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Instructions

ICARUS
Układ sterowania Central PWM
( wersja rozszerzona )
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OSTRZE ENIE !!
•

Monta mo e by dokonywany tylko przez przeszkolony personel , zgodnie z
obecnymi przepisami dotycz cymi instalacji automatyki bram , szczególnie w
zgodzie z wytycznymi 89/392 i normami EN 12453 i EN 12445.

•

Nale y stosowa

tylko oryginalne cz

ci . Firma Stagnoli nie jest

odpowiedzialna za uszkodzenia powstałe w wyniku niewła ciwej obsługi lub
stosowania nieoryginalnych cz

ci .

•

Przed i w trakcie monta u zasilanie elektryczne musi by odł czone .

•

Przewód zasilaj cy mo e by podł czony do sieci elektrycznej posiadaj cej
wła ciwe zabezpieczenia , zachowuj c minimalny odst p mi dzy gniazdami
3.5 mm , zgodnie z obecnymi przepisami .

•

Nale y stosowa

urz dzenia zabezpieczaj ce , zwracaj c szczególn

na ich rodzaj i poło enie . Nale y stosowa

uwag

wył cznik STOP odcinaj cy

dopływ energii elektrycznej w przypadku zagro enia .
•

Instrukcja przeznaczona jest dla przeszkolonych instalatorów , a nie dla
u ytkownika . Obowi zkiem monta ysty jest wyja nienie u ytkownikowi
zasad pracy urz dzenia , niebezpiecze stw zwi zanych z niewła ciw obsług
, oraz konieczno ci przeprowadzania regularnych przegl dów .
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OPIS TECHNICZNY
Układ steruj cy central PWM jest przeznaczony do sterowania prac silników 24 Vdc
nap dzaj cych bramy sekcyjne i uchylne wyposa one w spr yny skr tne i rozci gliwe .
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układu steruj cego posiada dwa rz dy gniazd słu cych do podł czenia
zasilania obwodów elektronicznych , silnika , urz dze dodatkowych i zabezpiecze .
Poni ej przedstawiony jest opis przył czy :

ZASILANIE
PŁYTY
TRANSFORMATORA )

UKŁADU

STEROWANIA

(

Z

WYJ CIE ZASILAJ CE URZ DZENIA DODATKOWE
(ZABEZPIECZONE WARYSTOREM MAX 150 mA )

WYJ CIE DO ŁADOWANIA BATERII DODATKOWYCH
( 24 V dc )
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WYJ CIE 24V DC DO ZASILANIA SILNIKA

WYJ CIE ZASILANIA LAMPY OSTRZEGAWCZEJ (25W MAX
24V ac): Sposób wiecenia jest kontrolowany przez układ
steruj cy

GNIAZDO N.C. ( normalnie zwarte ) PRZYCISKU STOP

GNIAZDO
N.C.
FOTOKOMÓREK

(

normalnie

zwarte

)

WEJ CIA

WEJ CIE KRAW DZIOWEJ LISTWY BEZPIECZE STWA :
Aby poł czy kraw dziow listw bezpiecze stwa nale y
usun
opornik . Prac
zabezpieczenia steruje układ
elektroniczny sterowania .

WEJ CIE N.O. ( normalnie rozwarte ) PRZYCISKU START

WEJ CIE ANTENOWE ODBIORNIKA

UWAGA : wszystkie gniazda oznaczone N.C. ( normalnie zwarte ) i
nieu ywane musz by zwarte .
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potencjometr
FORCE
regulacji
siły
CONTROL

LED1

MANOEUVRE
przycisk
przycisk proCODE
PUSH
BUTTON
ENABLING
do wpisygramowania
PUSH
BUTTOM
wania
piprzesuwu P1

lotów sterowania
radioweg
radiowego
P2

ON

1 2 3

potencjometr
SPEED
CONTROL
regulacji
pr dko ci

PP PUSH
przycisk
PPBUTTON

przeł czniki
funkcji DIP
SELECTION
DIP-SWITCH

BOARD FOR
wyj cie TERMINAL
lampy
dodatkowej
COURTESY LAMP
max 20W
(Max.24V
20 Wdc
with 24V dc)

LOWER
SIDE OF THE– CENTRAL
UNIT
UKŁAD
STEROWANIA
CZ
DOLNA
Cz
dolna układu sterowania posiada gniazdo zasilania lampy dodatkowej oraz
elementy niezb dne do programowania i ustawiania trybu pracy :
•

•
•
•
•
•

PRZYCISK
PP: steruje prac silnika w sposób zale ny od ustawienia
przeł czników DIP :
1. w ustawieniu ,,programowanie,, oraz ,,obsługa r czna,, silnik pracuje tylko
podczas wciskania przycisku i zmienia kierunek ruchu po ka dym jego
ponownym naci ni ciu .
2. w ustawieniu ,,kasowanie pami ci,, przycisk PP jest nieaktywny .
3. w pozostałych ustawieniach trybu pracy , ka de naci ni cie przycisku PP
powoduje prac automatu w cyklu Otwórz-Stop-Zamknij-Stop .
POTENCJOMETR REGULACJI SIŁY : zmienia zakres siły ci gu silnika , tak aby
pokona opory ruchu bramy .
POTENCJOMETR REGULACJI PR DKO CI : zmienia zakres pr dko ci pracy
silnika automatu .
PRZEŁ CZNIKI FUNKCJI DIP : słu do programowania układu sterowania oraz
do ustawienia wymaganego trybu pracy ( 5 mo liwo ci ) .
PRZYCISK P1 : słu y do programowania ; dioda sygnalizacyjna LED1 zapala si
podczas programowania i ga nie po naci ni ciu przycisku P1 .
PRZYCISK P2 : słu y do wprowadzania do pami ci sygnałów z pilotów sterowania
radiowego ; dioda sygnalizacyjna LED2 zapala si podczas programowania i ga nie
po naci ni ciu przycisku P2.
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Tryby pracy układu sterowania :

1) Obsługa r czna : pozwala sterowa prac automatu za pomoc przycisku PP ( na
obudowie ) lub START podł czonego do gniazda PAS ( mo e to by równie
wł cznik kluczykowy ) . Silnik pracuje tylko w trakcie naciskania przycisku .
2) Tryb pracy pół-automatyczny : pozwala sterowa prac automatu za pomoc
przycisku PP , START podł czonego do gniazda PAS , lub sygnałem radiowym z
pilota zdalnego sterowania . Ka dy impuls powoduje ruch silnika w cyklu OtwórzStop-Zamknij-Stop .
3) Tryb pracy automatyczny : pozwala sterowa prac automatu za pomoc przycisku
PP , START podł czonego do gniazda PAS , lub sygnałem radiowym z pilota
zdalnego sterowania .Ka dy impuls powoduje otwarcie bramy , a po upływie
zaprogramowanego czasu oczekiwania , brama zamknie si automatycznie .
4) Tryb pracy automatyczny z fotokomórkami : brama zamyka si po około 5
sekundach od chwili otrzymania sygnału z fotokomórek ( np.: przez samochód
opuszczaj cy gara ) . Pozostałe funkcje pracy s identyczne jak w trybie
automatycznym .
5) Tryb pracy condominium ( wielu u ytkowników –gara zbiorczy ): pozwala sterowa
prac automatu za pomoc przycisku PP , START podł czonego do gniazda PAS ,
lub sygnałem radiowym z pilota zdalnego sterowania .Ka dy impuls powoduje
otwarcie bramy , a po upływie zaprogramowanego czasu oczekiwania , brama
zamknie si automatycznie .Podczas otwierania automat nie reaguje na aden
sygnał steruj cy , natomiast w czasie zamykania powoduje on natychmiastowe
odwrócenie kierunku ruchu bramy . Wspomniane sygnały podane w trakcie
oczekiwania na automatyczne zamkni cie , spowoduj odliczanie tego czasu od
pocz tku .

7

Stagnoli

Instructions

Ustawienia przeł czników DIP i odpowiadaj ce im funkcje :

SET
the door
regardless
of theniezale
programme,
particurarly
SET UP
UP::to
Wmove
tej pozycji
mo na
porusza bram
nie od ustawie
. to
open
thewdoor
to theeniu
height
theustawia
programming
Ponadto
tym poło
przełrequired
cznikówinDIP
si poło phase.
enie otwarcia
bramy podczas programowania .

PROGRAMMING:
the data
concerning
the truck
as well
PROGRAMOWANIEto: store
W tej pozycji
przeł
czników DIP
dokonuje
si
programowania
poło
e bramy
, ustawienia
czasu
oczekiwania
na unit;
as
breaking and
pause
time of
the garage
door
in the central
automatyczne
zamknitocie
orazthe
zapami
tywaniacodes
sygnałów
pilotówthe
moreover
it allows
store
transmitter
to control
sterowania radiowego .
automation.

TRYB
PRACYFUNCTIONING
AUTOMATYCZNY
FOTOKOMÓRKAMI
AUTOMATIC
WITHZPHOTOCELL

SEMI-AUTOMATIC
FUNCTIONING
TRYB PRACY PÓŁ-AUTOMATYCZNY

OBSŁUGA
R CZNA
HOLD TO RUN
CONTROL FUNCTIONING

TRYB PRACYFUNCTIONING
AUTOMATYCZNY
AUTOMATIC

TRYB
PRACY CONDOMINIUM
( WIELY
U YTKOWNIKÓW
–
AUTOMATIC-TRAFFIC
CONTROL
CONDOMINIUM
FUNCTIONING
-(one
GARA
ZBIORCZY
)
way)

to deletePAMI
the codes
thetej
transmitters
and czników
the data stored
during
RESET:
KASOWANIE
CI of
:W
pozycji przeł
DIP mo
na the
programming
phase.
usun wszystkie dane wprowadzone podczas programowania ł cznie z
.pami ci sygnałów pilotów sterowania radiowego .
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PROGRAMOWANIE
1) WŁ CZY ZASILANIE ELEKTRYCZNE.
2) USUN
Z PAMI CI DANE POPRZEDNIO WPROWADZONE:
• Ustawi przeł czniki DIP w pozycji KASOWANIE PAMI CI ( LED1 i LED2 zapal
si )
• Wcisn przycisk P1 tak długo a dioda LED1 zga nie.
• Wcisn przycisk P2 tak długo a dioda LED2 zga nie.
3) USTAWIANIE MAKSYMALNEJ POZYCJI OTWARCIA:
• Ustawi przeł czniki DIP w pozycji SET UP ( dioda LED1 zapali si )
• naciskaj c przycisk PP nale y ustawi bram w po danej pozycji otwarcia .
Uwaga ! Pozycja otwarcia musi by wy ej ni 1.5 m..
4) PROGRAMOWANIE DROGI PRZESUWU
• Ustawi przeł czniki DIP w pozycji PROGRAMOWANIE . Diody sygnalizacyjne
LED1 i LED2 za wiec si potwierdzaj c gotowo
układu sterowania do
zapami tywania danych.
• Wcisn
przycisk PP aby rozpocz
odliczanie czasu oczekiwania na
automatyczne zamkni cie ( lampa ostrzegawcza zaczyna miga ). UWAGA !niezale nie od trybu pracy , czas oczekiwania nie mo e by mniejszy ni 5
sekund .
• Wcisn i utrzymywa wci ni ty przycisk PP aby zako czy odliczanie czasu
automatycznego zamkni cia i rozpocz
manewr zamykania bramy . Jest
szczególnie wa ne aby przycisk PP był cały czas wci ni ty , a do momentu
zupełnego zamkni cia bramy . Je li przesuw zostanie zakłócony nale y
rozpocz PROGRAMOWANIE DROGI PRZESUWU od pocz tku ( punkt 4 ).
• Wcisn przycisk PP aby ustawi docisk do ramy ( wa ne dla bram uchylnych ) .
• Wcisn
przycisk P1 aby poło enie kra cowe zamkni cia oraz inne parametry
ruchu zostały zapami tane ( dioda LED1 zga nie ).
5) WPISYWANIE SYGNAŁU PILOTA STEROWANIA RADIOWEGO:
• Ustawi przeł czniki DIP w pozycji KASOWANIE PAMI CI ( LED1 i LED2 zapal
si )
• Wcisn przycisk P2 tak długo a dioda LED2 zga nie.
• Ustawi przeł czniki DIP w pozycji PROGRAMOWANIE . Diody sygnalizacyjne
LED1 i LED2 za wiec si potwierdzaj c gotowo
układu sterowania do
zapami tywania danych.
• Wysła sygnał radiowy z pilota który ma by zapami tany ( dioda sygnalizacyjna
LED2 miga w trakcie wpisywania sygnału do pami ci ) . UWAGA ! tylko
oryginalne nadajniki Stagnoli mog by wprowadzone do pami ci układu
sterowania .
• Wcisn
przycisk P2 ( dioda LED2 zga nie ). W tej fazie programowania nie
wolno wciska przycisku P1 , gdy spowoduje to utrat wszystkich
poprzednio zapami tanych parametrów ruchu (dioda sygnalizacyjna LED1
zga nie po zako czeniu programowania ) .
• Dioda LED2 zapala si tylko podczas wysyłania sygnału z pilota sterowania
radiowego który jest zapami tywany ; w ka dym innym przypadku gdy zapala
si
dioda LED2 , WPISYWANIE SYGNAŁU PILOTA STEROWANIA
RADIOWEGO nale y powtórzy .
6) USTAWI PRZEŁ CZNIKI DIP W PO DANY TRYB PRACY.
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OSTRZE ENIE !
Podczas pierwszego cyklu otwarcia i zamkni cia bramy po programowaniu , układ
sterowania kalkuluje i zapami tuje sił niezb dn do zapewnienia płynnego
przesuwu bramy . Nale y zwróci szczególn uwag czy istniej
przeszkody
mechaniczne mog ce zakłóci ruch bramy podczas tego cyklu zapami tywania
drogi . Poniewa automat dopasowuje sił ci gu do obci enia , przeszkoda mo e
by zniszczona lub zbyt wielki pobór pr du mo e uszkodzi układ sterowania
.Podczas normalnej pracy automatu nadmierne opory ruchu powoduj zadziałanie
czujnika przeci eniowego i w konsekwencji odwrócenie kierunku ruchu silnika .

URZ DZENIA BEZPIECZE STWA
Układ sterowania Central PWM współpracuje
zapewniaj cymi bezpieczn prac automatu :

z

nast puj cymi

urz dzeniami

a) Przycisk STOP :
• Po naci ni ciu w trakcie otwierania bramy , automat zatrzymuje si .
Ponowne uruchomienie automatu mo e nast pi po naci ni ciu przycisku
PP , START podł czonego do gniazda PAS lub sygnałem z pilota sterowania
radiowego ( brama zacznie zamyka si ) .
• Po naci ni ciu podczas zamykania bramy , automat zatrzymuje si .
Ponowne uruchomienie automatu mo e nast pi po naci ni ciu przycisku
PP , START podł czonego do gniazda PAS lub sygnałem z pilota sterowania
radiowego ( brama zacznie otwiera si ) .
b) Fotokomórki : Sygnał z fotokomórek podany w trakcie otwierania bramy ,
zatrzymuje j do momentu usuni cia przeszkody . Sygnał z fotokomórek podany w
trakcie zamykania bramy , zatrzymuje j i po usuni ciu przeszkody automat zacznie
otwiera bram .
c) Kraw dziowa listwa bezpiecze stwa :
• Sygnał z listwy bezpiecze stwa podany w trakcie otwierania bramy , zatrzymuje
j . Ponowne uruchomienie automatu mo e nast pi po naci ni ciu przycisku
PP lub sygnałem z pilota sterowania radiowego ( brama zacznie otwiera si ) .
• Sygnał z listwy bezpiecze stwa podany w trakcie zamykania bramy powoduje
cofni cie jej i zatrzymanie . Ponowne uruchomienie automatu mo e nast pi po
naci ni ciu przycisku PP lub sygnałem z pilota sterowania radiowego ( brama
zacznie otwiera si ).
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d) Czujnik przeci eniowy : Układ wewn trzny kontroluj cy wielko
siły ci gu
rozwijanej przez silnik automatu zgodnie z obecnymi przepisami dotycz cymi
bezpiecze stwa automatyki bram (UNI EN 12453, UNI EN 12445). Sił ci gu
otwierania i zamykania bramy mo na regulowa potencjometrem w układzie
sterowania , i gdy zostanie ona przekroczona to czujnik przeci eniowy staje si
aktywny .
• Je li czujnik zadziała w trakcie otwierania bramy , zatrzymuje j . Ponowne
uruchomienie automatu mo e nast pi po naci ni ciu przycisku PP lub
sygnałem z pilota sterowania radiowego.
• Je li czujnik zadziała w trakcie zamykania bramy , spowoduje jej cofni cie i
zatrzymanie . . Ponowne uruchomienie automatu mo e nast pi po naci ni ciu
przycisku PP lub sygnałem z pilota sterowania radiowego ( brama zacznie
otwiera si ).
• Po ka dym zadziałaniu czujnika przeci eniowego , automat rozpocznie
poszukiwania punktu pełnego zamkni cia bramy (dioda sygnalizacyjna LED1
za wieci si ) , oraz ponowne zapami tywanie siły przesuwu bramy ( dioda
sygnalizacyjna LED2 za wieci si ) nim przejdzie do trybu normalnej pracy .

OBSŁUGA TECHNICZNA
.

•
•

Nale y regularnie sprawdza poprawno działania urz dze bezpiecze stwa .
Układ sterowania posiada wewn trzny licznik cykli pracy automatu , ułatwiaj cy
przeprowadzanie regularnych przegl dów :
a) Po osi gni ciu 5000 cykli pracy , lampa dodatkowa błyska raz po ka dym
kolejnym otwarciu bramy .
b) Po osi gni ciu 5200 cykli pracy , lampa dodatkowa błyska trzy razy po ka dym
kolejnym otwarciu bramy .
• Koło przekładni silnika steruj ce prac optycznego czujnika poło enia , powinno
by regularnie przegl dane i czyszczone .
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UWAGI
Układ sterowania Central PWM jest tak zaprogramowany , aby odtwarza i zapami tywa
poło enie punktu zamkni cia bramy oraz sił niezb dnych do jej przesuwania co 50 cykli
pracy . Umo liwia to bie c zmian parametrów ruchu wynikaj c ze zu ycia
mechanizmów bramy .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W czasie programowania automat pracuje ze zmniejszon pr dko ci .
W przypadku gdy brama posiada wbudowan furtk serwisow , nale y umie ci
wył cznik zatrzymuj cy prac automatu w chwili otwierania drzwi furtki .
O wietlenie automatu zapala si podczas normalnej pracy , w czasie oczekiwania
na automatyczne zamkni cie oraz gdy zadziała czujnik przeci eniowy .
Wyj cia zasilania urz dze dodatkowych ( 24 Vac ) oraz o wietlenia nie s aktywne
podczas stosowania baterii .
Układ sterowania mo e zapami ta do 16 sygnałów pilotów sterowania radiowego .
Lampa o wietlenia dodatkowego zapala si w czasie pracy automatu oraz wył cza
si po około 40 sekundach po jego zatrzymaniu .
Układ sterowania posiada funkcj łagodnego startu oraz łagodnego zatrzymania .
Po zmianie pr dko ci ruchu automatu nale y zaprogramowa ponownie
układ sterowania , tak aby nowe parametry ruchu zostały zapami tane .
Ustawianie punktu pełnego zamkni cia ( punkt odniesienia ) oraz zapami tywanie
parametrów ruchu bramy jest wskazywane przez
wiecenie si
diód
sygnalizacyjnych , odpowiednio LED1 oraz LED2 .
Układ sterowania Central PWM jest dost pny w dwóch wersjach :
1. X61A306 model bez odbiornika
2. X61A332 model z samoucz cym si odbiornikiem 433.92 MHz
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25015 Desenzano d/g (BS)
ITALIA
Tel. 0309127001-40
Fax 0309120527
Internet www.stagnoli.com
E-mail info@stagnoli.com
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Plateforme Stagnoli France
Z.I.des 3 Moulins – Rue de Goa
06600 Antibes
France
Tél. +33.04.92.91.90.70
Fax. +33.04.92.91.90.71

Lager Stagnoli Deutschland
Am Salzstadl 1
87490 Haldenwang
Deutschland
Tel. +49083041533
Tel. +4908304929921
Fax +49083041534
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