawczej jest równoczesne z początkiem manewru.

L7

Czułość

Funkcja AKTYWNA: pozwala na znaczne zwiększenie wrażliwości silnika w wykrywaniu
przeszkód. W razie skorzystania z niej pomocniczo do wykrywania siły uderzenia, należy również
wyregulować parametry „Prędkości” i „Mocy silnika” w menu drugiego stopnia.
Funkcja NIEAKTYWNA: redukuje wrażliwość centralki wykrywania przeszkód

L8

2 silniki

Funkcja ta pozwala zarządzać poruszaniem silnikiem pojedynczym lub podwójnym:
Funkcja AKTYWNA: należy ją aktywować tylko kiedy instalacja wymaga użycia 2 silników
(TN2010L + TN2020L)
Funkcja NIEAKTYWNA: należy jej użyć tylko kiedy instalacja wymaga użycia tylko jednego silnika

W czasie normalnego działania siłownika TEN, kiedy nie odbywa się żaden manewr, diody od L1 do L8 palą się lub są zgaszone w zależności
od statusu funkcji, której odpowiadają, np. dioda L1 pali się jeśli jest aktywna funkcja “Zamknięcie automatyczne”.
W czasie manewrów, diody od L1 do L8 migają wskazując na siłę potrzebną do ruszenia bramy w danym momencie. Dioda L1 oznacza
minimalną siłę a dioda L8 wskazuje na konieczność zastosowania maksymalnej siły.
Należy podkreślić, że nie ma żadnego związku pomiędzy poziomem siły wskazywanym przez diody w czasie ruchu (wartość absolutna) a
poziomem wskazywanym przez diody w czasie programowania siły (wartość względna). Patrz L5 i L6 w Tabeli 9.

6.3

PROGRAMOWANIE FUNKCJI DRUGIEGO POZIOMU (REGULOWANE PARAMETRY)

Wszystkie parametry drugiego poziomu są zaprogramowane fabrycznie, jak podkreślono „szarym kolorem” w „Tabeli 9” i mogą być w każdej
chwili zmienione. Parametry można regulować na skali wartości d 1 do 8. W celu sprawdzenia wartości odpowiadającej każdej diodzie należy
się odnieść do „Tabeli 9”

6.3.1 Procedura programowania drugiego poziomu
WAŻNE
Procedura programowania wymaga maksymalnego czasu 10 sekund między naciskaniem kolejnych przycisków.
Po upływie tego czasu, następuje automatyczne zakończenie procedury i system zapamięta zmiany wykonane do tej chwili.
W celu przeprowadzenia procedury drugiego poziomu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk 
Zwolnij przycisk  kiedy dioda L1 zacznie migać.
Wciśnij przyciski  lub  aby zaczęła migać dioda wejścia, odpowiadająca funkcji, którą chcemy zmienić.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk . Przycisk  musi być wciśnięty podczas wykonywania czynności opisanych w kroku 5 i 6
Odczekaj około 3 sekundy, aż zapali się dioda, odpowiadająca aktualnemu poziomowi parametru, który chcesz zmienić.
Wciśnij przyciski  lub  aktywuj diodę, która odpowiada wartości parametru
Zwolnij przycisk 
Odczekaj 10 sekund. Po upływie tego czasu automatycznie zakończy się etap programowania.
Pamiętaj: możesz powtórzyć punkty od 3 do 7 podczas tej samej fazy programowania w celu ustawienia większej ilości
parametrów.
Polski – 11
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Tabela 9 - Wykaz funkcji możliwych do zaprogramowania: drugi poziom
Dioda wejściowa Parametr

L1 *

Czas Pauzy

L2

Funkcja Sbs
Krok po Kroku

Dioda (poziom) Wartość
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

L3 *

Prędkość
silnika

L4

Wyjście
FLASH

L5 *

Siła silnika
podczas
manewru
otwarcia

L6 *

Siła silnika
podczas
manewru
zamknięcia

L7 *
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Przypomnienie
o konserwacji

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

10 sekund
20 sekund
40 sekund
60 sekund
80 sekund
120 sekund
160 sekund
200 sekund
Otwiera - stop - zamyka - stop
Otwiera - stop - zamyka- otwiera
Otwiera - zamyka - otwiera - zamyka
Zespół Mieszkalny
Zespół Mieszkalny 2 (ponad 2” powoduje stop)
Krok po Kroku 2 (mniej niż 2” powoduje otwarcie częściowe)
W obecności operatora (manualne)
Otwarcie w trybie “półautomatycznym”, zamknięcie w trybie
“w obecności operatora”
Prędkość 1 (30% - mała)
Prędkość 2 (44%)
Prędkość 3 (58%)
Prędkość 4 (72%)
Prędkość 5 (86%)
Prędkość 6 (100% - duża)
Otwiera V4, zamyka V2
Otwiera V6, zamyka V4
Kontrolka otwartej bramy
Aktywne przy zamkniętej bramie
Aktywne przy otwartej bramie
Lampa ostrzegawcza
Blokada elektryczna
Zamek elektryczny
Blokada elektromagnetyczna
Dioda konserwacyjna
Siła 1 (mała)
Siła 2
Siła 3
Siła 4
Siła 5
Siła 6
Siła 7
Siła 8 (duża)
Siła 1 (mała)
Siła 2
Siła 3
Siła 4
Siła 5
Siła 6
Siła 7
Siła 8 (duża)
Automatyczne (w zależności od stopnia trudności manewrów)
1.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000

Opis

Reguluje czas pauzy, tzn. czas
przed zamknięciem automatycznym. Działa tylko przy
aktywowanej funkcji “Zamknij
automatycznie”

Reguluje sekwencję poleceń
związanych z wejściem SbS
Krok po Kroku lub z poleceniem
radiowym.

Reguluje prędkość silnika podczas normalnego ruchu.

Wybierz urządzenie podłączone
do wyjścia FLASH. Przed przeprogramowaniem upewnij się czy
urządzenie podłączone do zacisku FLASH odpowiada wymogom zawartym w punkcie 4.1.1
- Opis połączeń elektrycznych.

Reguluje system sterowania siłą
silnika, dostosowując go podczas manewru otwarcia do masy
bramy. Tym samym ustawia
jednocześnie także czułość
wykrywania przeszkód.

Reguluje system sterowania siłą
silnika, dostosowując go podczas manewru otwarcia do masy
bramy. Tym samym ustawia
jednocześnie także czułość
wykrywania przeszkód.

Ustala liczbę manewrów, po
których nastąpi przypomnienie
o konserwacji automatyki (patrz
rozdział “6.4.3 Przypomnienie o
konserwacji”).

L8

Historia
anomalii

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

Przebieg 1. manewru (ostatnio wykonanego)
Przebieg 2. manewru
Przebieg 3. manewru
Przebieg 4. manewru
Przebieg 5. manewru
Przebieg 6. manewru
Przebieg 7. manewru
Przebieg 8. manewru

Umożliwia sprawdzenie rodzaju
anomalii, jakie pojawiły się podczas ostatnich 8 manewrów
(patrz rozdział „8.2 Lista historii
anomalii”).
(Parametr ten jest dostępny tylko
do odczytu, czyli nie można
wprowadzać bezpośrednich
zmian do tych wartości)

Szary kolor podkreśla wartości ustawione fabrycznie.
Wszystkie parametry mogą być regulowane dowoli, bez żadnych przeciwwskazań, jedynie przy regulacji “Siła silnika podczas otwarcia” “Siła
silnika podczas zamknięcia” należy zwrócić uwagę na pewne sprawy:
• Odradza się ustawianie wysokich wartości siły w celu zrównoważenia miejsc nietypowego tarcia bramy. Zbyt duża siła może wpłynąć negatywnie na pracę systemu bezpieczeństwa lub wręcz doprowadzić do uszkodzenia bramy.
• Jeśli kontrola “Siły silnika” jest stosowana również jako wspomaganie systemu redukcji siły dobicia, wówczas po każdej regulacji należy
powtórzyć pomiar siły, zgodnie z normą EN 12445.
• Zużycie materiałów lub warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na ruch bramy, w związku z tym co jakiś czas może okazać się potrzebna
nowa regulacja siły.
* Dla parametrów L1,L3,L5,L6 i L7:
• Jeśli wartość parametru zawierałaby się między dwiema sąsiadującymi wartościami, centralna włączyłaby światłem migającym dwie diody,
wyznaczające daną wartość. W razie potrzeby można zaokrąglić wartości poprzez wciśnięcie klawiszy  lub , aby zaokrąglić odpowiednio
do wartości niższej lub wyższej, spośród dwóch zaznaczonych przez centralkę.
Przykład: Wezwanie do konserwacji = 7000 manewrów - miganie diod L5 i L6. Po naciśnięciu klawisza  następuje zaokrąglenie do wartości L5 (6000), natomiast po naciśnięciu klawisza , zaokrągla się do wartości L6 (8000).
• Jeżeli natomiast wartość parametru byłaby mniejsza od minimalnej wartości lub wyższa od wartości maksymalnej wśród wartości zestawionych w tabeli, centralka włączy światłem migającym odpowiednio kontrolki L1 i L8. W razie potrzeby można zaokrąglić wartości
poprzez wciśnięcie klawiszy  lub , aby zaokrąglić do wartości jak najbardziej zbliżonej.
Przykład: Czas pauzy = 5 sekund - miga led L1. Po naciśnięciu klawisza  następuje zaokrąglenie do wartości L1 (10 s), L1 przestaje migać,
ponieważ parametr został zaokrąglony do znanej wartości.
Dla parametrów L2 i L4:
w razie nierozpoznanej konfiguracji, w momencie wejścia na POZIOM 2 z MENU centralka zaproponuje konfigurację domyślną.

6.4

FUNKCJE SPECJALNE

6.4.1 Funkcja “Zawsze otwórz”

Funkcja “Zawsze otwórz” pozwala na sterowanie poleceniem otwarcia
zawsze wtedy kiedy polecenie “Krok po kroku” trwa ponad 3 sekundy.
Jest to przydatne np. kiedy podłączymy do zacisku “Krok po kroku”
styk zegara programującego, tak aby brama, w pewnych godzinach,
pozostawała cały czas otwarta. Ta opcja jest zachowana przy każdym
programowaniu wejścia Krok po kroku, (patrz “Funkcja Krok po kroku”
w Tabeli 9).

6.4.2 Funkcja “Wykonaj manewr mimo wszystko”

Funkcja ta umożliwia funkcjonowania automatyki również, gdy któreś
urządzenie bezpieczeństwa nie funkcjonuje prawidłowo lub jest
wyłączone z użytkowania. Możliwe jest sterowanie automatyką w trybie „manualnym”, działając w następujący sposób:
1. przesłać polecenie w celu aktywacji bramy; jeżeli wszystko działa
w sposób prawidłowy, brama będzie się poruszała normalnie; w przeciwnym razie należy działać w sposób opisany w punkcie 2
2. w ciągu 3 sekund ponownie wcisnąć przycisk i przytrzymać w
pozycji wciśniętej; po około 2 sekundach, brama wykona manewr w
trybie „manualnym”, tzn. będzie się przesuwać wyłącznie podczas
przytrzymywania przycisku służącego do wydania polecenia.
W razie braku funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa, lampa ostrzegawcza wykona kilka mignięć w celu zasygnalizowania rodzaju problemu. Aby sprawdzić rodzaj anomalii, należy
zapoznać się z rozdziałem „CO ROBIĆ, JEŚLI... (pomoc w
rozwiązywaniu problemów)”.

6.4.3 Przypomnienie o konserwacji

Siłownik TEN jest wyposażony w opcję przypominania
użytkownikowi o konieczności przeprowadzenia konserwacji.
Przy użyciu funkcji “Przypomnienie o konserwacji” istnieje
możliwość ustawienia liczby manewrów, po których ma nastąpić sygnalizacja, na jednym z 8 poziomów. (Patrz Tabela. 9).
Pierwszy poziom regulacji jest “automatyczny” i bierze pod uwagę stopień trudności manewru, tzn. siłę i długość jego trwania, natomiast
pozostałe regulacje zależą od liczby manewrów. Przypomnienie o
konserwacji jest sygnalizowane przy pomocy lampy ostrzegawczej lub
diody konserwacyjnej w zależności od zaprogramowania (patrz Tabela 9). W zależności od liczby wykonanych manewrów w stosunku
do zaprogramowanego limitu, lampa ostrzegawcza Flash i dioda konserwacyjna, przekazują sygnały przedstawione w Tabeli 10.

Tabela 10 - Sygnalizacja „Flash” i „Kontrolka konserwacji”
Liczba manewrów

Sygnalizacja poprzez Lampę (Flash)

Poniżej 80% limitu

Normalny (0.5s zapalona, Zapalona przez 2 sekundy na
0.5s zgaszona)
początku manewru otwarcia

Pomiędzy 81 a 100%
limitu

Na początku manewru Miga podczas całego
pozostaje zapalona
manewru
przez 2 sekundy, potem
działa normalnie

Ponad 100% limitu

Na początku i na końcu Miga stale
manewru pozostaje
zapalona przez 2
sekundy, potem działa
normalnie

Sygnalizacja poprzez
diodę konserwacyjną

W celu zaprogramowania wartości granicznych manewrów, należy się odnieść do punktu „6.3.1 Procedura
programowania drugiego poziomu”.

6.5

CAŁKOWITE KASOWANIE PAMIĘCI

W przypadku, kiedy konieczne jest całkowite skasowanie pamięci i ponowne wpisanie wartości fabrycznych, po uprzednim wyłączeniu silnika
należy wykonać następującą procedurę.
1.
2.
3.
4.

5.

Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte przyciski  i  aż do zaświecenia
diod programowania „L1L8” (po około 3 sekundach).
Zwolnić przyciski.
Jeśli działanie zostało przeprowadzone prawidłowo, diody programowania „L1 L8” będą migać szybko przez 3 sekundy.
Centrala wykonuje ponowne uruchomienie FW i pobiera wszystkie
domyślne parametry.
Następnie zostanie wyświetlona bieżąca pozycja Enkodera.
Po zakończeniu procedury, diody „L1” i „L2” migają.
Ta procedura nie zmienia parametru dotyczącego kierunku obrotu Ten i pozycji enkodera.
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6.8

KONTROLA ILOŚCI PRZEPROWADZONYCH
MANEWRÓW

C

lo

se

L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1

Przy użyciu funkcji “Przypomnienie o konserwacji” można sprawdzić jaki
procent z ustawionego limitu stanowi liczba wykonanych już manewrów.
Kontrolę przeprowadzamy w następujący sposób.
1.
2.
3.

6.6

PROGRAMOWANIE KIERUNKU OBROTU SILNIKA

Ten jest ustawiony fabrycznie do wykonywania manewrów otwierania,
jak pokazano na Rysunku 4. Istnieje możliwość zmiany kierunku obrotu w sposób opisany poniżej:
1. Wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk 
2. Zwolnij przycisk  kiedy dioda L1 zacznie migać.
3. Wcisnąć jednocześnie przyciski  i  aby zmienić kierunek obrotu
silnika
4. Zwolnić przyciski  i 
• jeżeli świeci się lampa ostrzegawcza, został zaprogramowany
zmieniony kierunek obrotu silnika;
• jeżeli nie świeci się lampa ostrzegawcza, został zaprogramowany
standardowy kierunek obrotu silnika.
5. Odczekaj 10 sekund. Po upływie tego czasu automatycznie zakończy
się etap programowania.
Uwaga: punkty 3 i 4 mogą być powtarzane podczas tej samej
fazy programowania, zmieniając kierunek obrotu silnika.

!

Jeżeli kierunek obrotu silnika zostanie zmieniony należy
ponownie wykonać procedurę “Wczytywanie pozycji”.

Aby sprawdzić jaki kierunek obrotu silnika został zaprogramowany należy wykonać opisaną niżej procedurę.
1. Odłączyć zasilanie od Ten (wyłączając wtyczkę lub wyjmując
bezpiecznik)
2. Podłączyć zasilanie do Ten
3. Po początkowym migotaniu diody L1 … L8 zaświeci się przez
kilka sekund tylko jedna dioda, która sygnalizuje pozycję enkodera
4. W tej samej chwili, kiedy pozycja enkodera zostanie zasygnalizowana należy sprawdzić lampę ostrzegawczą:
• jeżeli lampa ostrzegawcza zaświeci się został zaprogramowany
zmieniony kierunek obrotu;
• jeżeli lampa ostrzegawcza nie świeci się został zaprogramowany
standardowy kierunek obrotu.

6.7

RESET POŁOŻENIA ENKODERA

Ta procedura umożliwia ponowne ustawienie enkodera w pozycji
fabrycznej, w celu wykonania montażu Ten przy zamkniętej bramie.
W tym samym czasie zmieni w pamięci wartości fabryczne: wszystkie parametry i ustawienia wybrane przez użytkownika zostaną przywrócone. W przypadku, kiedy należy zmienić kierunek obrotu silnika
należy najpierw wykonać “Programowanie kierunku obrotu silnika” a następnie “Reset położenia enkodera”.
UWAGA: TĘ PROCEDURĘ NALEŻY WYKONAĆ
WYŁĄCZNIE NA STOLE WARSZTATOWYM.
NIE WYKONYWAĆ PROCEDURY, JEŻELI SILNIK JEST
ZAINSTALOWANY NA BRAMIE.
1. Wcisnąć i przytrzymać wciśnięte przyciski  i  dopóki nie
zaświecą się wszystkie diody od L1 do L8.
2. Zwolnić przyciski  i  w chwili, gdy pragnie się włączyć wyłącznie
jeden z nich (od L1 do L8) wskazując pozycję bieżącego enkodera.
3. Teraz należy wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk , dopóki
silnik nie włączy się.
Jak tylko silnik się włączy zwolnić przycisk.
Centrala steruje ruchem silnika umożliwiając doprowadzenie
położenia enkodera do diody L6.
4. Po zatrzymaniu silnika zaświecą się wszystkie diody, które następnie zgasną. Teraz należy sprawdzić, czy dioda, która ponownie się zaświeci to dioda L6. Jeżeli tak nie jest należy ponownie
wykonać procedurę od punktu 1..
5. Po zakończeniu w/w procedury będą nadal migotać diody L1 i L2.

!
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Wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk 
Zwolnij przycisk  kiedy dioda L1 zacznie migać.
Wciśnij przyciski  lub  aby przesunąć diodę migającą na diodę
L7, tzn. “diodę wejścia” dla funkcji “Przypomnienie o konserwacji”.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk . (Przycisk  musi być wciśnięty
podczas wykonywania czynności opisanych w kroku 5, 6 i 7)
Odczekaj 3 sekundy, aż zapali się dioda odpowiadająca aktualnemu poziomowi funkcji “Przypomnienie o konserwacji”.
Wciśnij i od razu zwolnij przyciski  i 
Dioda odpowiadająca wybranemu poziomowi mignie kilka razy. Liczba mignięć określa procent wykonanych manewrów (razy 10%)
w stosunku do ustalonego limitu. Na przykład: przy ustawieniu
przypomnienia o konserwacji na L7 a więc 10000, 10% odpowiada 1000 manewrom, jeśli więc odpowiednia dioda mignie 4 razy,
oznacza to, że zostało wykonanych 40% manewrów (czyli pomiędzy 4000 i 4999) Jeśli nie zostało jeszcze wykonanych 10%
manewrów, nie mignie żadna z diod.
Zwolnij przycisk .

4.
5.
6.
7.

8.

6.9

ZEROWANIE LICZNIKA MANEWRÓW

Po przeprowadzeniu konserwacji instalacji musisz wyzerować licznik
manewrów.
Postępować w następujący sposób:
1.
2.
3.

Wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk 
Zwolnij przycisk  kiedy dioda L1 zacznie migać.
Wciśnij przyciski  lub  aby przesunąć diodę migającą na diodę L7, będącą “diodą wejścia” dla funkcji “Przypomnienie o konserwacji”.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk . (Przycisk  musi być wciśnięty
podczas wykonywania czynności opisanych w kroku 5 i 6)
Odczekaj 3 sekundy, aż zapali się dioda odpowiadająca aktualnemu poziomowi parametru “Przypomnienie o konserwacji”.
Wciśnij i przytrzymaj przez minimum 5 sekund przyciski  i ,
następnie zwolnij oba przyciski.
Dioda odpowiadająca wybranemu poziomowi mignie szybko kilka
razy, co będzie oznaczało, że licznik manewrów został wyzerowany.
Zwolnij przycisk .

4.
5.
6.

7.

7
7.1

INFORMACJE DODATKOWE
ZMIANA KONFIGURACJI STOP

Wejście Stop powoduje natychmiastowe zatrzymanie manewru, po
czym następuje krótka zmiana kierunku. Do tego wejścia mogą być podłączone urządzenia z wyjściem ze stykiem normalnie otwartym „NO”,
normalnie zamkniętym „NC”, urządzenia optyczne („Opto Sensor”) albo
urządzenia z wyjściem o stałej oporności 8,2 KΩ, jak na przykład listwy
krawędziowe.
W fazie wczytywania, centrala rozpoznaje rodzaj urządzenia podłączonego do wejścia Stop i następnie, podczas normalnego użytkowania
automatyki, centrala zleca Stop, gdy odczytuje zmianę w stosunku do
wczytanego stanu.
Za pomocą odpowiednich działań, istnieje możliwość podłączenia do
wejścia STOP więcej niż jednego urządzenia, nawet różnych rodzajów:
• Równolegle między sobą może być połączona dowolna liczba urządzeń typu NO.
• Równolegle między sobą może być połączona dowolna liczba urządzeń typu NC.
• W razie potrzeby podłączenia więcej niż 2 urządzeń można połączyć
je „kaskadowo” z jednym końcowym urządzeniem o oporze 8,2kΩ.
• Możliwa jest kombinacja NO i NC poprzez równoległe połączenie 2 styków i dołączeniem szeregowo do styku NC oporu 8,2 kΩ
(pozwala to także na kombinację 3 urządzeń: NO, NC i 8,2 kΩ). W
celu podłączenia urządzenia optycznego, należy postępować zgodnie
ze wskazówkami podanymi na Rys. 22. Maksymalna wielkość prądu
dostarczana przez linię 12 V
wynosi 40 mA

12Vcc (+)

GND (-)

SIGNAL

22

STOP

SbS

OPEN

Tabela 11 - Polecenia przy odbiorniku SMXI, SMXIS
Wyjście N°1
Wyjście N°2
Wyjście N°3
Wyjście N°4

Polecenie “SbS” (Krok po kroku)
Polecenie “Otwarcie częściowe”
Polecenie “Otwiera”
Polecenie “Zamyka”

W przypadku odbiornika radiowego OXI z linii NiceOpera i przy wykorzystaniu TRYBU 2 ROZSZERZONEGO odbiornik będzie mógł wysyłać
następujące polecenia:
Tabela 12 - Polecenia przy odbiorniku OXI

Aby dodać funkcje odbiornika radiowego, należy wyłączyć zasilanie
TEN i włączyć odbiornik radiowy, jak na Rysunku 24. Po włączeniu
przywrócić zasilanie TEN (do wyzwalacza SM można włożyć jeden z
następujących odbiorników: SMXI, SMXIS lub OXI).
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Do specjalnego gniazda BusT4 można podłączyć oprzyrządowanie
do programowania na odległość OView, które pozwala na szybkie i
kompleksowe przeprowadzenie instalacji, konserwacji oraz diagnostyki nieprawidłowej pracy. Aby zyskać dostęp do łącznika należy
zdjąć membranę, jak wskazano na Rys. 23 i podłączyć łącznik do
właściwego gniazda (Rys. 23). Oprzyrządowanie do programowania
na odległość może być oddalone od centrali - do 100 m przewodu,
może być podłączone jednocześnie do wielu central - do 16 i może
pozostać podłączone także w czasie regularnej pracy siłownika TEN
- wówczas, specjalne menu “użytkownika” pozwala na przesyłanie
centrali poleceń.
Jeśli do centrali jest podłączony odbiornik radiowy typu OXI, oprzyrządowanie do programowania na odległość pozwala na uzyskanie dostępu do parametrów wczytanych nadajników.
Funkcje te wymagają użycia cztero żyłowego przewodu łączącego
(BusT4), dzięki któremu można przeprowadzić także aktualizację firmware’u centrali siłownika TEN. Więcej informacji znajduje się w instrukcji programatora OView lub na stronie www.niceforyou.com

F

OPRZYRZĄDOWANIE DO PROGRAMOWANIA NA
ODLEGŁOŚĆ
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“SbS” (Krok po kroku)
Otwarcie częściowe 1
Otwiera
Zamyka
Stop
“SbS” (Krok po kroku) Zespół Mieszkalny
“SbS” (Krok po kroku) Priorytet
Otwarcie częściowe 2
Otwarcie częściowe 3
Otwiera i blokuje automatykę
Zamyka i blokuje automatykę
Blokuje automatykę
Odblokowuje automatykę
On Timer Światełko nocne
On-Off Światełko nocne

lu

Po dodaniu lub usunięciu urządzeń, należy powtórzyć wczytywanie
urządzeń w sposób opisany poniżej.
Zazwyczaj, wczytywanie urządzeń podłączonych do (BlueBUS i do)
wejścia STOP jest wykonywana podczas instalacji systemu; jednak
po każdym dodaniu lub usunięciu urządzenia możliwe jest powtórzenie wczytywania w sposób przedstawiony w punkcie 4.6. „Rozpoznawanie przyłączonych urządzeń”.
Po dodaniu lub usunięciu urządzeń, konieczne jest ponowne wykonanie odbioru automatyki, zgodnie ze wskazaniami w punkcie „5.1 Odbiór“.

Polecenie nr 1
Polecenie nr 2
Polecenie nr 3
Polecenie nr 4
Polecenie nr 5
Polecenie nr 6
Polecenie nr 7
Polecenie nr 8
Polecenie nr 9
Polecenie nr 10
Polecenie nr 11
Polecenie nr 12
Polecenie nr 13
Polecenie nr 14
Polecenie nr 15

B

!

Uwaga! - Jeśli pragnie się zapewnić kategorię 3 zabezpieczenia przed usterkami, zgodną z normą EN 13849-1, należy
używać wyłącznie urządzeń optycznych („Opto Sensor”)
lub urządzeń z wyjściem ze stałym oporem 8,2 KΩ.

23
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Close

Stop

7.4 - AKUMULATOR BUFOROWY
1.
3

Zamontuj PS334 pod TN2010L

25

1

7.3

ODBIORNIK RADIOWY

Do zdalnego sterowania siłownikiem TEN w centrali sterującej przewidziano złącze SM przeznaczone dla opcjonalnych odbiorników radiowych typu SMXI, SMXIS lub OXI. W celu podłączenia odbiornika
radiowego, należy odłączyć zasilenie TEN i wykonać czynności przedstawione poniżej. W Tabeli 11 opisano związek między wyjściem
odbiornika radiowego SMXI i SMXIS, a poleceniem, które wykona
siłownik TEN:

2.

Wsuń przewód akumulatora do wejście przewodów siłownika Ten

Polski – 15

Kit per sblocco dall’esterno con nottolino a chiave
Uchwyty wspornika i tuleje łączące dla 1 pary wałów napędowych
Tablica informacyjna
Akumulator buforowy

L3 L2 L1

7.7 - TRWAŁOŚĆ PRODUKTU

3.

Zdejmij membranę ze skrzynki centrali

27

Rozdział “11 Dane techniczne” zawiera także szacunkową ocenę
“trwałości” tzn. średniej długości życia produktu. Na ten parametr
w znaczący sposób wpływa wskaźnik uciążliwości manewrów, czyli
suma wszystkich zjawisk, które przyczyniają się do zużycia produktu.
W celu uzyskania oceny szacunkowej musimy zsumować wszystkie
wskaźniki uciążliwości z Tabeli 13, a następnie sprawdzić otrzymany
wynik na wykresie szacunkowej trwałości. Na przykład w przypadku siłownika TN2010 i bramy o wadze 130 kg (siła potrzebna do
ruchu bramy to 180Nm), przy obecności fotokomórek i braku innych
czynników przyczyniających się do zużycia, uzyskujemy wskaźnik
uciążliwości 60% (30+20+10). Z wykresu wynika więc, że szacunkowa
trwałość wynosi 18.000 cykli.
Należy podkreślić, że szacowanie długości życia produktu opiera się
na obliczeniach konstrukcyjnych i wynikach testów na prototypach. Jest to ocena szacunkowa i nie stanowi żadnej gwarancji co do
rzeczywistej trwałości produktu.
Tabela 13 - Ocena szacunkowa trwałości produktu w
zależności do wskaźnika uciążliwości manewru

Podłącz przewód do styku akumulatora
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7.5 - WSTĘPNY MONTAŻ OTA11

4.
5.
6.

7.6

TN2010LR10 TN2010LR10
+
TN2020LR10

Masa bramy kg
Fla

1.
2.
3.

Wskaźnik uciążliwości %

Odkręć śruby i zdejmij pokrywy boczne.
Odkręć śruby i zdejmij opaskę zaciskową
Przykręć kołek znajdujący się na wyposażeniu, zwracając uwagę
na jego pozycję w stosunku do dźwigni
Przełóż linkę i sprężynę, zgodnie ze wskazówkami
Przymocuj sprężynę przy użyciu śruby 4.2x13, znajdującej się na
wyposażeniu, przykręć opaskę zaciskową i zamontuj ponownie
osłonę.
Przetnij perforacje znajdujące się na pokrywie i zamknij wszystko,
uważając by nie przytrzasnąć uszczelki

AKCESORIA

Do siłownika TEN są dostępne następujące akcesoria. Aktualny i kompletny
wykaz akcesoriów znajduje się w katalogu produktów firmy Nice S.p.A.
SMXI / SMXIS Odbiornik radiowy o częstotliwości 433.92MHz z
kodowaniem cyfrowym Rolling Code
OXI
Odbiornik radiowy o częstotliwości 433.92MHz z kodowaniem
cyfrowym Rolling Code; wyposażony w Tryb II rozszerzony, może
wysyłać do centrali 15 typów poleceń
OView Oprzyrządowanie sterujące i programujące na odległość, z
wyświetlaczem graficznym
TNA2 Centrala zamienna do TN2010L
OTA2 Uchwyt wspornika silnika o długości 1250mm
OTA3 Uchwyt wspornika silnika o długości 2000mm
TNA4 Dwa wały napędowe o długości 1500mm
TNA5 Dwa łamane ramiona teleskopowe standard
TNA6 Dwa wały napędowe o długości 200 mm
TNA8 Zestaw do wysprzęglania od zewnątrz przy użyciu metalowej linki
OTA11 Zestaw do wysprzęglania od zewnątrz przy użyciu klucza
16 – Polski

Do 100

20

10

100 ÷ 180

30

20

180 ÷ 230

40

30

Oltre 230

60

50

10

5

Siła potrzebna do ruchu bramy N
Do 160
160 ÷ 240

20

15

240 ÷ 290

40

30

290 ÷ 350

-

50

Inne czynniki przyczyniające się do zużycia (należy je uwzględnić, jeśli prawdopodobieństwo ich wystąpienia przekracza 10%)
Temperatura otoczenia wzrasta powyżej
10
10
40°C lub spada poniżej 0°C lub wilgotność
przekracza 80%
Pył lub piasek
15
15
Zasolenie

20

20

Interwencja fotokomórek

10

10

Interwencja wejścia STOP

20

20

Poziom prędkości wyższy od “L4 szybkiej”

15

15

Wskaźnik uciążliwości ogółem % (patrz Rysunek 29):

29

Trwałość

4.
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OTA12
TNA38
TS
PS324
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CO ZROBIĆ, JEŚLI...
(przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów)

Niektóre urządzenia mają możliwość emitowania specjalnych sygnałów, za pomocą których można łatwo określić stan działania lub ewentualne
usterki urządzeń.
Lampa ostrzegawcza, o ile jest podłączona, miga w czasie manewru co 1 sekundę. W przypadku wystąpienia anomalii, zwiększa się częstotliwość migania - miganie powtarza się dwukrotnie i jest oddzielone 1 sekundową przerwą. W ten sam sposób należy interpretować sygnały
światełka nocnego.
Tabela 14 - Sygnały lampy ostrzegawczej flash
Szybkie miganie

Przyczyna

CZYNNOŚĆ

2 mignięcia
Zadziałała 1 fotokomórka
przerwa 1 sekundowa
2 mignięcia
3 mignięcia
Zadziałał ogranicznik “Siły Silnika”
przerwa 1 sekundowa
3 mignięcia
4 mignięcia
Zadziałało wejście STOP
przerwa 1 sekundowa
4 mignięcia

Na początku manewru przynajmniej jedna z fotokomórek nie wydaje zgody na ruch.
Upewnij się czy nie ma przeszkód. Taki sygnał jest normalny podczas ruchu zamknięcia, o ile rzeczywiście występuje przeszkoda.
Podczas ruchu bramy wystąpiło zwiększone tarcie. Sprawdź przyczynę.

5 mignięcia
przerwa 1 sekundowa
5 mignięcia
6 mignięcia
przerwa 1 sekundowa
6 mignięcia
7 mignięcia
przerwa 1 sekundowa
7 mignięcia
8 mignięcia
przerwa 1 sekundowa
8 mignięcia
9 mignięcia
przerwa 1 sekundowa
9 mignięcia
Zaświecenie na 3 sek.
2 powolne mignięcia

Odczekaj przynajmniej 30 sekund i spróbuj powtórzyć polecenie. Jeśli sytuacja nie
zmieni się, istnieje podejrzenie poważnego uszkodzenia - należy wymienić płytę
elektroniczną.
Odczekaj kilka minut, aż ogranicznik liczby manewrów zejdzie poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu.

Błąd wewnętrznych parametrów
centrali
Przekroczony maksymalny limit
liczby manewrów na godzinę.
Błąd wewnętrznych obwodów
elektrycznych.
Polecenie już obecne

Na początku manewru lub w czasie jego trwania zadziałało wejście STOP.
Sprawdź przyczynę.

Odłącz wszystkie obwody zasilania na kilka sekund, po czym spróbuj powtórzyć
polecenie. Jeśli sytuacja nie zmieni się, istnieje podejrzenie poważnego uszkodzenia
płyty lub okablowania silnika. Sprawdź i wymień elementy jeśli potrzeba.
Już jest obecne inne polecenie. Usunąć obecne polecenie, aby móc wysłać inne.

Przesuw zablokowany

Centrala nie może wykonać polecenia, ponieważ jest aktywne funkcjonowanie
„Blokowania automatyki”

Zablokowanie centrali
Odblokowanie centrali

Polecenie jest aktywowane po otrzymaniu polecenia „Blokowanie automatyki”
Polecenie jest aktywowane po otrzymaniu polecenia „Odblokowanie automatyki”
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Dioda Bluebus
Dioda Programowanie L1  L8
Diody Stop, Sbs, Open, Close
Wyjście lampy ostrzegawczej
Światełko nocne
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Nella Centrala siłownika TEN posiada cały szereg diod, z których
każda przekazuje osobne sygnały, zarówno podczas działania
normalnego jak i w przypadku wystąpienia anomalii
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Tabela 15 - Diody na zaciskach centrali
Dioda BLUEBUS
Zgaszona

Przyczyna
Anomalia

Acceso Zapalona

Poważna Anomalia

Zielony miga co 1 sek.
2 szybko miga zielona

Wszystko OK
Nastąpiła zamiana stanu
wejść.
Różne

CZYNNOŚĆ
Upewnij się czy jest zasilanie, sprawdź czy nie zadziałały bezpieczniki. Jeśli
tak, ustal przyczynę uszkodzenia i wymień bezpieczniki na nowe o tej samej
wartości.
Miała miejsce poważna anomalia, spróbuj wyłączyć centralę na kilka sekund.
Jeśli sytuacja nie zmieni się, oznacza to, że wystąpiło uszkodzenie i należy
wymienić płytę elektroniczną.
Normalne działanie centrali
Jest to sytuacja normalna przy zmianie jednego z wejść: SbS (Krok po kroku),
STOP, przy zadziałaniu fotokomórek lub używaniu nadajnika radiowego
Ta sama procedura co w przypadku lampy ostrzegawczej. Patrz Tabela 14

Seria czerwonej miga oddzielone przerwą 1 sek.
Seria szybkiego i długiego miga- Zwarcie na zacisku BlueBus Odłączyć zacisk i sprawdzić przyczyny zwarcia na połączeniach BlueBus.
nia czerwonych kontrolek
Po usunięciu zwarcia, dioda znowu zacznie migać regularnie po dziesięciu
sekundach.
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Dioda STOP (czerwony)
Zgaszona
Zapalona
Dioda SbS
Zgaszona
Zapalona

Przyczyna
Zadziałało wejście STOP
Wszystko OK
Przyczyna
Wszystko OK
Zadziałało wejście SbS

CZYNNOŚĆ
Sprawdź urządzenia podłączone do wejścia STOP.
Wejście STOP aktywne
CZYNNOŚĆ
Wejście SbS (Krok po kroku) nie aktywne
Sytuacja normalna, jeśli rzeczywiście aktywne jest urządzenie podłączone do
wejścia Krok po kroku

Dioda OPEN
Zgaszona
Zapalona

Przyczyna
Wszystko OK
Zadziałało wejście OPEN

Dioda CLOSE
Zgaszona
Zapalona

Przyczyna
Wszystko OK
Zadziałało wejście CLOSE

CZYNNOŚĆ
Wejście OPEN nie aktywne
Sytuacja normalna, jeśli rzeczywiście aktywne jest urządzenie podłączone
do wejścia OPEN
CZYNNOŚĆ
Wejście CLOSE nie aktywne
Sytuacja normalna, jeśli rzeczywiście aktywne jest urządzenie podłączone
do wejścia CLOSE

Tabela 16 - Światło pomocnicze centrali
Zgaszona

Opis
Automatyka zatrzymana

Świeci światłem stałym

Manewr w toku

Zapalona 3s

Polecenie zablokowania automatyki wykonane

Miga

• Centrala wymaga wykonania procedur automatycznego wyszukiwania sił (patrz punkt 4.7). Jeśli światło
pomocnicze miga również podczas manewru, oznacza to, że jest w toku procedura odczytu punktów
krytycznych przesuwu.
• Jeśli miga na równi z lampą ostrzegawczą, obecna jest anomalia (patrz Tabela: Sygnalizacje lampy ostrzegawczej FLASH).
Tabela 17 - Diody na przyciskach centrali

Dioda L1
Zgaszona

Opis
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Zamknij automatycznie” jest nieaktywna.

Zapalona

Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Zamknij automatycznie” jest aktywna.

Miga

• Trwa programowanie funkcji
• Jeżeli silnik jest wyłączony, a kontrolka miga pojedynczo, oznacza to, że enkoder znajduje się na końcu górnego suwu dodatkowego (pozycja równa lub większa niż 95%). Wyregulować pozycję, a następnie powtórzyć
procedurę wyszukiwania odległości
• Jeśli miga razem z diodą L2, jest to informacja, że należy przeprowadzić procedurę rozpoznawania urządzeń (patrz paragraf “4.6 Rozpoznawanie urządzeń”).
Opis

Dioda L2
Zgaszona
Zapalona
Miga
Dioda L3
Zgaszona
Zapalona
Miga
Dioda L4
Zgaszona
Zapalona
Miga
Dioda L5
Zgaszona
Zapalona
Miga
Dioda L6
Zgaszona
Zapalona
Miga
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Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Zamknij po Fotokomórce” jest nieaktywna.
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Zamknij po Fotokomórce” jest aktywna.
• Trwa programowanie funkcji
• Jeśli miga razem z diodą L1, jest to informacja, że należy przeprowadzić procedurę rozpoznawania urządzeń (patrz paragraf “4.6 Rozpoznawanie urządzeń”).
Opis
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Zamknij zawsze” jest nieaktywna.
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Zamknij zawsze” jest aktywna.
• Trwa programowanie funkcji
• Jeśli miga razem z diodą L4, jest to informacja, że należy przeprowadzić fazę wczytywania pozycji otwarcia i zamknięcia bramy (patrz punkt “4.7 Programowanie pozycji otwarcia i zamknięcia bramy”).
Opis
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Stand-By” jest nieaktywna.
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Stand-By” jest aktywna.
• Trwa programowanie funkcji
• Jeśli miga razem z diodą L3, jest to informacja, że należy przeprowadzić fazę wczytywania pozycji otwarcia i zamknięcia bramy (patrz punkt “4.7 Programowanie pozycji otwarcia i zamknięcia bramy”).
Opis
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Stand-By” jest nieaktywna.
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Stand-By” jest aktywna.
• Trwa programowanie funkcji.
Opis
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Wstępne miganie” jest nieaktywna.
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Wstępne miganie” jest aktywna
• Trwa programowanie funkcji.

Dioda L7
Zgaszona
Zapalona
Miga
Dioda L8
Zgaszona
Zapalona
Miga

8.1

Opis
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Czułość” jest nieaktywna.
Podczas normalnego działania informuje, że funkcja “Czułość” jest aktywna.
• Trwa programowanie funkcji.
Descrizione
Podczas normalnego działania informuje, że jest to instalacja z 1 silnikiem.
Podczas normalnego działania informuje, że jest to instalacja z 2 silnikami.
• Trwa programowanie funkcji.
• Jeżeli silnik jest wyłączony, a kontrolka miga pojedynczo, oznacza to, że enkoder znajduje się na końcu dolnego suwu dodatkowego (pozycja równa lub mniejsza niż 5%). Wyregulować pozycję, a następnie powtórzyć
procedurę wyszukiwania odległości

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W Tabeli 18 zostały przedstawione wskazówki przydatne do rozwiązania przypadków błędnego działania, które mogą wystąpić podczas montażu
lub w przypadku awarii.
Tabela 18 - Wyszukiwanie uszkodzeń
Symptomy

Możliwa przyczyna i rozwiązanie

Nadajnik radiowy nie steruje bramą i dioda na
nadajniku nie pali się

Upewnij się czy baterie są sprawne. Wymień je jeśli trzeba.

Nadajnik radiowy nie steruje bramą, ale dioda
na nadajniku pali się.

Upewnij się czy nadajnik został poprawnie wczytany do odbiornika radiowego.
Sprawdź poprawną emisję sygnału radiowego nadajnika przeprowadzając następujący test
– wciśnij przycisk i przyłóż diodę do anteny zwykłego radia (najlepiej taniego) włączonego i
nastawionego na pasmo FM na częstotliwość 108,5Mhz lub inną najbliższą.
Powinien dać się słyszeć cichy hałas z lekkimi pulsującymi trzaskami.

Nie można wykonać żadnego manewru, a dio- Upewnij się czy do TEN dochodzi zasilanie z sieci o napięciu 230V. Upewnij się czy nie zada OK nie miga.
działały bezpieczniki F1 i F2. Jeśli tak sprawdź jaka jest przyczyna uszkodzenia i wymień
bezpieczniki na nowe o tych samych właściwościach i wartości prądu i (Rys. 31).
Nie można wykonać żadnego manewru, a Sprawdź czy polecenie rzeczywiście dochodzi do centrali. Kiedy polecenie dociera do
lampa ostrzegawcza jest zgaszona.
wejścia Krok po kroku, wówczas dioda OK musi mignąć dwa razy co oznacza, że polecenie
zostało przyjęte.
Manewr nie rozpoczyna się, a lampa ostrze- Policz liczbę mignięć i porównaj z informacjami zawartymi w Tabeli 24.
gawcza miga kilkakrotnie.
Manewr rozpoczyna się, ale natychmiast ma Wybrana siła może być zbyt mała by ruszyć bramę. Upewnij się czy na pewno nie ma żadmiejsce krótki ruch w przeciwnym kierunku
nych przeszkód i ewentualnie wybierz wyższą siłę.
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F1

Tabela 19 - Charakterystyka bezpieczników F1 i F2
F1

Bezpiecznik zasilania sieciowego = 1.6A

F2

Bezpiecznik centrali sterującej = 1.6 Opóźniony

F2

8.2 - HISTORIA ANOMALII
Siłownik TEN pozwala na wizualizację anomalii, które wystąpiły w czasie ostatnich 8 manewrów, np. zatrzymanie manewru ze względu na zadziałanie
fotokomórki lub zabezpieczającej listwy krawędziowej. W celu sprawdzenia historii anomalii postępować w sposób opisany poniżej:
1. Wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekund przycisk 
2. Zwolnij przycisk  kiedy dioda L1 zacznie migać.
3. Wciśnij przyciski  lub  aby przesunąć diodę migającą na diodę L8, będącą “diodą wejścia” dla funkcji “Historia anomalii”.
4. Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk . (Przycisk  musi pozostać wciśnięty podczas wykonywania kroków 5 i 6).
5. Odczekaj około 3 sekund. Po tym czasie zapalą się diody odpowiadające manewrom, podczas których wystąpiły anomalie. Dioda L1
odpowiada ostatnio wykonanemu manewrowi, natomiast dioda L8 odpowiada ósmemu manewrowi od końca. Jeśli dioda pali się, oznacza
to, że w czasie manewru wystąpiły anomalie, jeśli dioda jest zgaszona oznacza to, że manewr przebiegł bez zakłóceń.
6. Wciśnij przyciski  i  aby wybrać żądany manewr. Odpowiadająca mu dioda mignie tyle razy ile normalnie miga lampa ostrzegawcza w
chwili wystąpienia anomalii. Patrz Tabela 14).
7. Zwolnij przycisk .
Polski – 19
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KONSERWACJA PRODUKTU

Regularnie prowadzona konserwacja jest niezbędna do utrzymania
stałego poziomu bezpieczeństwa i zapewnienia maksymalnej trwałości
automatyki.
Konserwacja musi być wykonywana w bezwzględnym poszanowaniu norm bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji, a także zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i normami.
Każde z pozostałych urządzeń dopełniających pracę siłownika TEN
posiada swój własny harmonogram konserwacji, którego należy przestrzegać.
W przypadku siłownika TEN należy zaplanować przegląd co 6 miesięcy lub 4.000 manewrów:
1. Odłącz wszystkie źródła zasilania elektrycznego.
2. Sprawdź i oceń stan zużycia wszystkich podzespołów automatyki
ze szczególnym uwzględnieniem korozji lub utleniania elementów
konstrukcyjnych. Wymień te elementy, które nie gwarantują prawidłowej pracy.
3. Sprawdź stan zużycia elementów ruchomych: ramion teleskopowych, lin przeciwwagi i wszystkich części bramy. Wymień
części zużyte.
4. Podłącz zasilanie elektryczne i wykonaj wszystkie próby i kontrole
przewidziane w rozdziale “5.1 Próby odbiorcze”

10

Niniejszy produkt stanowi integralną część systemu automatyki, należy go zatem utylizować razem z nią.
Podobnie, jak w przypadku czynności montażowych, po zakończeniu
okresu użytkowania produktu, prace demontażowe powinny zostać
wykonane przez wykwalifikowany personel.
Produkt składa się z różnego rodzaju materiałów: niektóre z nich mogą
zostać poddane recyklingowi, inne powinny zostać poddane utylizacji.
Należy się zapoznać z informacjami na temat recyklingu i utylizacji przewidzianymi w lokalnie obowiązujących przepisach dla danej kategorii
produktu.

!

UWAGA!
Niektóre części produktu mogą zawierać substancje
szkodliwe lub niebezpieczne, które pozostawione w środowisku, mogłyby mieć szkodliwy wpływ na środowisko i
zdrowie ludzkie.
Umieszczony obok symbol zabrania wyrzucania niniejszego produktu razem z odpadami
domowymi. W celu utylizacji produktu, należy
przeprowadzić, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami, zbiórkę selektywną lub
zwrócić produkt do sprzedawcy w chwili zakupu nowego, równoważnego produktu.

!
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UTYLIZACJA PRODUKTU

UWAGA!
Lokalne przepisy mogą przewidywać poważne kary w przypadku nielegalnej utylizacji niniejszego produktu.
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PARAMETRY TECHNICZNE

W celu ulepszenia swoich produktów, Nice S.p.A. zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych produktów w jakimkolwiek momencie i bez uprzedzenia,
zachowując funkcjonalność i przeznaczenie wyrobu.
Wszystkie dane techniczne podane poniżej odnoszą się do temperatury otoczenia 20°C (±5°C)

Dane techniczne: siłownik TEN
Model
Typ
Maksymalny moment obrotowy przy ruszaniu
Nominalny moment obrotowy
Prędkość bez obciążenia
Prędkość przy nominalnym momencie obrotowym
Maksymalna częstotliwość cykli przy nominalnym momencie obrotowym (maksymalny poziom cykli dopuszczony przez centralę znajduje się w tabelach 3 i 4) *
Maksymalny czas pracy w ruchu ciągłym przy nominalnym momencie obrotowym (maksymalny czas pracy w ruchu ciągłym
dopuszczona przez centralę znajduje się w tabelach 3 i 4) **
Ograniczenia eksploatacyjne
Trwałość
Zasilanie siłownika TEN
Zasilanie siłownika TEN/V1
Maksymalna moc pobierana przy ruszaniu
[odpowiadająca ilość Amperów]
Klasa izolacji
Zasilanie awaryjne
Światełko nocne
Wyjście lampy ostrzegawczej
Wyjście BlueBUS
Wyjście STOP

Wyjście SbS (Krok po kroku)
Wyjście OTWIERA
Wyjście ZAMYKA
Wyjście ANTENA radio
Złączka radiowa
Funkcje możliwe do zaprogramowania
Funkcje z automatyczym rozpoznawaniem

Temperatura pracy
Stosowanie w otoczeniu kwaśnym, słonym
lub zagrożonym wybuchem
Stopień ochrony
Wymiary
Masa
Pamiętaj:
* Przy 50°C maksymalna częstotliwość
pracy wynosi (cykli/godzinę):
** Przy 50°C maksymalny czas pracy ciągłej wynosi (minut):

TN2020LR10
/
320Nm
220Nm
1.4 rpm (24V
0.9 rpm (24V

)
)

TN2010LR10
TN2010LR10+TN2020LR10
Elektromechaniczny siłownik do automatycznego poruszania
garażowych bram uchylnych wystających i niewystających poza
obrys, wraz z elektroniczną centralą sterującą.
350Nm
500Nm
240Nm
330Nm
1.7obr/min; centrala umożliwia ustawienie 6 poziomów prędkości
1.2rpm

25 cykli/godz

15 cykli/godz

25 cykli/godz

14 minuty

22 minuty

14 minuty

Siłownik TEN nadaje się do automatyzacji bram uchylnych o powierzchni do 8m2 z 1 silnikiem i
do 14m2 z 2 silnikami, zgodnie z ograniczeniami w Tabeli 2.
Szacowana pomiędzy 10000 a 50000 cykli, w warunkach przedstawionych w Tabeli 13
24 V
(-30% +50%)
230V
(-10% +15%) 50/60Hz.
(-10% +15%) 50/60Hz.
120V
130 W (5.5A)
240 W (1A)
350 W (1.4A)
[2A wersja V1]
[3A wersja V1]
III
I
I
/
Tak
Dioda wewnętrzna
Przy 1 lampie ostrzegawczej LUCYB;
/
/
MLB lub MLBT (żarówka 12V, 10W)
Jedno wyjście z maksymalnym ob/
/
ciążeniem 12 jednostek BlueBUS
Dla styków normalnie zamkniętych, normalnie otwartych lub o stałej oporności
8,2KΩ, funkcja samouczenia (zmiana w
/
/
stosunku do stanu wczytanego powoduje wydanie polecenia “STOP”)
Dla styków normalnie otwartych
(zamknięcie styku powoduje wyda/
/
nie polecenia “SbS” Krok po kroku)
Dla styków normalnie otwartych
(zamknięcie styku powoduje
/
/
wydanie polecenia OTWIERA)
Dla styków normalnie otwartych
(zamknięcie styku powoduje
/
/
wydanie polecenia ZAMYKA)
52Ω dla przewodu typu RG58 lub
/
/
podobnego
Styk SM dla odbiorników SMXI,
/
/
SMXIS lub OXI
8 funkcji typu ON-OFF i 8 funkcji
możliwych do regulacji (patrz
/
/
Tabele 8 i 9)
Automatyczne rozpoznawanie urządzeń podłączonych do wyjścia BlueBUS. Automatyczne rozpoznawania
typu urządzenia “STOP” (styk NO, NC
/
/
lub oporność 8,2KΩ). Wczytywanie
pozycji otwarcia i zamknięcia bramy
oraz obliczanie miejsc zwolnienia
ruchu i otwarcia częściowego.
-20°C ... +50°C
Nie
IP 44
512 x 150 x h158 mm
7.2 kg
TN2020LR10

10 kg
TN2010LR10

TN2010LR10+TN2020LR10

4

6

4

12

6

7
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Deklaracja Zgodności UE (Nr 258/TN)
i deklaracja włączenia „maszyny nieukończonej“
Uwagi - treść niniejszej deklaracji odpowiada oświadczeniom znajdującym się w oficjalnym dokumencie złożonym w siedzibie firmy Nice
S.p.A., a w szczególności jego ostatniej wersji dostępnej przed wydrukowaniem niniejszej instrukcji. Niniejszy tekst został dostosowany w
celach wydawniczych. Kopię oryginalnej deklaracji można uzyskać w siedzibie spółki Nice S.p.A. (TV) Italy.
Wydanie: 6
Język: PL
Nazwa producenta:
Adres:
Osoba upoważniona do sporządzenia
dokumentacji technicznej:
Adres:
Typ produktu:
Model / Typ:
Urządzenia dodatkowe:

NICE S.p.A.
Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
NICE S.p.A.
Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Motoreduktor elektromechaniczny z wbudowaną centralą
TN2010L, TN2020L
Zobacz katalog

Niżej podpisany, Roberto Griffa, Chief Executive Officer, oświadcza na własną odpowiedzialność, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny
następującymi dyrektywami:
• Dyrektywa 2014/30/UE (EMC) EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
Ponadto, produkt jest zgodny z następującą dyrektywą w zakresie wymagań dotyczących „maszyn nieukończonych” (Załącznik II, część 1,
sekcja B):
Dyrektywa 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 roku, dotycząca maszyn, zmieniająca dyrektywę
95/16/WE (przekształcenie).
- Oświadcza się, że stosowna dokumentacja techniczna została sporządzona zgodnie z załącznikiem VII B dyrektywy 2006/42/WE oraz,
ze spełnione zostały następujące wymagania podstawowe:
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 -1.2.6 - 1.5.1 -1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 - 1.5.10 - 1.5.11
- Producent zobowiązuje się do przekazania władzom krajowym, w odpowiedzi na uzasadnione zapytanie, informacji dotyczących
„maszyny nieukończonej”, zachowując całkowicie swoje prawa do własności intelektualnej.
- Jeżeli „maszyna nieukończona” oddana zostanie do eksploatacji w kraju europejskim, którego język urzędowy jest inny niż język niniejszej
deklaracji, importer ma obowiązek dołączyć do niniejszej deklaracji stosowne tłumaczenie.
- Przypominamy, że „maszyny nieukończonej“ nie należy uruchamiać do czasu, kiedy maszyna końcowa, do której ma ona zostać włączona, nie uzyska deklaracji zgodności (jeżeli wymagana) z wymogami dyrektywy 2006/42/CE.
Ponadto, produkt jest zgodny z następującymi normami:
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008
EN 60335-2-103:2015
Miejsce i Data: Oderzo, 05/09/2017
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Inz. Roberto Griffa (Chief Executive Officer)

INSTRUKCJA OBSŁUGI (do dostarczenia końcowemu użytkownikowi)
Zalecenia i ostrzeżenia skierowane do użytkownika siłownika TEN
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Śledzenie tych instrukcji jest ważne dla bezpieczeństwa osób

Przechowywać te instrukcje
Poniższe zalecenia mogą zostać zawarte w “Zaleceniach i ostrzeżeniach dotyczących eksploatacji automatyki”, jakie instalator musi przekazać właścicielowi automatyki, a w każdym razie muszą stanowić
ich integralną część.da esse.

Gratulujemy wyboru automatyki Nice! Firma Nice S.p.A. produkuje elementy do automatyzacji bram garażowych i wjazdowych,
bram rolowanych, rolet i markiz przeciwsłonecznych, takie jak siłowniki, centrale sterujące, piloty, lampy ostrzegawcze, fotokomórki
i inne akcesoria. Nice używa wyłącznie materiałów wysokiej jakości, a jej powołaniem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań,
które mogłyby ułatwić eksploatację produkowanych urządzeń. Wyroby firmy Nice są niezwykle precyzyjnie dopracowane jeśli chodzi
o zastosowane rozwiązania techniczne, estetyczne i ergonomiczne. Z szerokiej gamy produktów Nice Państwa instalator z pewnością
wybierze produkt, który najlepiej będzie odpowiadał Państwa potrzebom. Wykonawca zakupionej przez Państwa automatyki nie
jest jednak firma Nice. Instalacja jest efektem pracy Państwa instalatora - jego analiz, badań, doboru materiałów i wykonania. Każda
automatyka jest wyjątkowa i tylko Państwa instalator dysponujący doświadczeniem oraz profesjonalnym przygotowaniem, będzie
mógł ją wykonać według Państwa potrzeb bezpiecznie, szybko i w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawnych. Automatyka
stanowi wygodne i bezpieczne rozwiązanie, a pamiętając o kilku prostych zabiegach konserwacyjnych będzie można cieszyć się
nią przez lata. Nawet wówczas gdy Państwa automatyka spełnia poziom bezpieczeństwa stawiany przez normy, nie wyklucza to
możliwości zaistnienia “ryzyka resztkowego”, tzn. ryzyka powstania zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego lub błędnego
użytkowania produktu. W związku z tym pragniemy przekazać Państwu kilka użytecznych wskazówek jak postępować by uniknąć
wszelkich niedogodności.
• Przed pierwszym użyciem automatyki, poproście instalatora o wyjaśnienie możliwych przyczyn zaistnienia ewentualnego
ryzyka resztkowego i przeczytajcie zalecenia i ostrzeżenia dla użytkownika, które otrzymaliście od instalatora. Instrukcję należy
zachować na przyszłość i przekazać ją ewentualnemu następnemu właścicielowi automatyki.
• Fotokomórki nie są urządzeniami zabezpieczającymi, są wyłącznie pomocniczymi urządzeniami bezpieczeństwa.
Zostały skonstruowane w oparciu o technologię o wysokiej niezawodności, w ekstremalnych sytuacjach mogą jednakże funkcjonować
nieprawidłowo lub nawet ulec uszkodzeniu, a w niektórych przypadkach uszkodzenie może nie być natychmiast widoczne. Dlatego
dobrą zasadą jest stosowanie się do następujących zaleceń:
- Przejazd jest dozwolony wyłącznie, jeżeli brama lub drzwi są całkowicie otwarte a skrzydła są nieruchome.
- BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ przejeżdżania podczas kiedy brama lub drzwi zamykają się ! Okresowo sprawdzać prawidłowe
funkcjonowanie fotokomórek, sprawdzać również wykonanie zaprogramowanej konserwacji, co najmniej co 6 miesięcy.
• Państwa automatyka to urządzenie, które dokładnie wykonuje wydane przez Państwa polecenia. Nieodpowiedzialne lub
niewłaściwe użycie może spowodować powstanie niebezpiecznej sytuacji nie należy wydawać polecenia manewru, jeśli w pobliżu
bramy znajdują się osoby, zwierzęta lub przedmioty.
• Dzieci: automatyka gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, a niezawodne fotokomórki uniemożliwiają wykonanie ruchu w
obecność osób lub rzeczy. Mimo to lepiej zabronić dzieciom bawienia się w pobliżu automatyki oraz nie zostawiać nigdy pilotów bez
nadzoru, aby uniknąć nieumyślnej aktywacji urządzenia: to nie zabawka!
• Często sprawdzać instalację, a w szczególności przewody, sprężyny i uchwyty, w celu stwierdzenia ewentualnej utraty równowagi
i oznak zużycia lub uszkodzenia. Sprawdzać raz w miesiącu, czy silnik napędu zmienia kierunek, w przypadku, kiedy brama napotka
przedmiot o wysokości 50 mm znajdujący się na podłożu. Nie używać automatu, w którym niezbędne jest wykonanie naprawy lub
regulacji, ponieważ uszkodzona instalacja lub nieprawidłowo wyrównoważona brama może powodować zranienie.
• Anomalie: W przypadku odnotowania jakichkolwiek anomalii w funkcjonowaniu automatyki należy od razu odłączyć zasilanie
i wysprzęglić ręcznie siłownik. Nie próbujcie sami naprawiać urządzenia, lecz zwróćcie się o pomoc do Waszego instalatora. W
międzyczasie można dalej użytkować bramę, otwierając ją ręcznie po wcześniejszym wysprzęgleniu siłownika według procedury
opisanej w dalszej części instrukcji.
• Konserwacja: Automatyka, jak każda maszyna, wymaga okresowej konserwacji, co gwarantuje jej bezpieczne i długoletnie
funkcjonowanie. Warto uzgodnić z Państwa instalatorem harmonogram przeglądów. Firma Nice zaleca przeglądy co sześć miesięcy
w sytuacji normalnej domowej eksploatacji, jednak ich rzeczywista częstotliwość powinna być ustalona w zależności od intensywności
użytkowania. Wszystkie prace kontrolne, konserwacyjne i naprawcze muszą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
• Nawet jeśli uważacie że potraficie, nie modyfikujcie urządzenia, ani parametrów programowania i regulacji automatyki. Pozostawcie
to instalatorowi.
• Osoba wykonująca odbiór techniczny, okresowe przeglądy i ewentualne naprawy musi sporządzić odpowiednią dokumentację
dotyczącą tych czynności, a właściciel urządzenia musi tę dokumentację przechowywać.
Jedyne czynności, które możecie i powinniście okresowo wykonywać, to czyszczenie szybek fotokomórek i usuwanie ewentualnych
liści czy kamieni, które mogłyby przeszkodzić w ruchu bramy. Przed przystąpieniem do pracy należy pamiętać o odblokowaniu
automatu (jak podano w dalszej części instrukcji), odłączyć wszelkie źródła zasilania (również akumulatory awaryjne, jeżeli występują);
do czyszczenia automatu używać wyłącznie lekko wilgotną ściereczkę.
• Utylizacja. Po zakończeniu okresu eksploatacji automatyki upewnijcie się, że demontaż zostanie przeprowadzony przez
wykwalifikowany personel, a materiały zostaną poddane recyklingowi lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Uszkodzenie lub brak zasilania Kiedy czekacie na instalatora lub na przywrócenie zasilania, możecie obsługiwać bramę normalnie,
jak zwykłą niezautomatyzowaną bramę. W tym celu należy wysprzęglić siłownik. Jest to operacja opracowana przez firmę Nice ze
specjalną troską, aby zagwarantować Państwu jak najłatwiejsze użycie, które nie wymaga specjalnych narzędzi, ani dużego wysiłku.
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Odblokować
i zablokować
motoreduktor (manewr ręczny)
przed wykonaniem tej operacji, pamiętaj, że wysprzęglenie może być wykonane tylko przy nieruchomej bramie.
Motoreduktor jest wyposażony w system mechaniczny, umożliwiający ręczne otwieranie i zamykanie bramy.
Otwarcie ręczne należy wykonać w przypadku braku prądu lub usterki instalacji.
W przypadku awarii motoreduktora, możliwe jest wykonanie odblokowania silnika w celu sprawdzenia, czy usterka nie dotyczy mechanizmu odblokowującego.
W celu wysprzęglenia siłownika przekręć dźwignię przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i ręcznie wykonaj
ruch bramy

W celu ponownego włączenia automatyki ustaw dźwignię
ponownie w pozycji pionowej przekręcając ją zgodnie z
ruchem wskazówek zegara i ręcznie wykonaj ruch bramy
aż do zasprzęglenia

Sterowanie przy niesprawnych urządzeniach zabezpieczających: Istnieje możliwość sterowania bramą, nawet wówczas, gdy
urządzenia zabezpieczające nie działają prawidłowo.
• Uruchom bramę (pilotem, przełącznikiem na klucz, itp.). Jeśli wszystko jest w porządku, brama otworzy się i zamknie w sposób
normalny,
w przeciwnym wypadku lampa ostrzegawcza mignie kilka razy i manewr nie rozpocznie się (liczba mignięć zależy od przyczyny,
z powodu której manewr nie może się rozpocząć).
• Wówczas w przeciągu 3 sekund wciśnij i przytrzymaj przycisk odpowiadający temu poleceniu.
• Po około 2 sekundach uaktywni się tryb “W obecności operatora”, to znaczy ruch bramy będzie możliwy tylko wtedy kiedy będziemy
wciskać przycisk (lub trzymać przekręcony kluczyk) a po zwolnieniu polecenia natychmiast zatrzyma się.
W przypadku niesprawnych urządzeń zabezpieczających należy jak najszybciej naprawić automatykę.
Wymiana baterii w pilocie: jeśli pilot, po pewnym czasie, ma zmniejszony zasięg lub w ogóle przestaje działać, przyczyną mogą być
po prostu wyczerpane baterie (w zależności od intensywności eksploatacji, czas pracy baterii waha się od kilku miesięcy do ponad
roku). Na konieczność wymiany baterii wskazuje także dioda kontrolna, która nie zapala się, świeci bardzo słabo lub zapala się tylko
na chwilkę. Przed zwróceniem się do instalatora, spróbujcie wymienić baterie na inne, wyjęte z prawidłowo działającego pilota. Jeśli to
jest powodem anomalii, wystarczy wymienić baterie na nowe tego samego typu.
Uwaga: Baterie zawierają substancje zanieczyszczające: nie wolno ich wyrzucać do odpadów domowych, ale należy oddać je do
utylizacji według lokalnych norm i regulaminów.
Jesteście zadowoleni? Gdybyście chcieli w przyszłości dokupić kolejne urządzenie automatyki, zwróćcie się do tego samego instalatora i do Nice, a zapewnicie sobie nie tylko profesjonalną poradę i najbardziej zaawansowany produkt na rynku, ale też najlepsze
funkcjonowanie i największą kompatybilność z istniejącą instalacją.
Dziękujemy za przeczytanie naszych zaleceń i życzymy dużo satysfakcji z nowego urządzenia. Państwa instalator z przyjemnością
udzieli dodatkowych wyjaśnień czy porad dotyczących obecnej lub przyszłej eksploatacji automatyki.
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