FORZA 7 rev4c
Instrukcja montażu i obsługi sterownika bram przesuwnych

Centrala FORZA 7 spełnia wymagania:





Dyrektywa 89/392CE ze zmianami;
Dyrektywa CE 89/336/CE (D.Lgs 615/96);
Dyrektywa BT 73/23/CE i 93/68/CE (D. Lgs 626/96);
Dyrektywa 98/37 CE i dyrektywa 93/68/CE-72/23/CE-92/31/CE;
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FUNKCJE PRZEŁĄCZNIKÓW DIP SWITCH
DIP SW

OFF

ON

1

Lampa podczas pracy świeci

Lampa podczas pracy miga

2

3

4

5

Hamowanie silnikiem nieaktywne
Hamowanie silnikiem aktywne
Funkcja jest przydatna w przypadku ciężkich bram
Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego, powoduje odwrócenie obrotów silnika , tak aby wyhamować bramę.
Przełącznik krańcowy normalnie zamknięty N.C.
Dioda FCC/FCA normalnie świeci a po aktywacji
wyłącznika gaśnie.

Przełącznik krańcowy normalnie otwarty N.O.
Dioda FCC/FCA normalnie zgaszona a po aktywacji
wyłącznika świeci.

Funkcja spowalniania bramy nieaktywna.
Funkcja spowalniania bramy aktywna
Funkcja powoduje spowalnianie bramy przy końcu zamykania/otwierania. Czas spowalniania jest automatycznie
ustawiony podczas uczenia „światła bramy” na 1/8 czasu otwierania/zamykania. Czas ten można zmienić za
pośrednictwem komputera PC.
Fotozamykanie nieaktywne
Fotozamykanie aktywne
Funkcja umożliwia automatyczne zamknięcie bramy/furtki po zarejestrowaniu przeszkody przez fotokomórki.
Sygnalizacją rozpoczęcia odliczania czasu do zamknięcia będzie zapalenie lampy Zamknięcie nastąpi ok 5sekund po
zniknięciu przeszkody z pola widzenia fotokomórek.
UWAGA! Funkcja aktywna wyłącznie w trybach pracy z automatycznym zamykaniem. Patrz opis DIP6, DIP7
Sprzęgło elektroniczne nieaktywne

10

Funkcja opcjonalna.
Sprzęgło elektroniczne (impulsator) kontroluje prędkość pracy bramy. Aktywacja sprzęgła spowoduje cofnięcie bramy
po 3 sek. od zablokowania.

TRYBY FUNKCJONOWANIA SILNIKA
DIP6
DIP7
OFF

ON

OFF

ON

Sprzęgło elektroniczne aktywne

TRYB

OFF

Naciśnięcie przycisku powoduje kolejno: otwieranie / zatrzymanie / zamykanie.
Automatyczne powtórne zamykanie jest nieaktywne.

OFF

Naciśnięcie przycisku powoduje kolejno: otwieranie / zatrzymanie / zamykanie.
Automatyczne zamknięcie nastąpi po czasie ustawionym potencjometrem PAUSA. Naciśnięcie przycisku w
pilocie w trakcie zamykania spowoduje zablokowanie bramy (automatyczne zamknięcie nie zadziała) do
momentu ponownego naciśnięcia przycisku w pilocie. Naciśnięcie przycisku pilota w trakcie czasu
ustawionego potencjometrem PAUSA powoduje zamknięcie bramy.

ON

Naciśnięcie przycisku powoduje kolejno: otwieranie / zatrzymanie / zamykanie
Automatyczne zamknięcie nastąpi po czasie ustawionym potencjometrem PAUSA. Naciśnięcie przycisku w
pilocie w trakcie zamykania spowoduje zatrzymanie bramy a następnie jej automatyczne otwarcie i
zamknięcie po ustawionym czasie (PAUSA). Naciśnięcie przycisku w pilocie w trakcie czasu ustawionego
potencjometrem PAUSA spowoduje zamknięcie bramy.

ON

Naciśnięcie przycisku powoduje: otwieranie. (BUDYNEK WIELORODZINNY)
Automatyczne zamknięcie nastąpi po czasie ustawionym potencjometrem PAUSA. Centralka nie reaguje na
naciśnięcia pilota w trakcie otwierania i czasu (PAUSA). Naciśnięcie przycisku w pilocie w trakcie
zamykania spowoduje zatrzymanie bramy a następnie jej automatyczne otwarcie i zamknięcie po
ustawionym czasie (PAUSA).

TRYBY FUNKCJONOWANIA PRZEKAŹNIKA CORT / ZAMKA ELEKTRYCZNEGO / LAMPY DODATKOWEJ
DIP8
DIP9
TRYB
OFF

OFF

Wyjście “CORT.” aktywuje się w czasie otwierania bramy lub po naciśnięciu przypisanego przycisku w
pilocie.

ON

OFF

Bistabilny: wyjście aktywuje się w momencie naciśnięcia przypisanego przycisku w pilocie i dezaktywuje
się po ponownym naciśnięciu przycisku.

OFF

ON

Monostabilny: wyjście aktywuje się w momencie naciśnięcia przypisanego przycisku w pilocie a
dezaktywuje się po 90 sek. (czas może zostać zmieniony za pośrednictwem komputera)

ON

ON

Wyjście “CORT.” używane do sterowania zamkiem elektrycznym

ZAPAMIĘTYWANIE USTAWIEŃ ŚWIATŁA BRAMY
1.
2.
3.
4.
5.

Rozblokować mechanizm kluczem i przesuwając bramę w stan zamknięty i otwarty sprawdzić poprawność działania
wyłączników krańcowych. Stan wyłączników sygnalizowany jest za pomocą diod LED FCC i FCA.
Ustawić bramę w środku “światła bramy” i zablokować mechanizm kluczem. Czujniki krańcowe otwarcia i zamknięcia
muszą być w stanie neutralnym.
Ustawić potencjometry FORZA i TE/RA na maksimum.
Jeżeli diody LED L9, L10, L11 migają sekwencyjnie należy przejść do pkt. 4. Jeżeli nie migają należy wykonać procedurę
„KASOWANIE USTAWIEŃ ŚWIATŁA BRAMY.”.
Nacisnąć przycisk SEL aby rozpocząć procedurę zapamiętywania “światła bramy”. Brama powinna się zamknąć, następnie
otworzyć i ponownie zamknąć. W tym momencie procedura zapamiętywania “światła bramy” zakończy się. Jeżeli procedura
rozpocznie się otwieraniem bramy należy ją przerwać przez naciśnięcie przycisku „RESET” i dokonać zamiany kierunku
pracy silnika zamieniając przewody sterujące od silnika i wyłącznika krańcowego.

Po poprawnym przeprowadzeniu powyższej procedury czas spowalniania zostanie automatycznie ustawiony na 1/8 czasu
otwierania/zamykania (czas można zmienić za pośrednictwem komputera PC).
UWAGA: Na przeprowadzenie procedury zapamiętywania „światła bramy” mamy 10 minut. Po przekroczeniu tego czasu
procedura zakończy się samoczynnie – diody LED przestaną migać. Należy w takim przypadku przeprowadzić
„ KASOWANIE USTAWIEŃ ŚWIATŁA BRAMY”.
KASOWANIE USTAWIEŃ ŚWIATŁA BRAMY
Funkcja jest przydatna kiedy zmieniamy bramę lub przenosimy sterownik do innej lokalizacji.
Aby ją przeprowadzić należy:
1.
2.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET - następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk SEL - zwolnić przycisk RESET.
Trzymać naciśnięty przycisk SEL aż do momentu kiedy diody LED L9, L10, L11 migną 2 x.
ZAPAMIĘTYWANIE PILOTÓW

UWAGA: Można zapamiętać maksymalnie 120 kodów pilotów. Jeżeli będziemy próbować zapamiętać ponownie tego
samego pilota lub jeżeli przekroczymy maksymalną liczbę pilotów sterownik zasygnalizuje to sekwencyjnym miganiem
diod L9, L10 i L11. Kody wprowadzone do pamięci nie zostaną skasowane.
Zapamiętywanie przycisku pilota otwierającego całą bramę
1.
2.
3.
4.

Nacisnąć przycisk SEL. Dioda LED L9 zacznie powoli migać.
Nacisnąć przycisk SET. Dioda LED L9 zacznie szybko migać.
W czasie do 10 sek. nacisnąć wybrany przycisk w pilocie aby zapamiętać kod.
Dioda LED L9, L10 i L11 migną 1 x potwierdzając zapamiętanie kodu.

Zapamiętywanie przycisku pilota otwierającego częściowo bramę (funkcja furtki)
1.
2.
3.
4.
5.

Nacisnąć przycisk SEL. Dioda LED L9 zacznie powoli migać.
Nacisnąć przycisk SEL. Dioda LED L10 zacznie powoli migać.
Nacisnąć przycisk SET. Dioda LED L10 zacznie szybko migać.
W czasie do 10 sek. nacisnąć wybrany przycisk w pilocie aby zapamiętać kod.
Dioda LED L9, L10 i L11 migną 1 x potwierdzając zapamiętanie kodu.

Zapamiętywanie przycisku pilota aktywującego dodatkowy przekaźnik CORT (dodatkowa lampa/zamek elektryczny)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nacisnąć przycisk SEL. Dioda LED L9 zacznie powoli migać.
Nacisnąć przycisk SEL. Dioda LED L10 zacznie powoli migać.
Nacisnąć przycisk SEL. Dioda LED L11 zacznie powoli migać.
Nacisnąć przycisk SET. Dioda LED L11 zacznie szybko migać.
W czasie do 10 sek. nacisnąć wybrany przycisk w pilocie aby zapamiętać kod.
Dioda LED L9, L10 i L11 migną 1 x potwierdzając zapamiętanie kodu.
KASOWANIE KODÓW WSZYSTKICH PILOTÓW

Aby skasować kody wszystkich pilotów należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SET na 25 sek. Diody LED L9, L10, L11 migają w
tym czasie. Po 25 sek. Zaświecą na stałe a następnie zgasną.

FUNKCJE POTENCJOMETRÓW
Potencjometr FORZA służy do regulacji mocy silnika w trakcie normalnej pracy.
Potencjometr TE/RA służy do regulacji mocy w trakcie spowalniania. Aktywny tylko gdy funkcja spowalniania włączona.
Potencjometr PAUSA służy do regulacji czasu powtórnego zamknięcia. Aktywny tylko w trybach z automatycznym zamknięciem.
FUNKCJA CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA
Funkcja ta pozwala na częściowe otwarcie bramy, tak aby można było tylko przejść. Funkcja ta jest aktywna tylko przy zamkniętej
bramie. Centrala pozwala na przypisanie tej funkcji do jednego z przycisków na pilocie. Fabrycznie brama otwierana jest przez 1/3
czasu całkowitego otwarcia. Czas można zmienić za pośrednictwem komputera PC.
FUNKCJE LED
SG / L1

Sygnalizuje obroty silnika (1 mignięcie = 1 obrót) (opcja)

AP / L2

Świeci kiedy naciśniemy przycisk otwarcia

C/P / L3

Świeci kiedy naciśniemy przycisk zamknięcia

FOT / L4

Świeci kiedy fotokomórki nie widzą przeszkody.

COS / L5

Świeci kiedy listwa bezpieczeństwa nie jest naruszona przez przeszkodę

STOP / L6

Świeci kiedy wyłącznik awaryjny nie jest aktywny

FCC / L7

N.O.- Świeci kiedy brama zamknięta.

N.C.- Zgaszona kiedy brama zamknięta.

FCA / L8

N.O.- Świeci kiedy brama otwarta

N.C.- Zgaszona kiedy brama otwarta.

L9
AP

- Używany podczas programowania
- Świeci w czasie otwierania bramy

L10
CH

- Używany podczas programowania
- Świeci w czasie zamykania bramy

L11
RAL

- Używany podczas programowania
- Świeci w czasie spowalniania

230V

Świeci sygnalizując zasilanie 230 V

PIERWSZE URUCHOMIENIE
UWAGA!!!
Zestaw jest wstępnie przygotowany do montażu (wkodowane piloty, centrala w trybie uczenia).
1.
2.
3.

Wykonać podłączenia zgodnie ze schematem i skonfigurować DIP SWITCH 1 – 10.
Podłączyć zasilanie centrali.
Sprawdzić stan wejść bezpieczeństwa FOT COS STOP. W normalnym stanie pracy wejścia te nie mogą być naruszone,
diody led FOT COS STOP powinny się świecić. Jeżeli wejścia te są nie używane, należy założyć zwory na odpowiednie
zaciski w centrali.
4. Rozblokować mechanizm kluczem i przesuwając bramę w stan zamknięty i otwarty, sprawdzić poprawność działania
wyłączników krańcowych. Stan wyłączników sygnalizowany jest za pomocą diod LED FCC i FCA.
5. Ustawić bramę w środku “światła bramy” i zablokować mechanizm kluczem. Czujniki krańcowe otwarcia i zamknięcia
muszą być w stanie neutralnym.
6. Ustawić potencjometry FORZA i TE/RA na maksimum.
7. Jeżeli diody LED L9, L10, L11 migają sekwencyjnie należy przejść do pkt. 8. Jeżeli nie migają należy wykonać procedurę
„KASOWANIE USTAWIEŃ ŚWIATŁA BRAMY.”.
8. Nacisnąć przycisk SEL aby rozpocząć procedurę zapamiętywania “światła bramy”. Brama powinna się zamknąć, następnie
otworzyć i ponownie zamknąć. W tym momencie procedura zapamiętywania “światła bramy” zakończy się. Jeżeli procedura
rozpocznie się otwieraniem bramy, należy ją przerwać przez naciśnięcie przycisku „RESET” i dokonać zamiany kierunku
pracy silnika zamieniając przewody sterujące od silnika i wyłącznika krańcowego.
9. Przetestować poprawność działania bramy, zamknąć i otworzyć za pomocą pilota. Jeżeli jest aktywna funkcja spowalniania
brama powinna zwalniać przed końcem zamykania i otwierania.
10. Wyregulować moc pracy i moc spowalniania za pomocą potencjometrów FORZA i TE/RA.
11. Jeżeli są wykorzystywane tryby automatyczne, wyregulować czas opóźnienia automatycznego zamknięcia za pomocą
potencjometru PAUSA.
FUNKCJE PRZEŁĄCZNIKÓW DIP SWITCH
DIP SWITCH

OFF

ON

1

Lampa świeci

Lampa miga

2

Hamowanie silnika nieaktywne

Hamowanie silnika aktywne

3

Przełącznik krańcowy normalnie zamknięty N.C.

Przełącznik krańcowy normalnie otwarty N.O.

4

Funkcja spowalniania bramy nieaktywna

Funkcja spowalniania bramy aktywna

5

Fotozamykanie nieaktywne

Fotozamykanie aktywne

10

Sprzęgło elektroniczne nieaktywne

Sprzęgło elektroniczne aktywne

TRYBY FUNKCJONOWANIA SILNIKA
DIP6
DIP7

TRYB

OFF

OFF

otwórz /zatrzymaj/zamknij
automatyczne zamknięcie jest nieaktywne

ON

OFF

otwórz/zatrzymaj/zamknij + automatyczne zamknięcie
naciśnięcie pilota w trakcie zamykania powoduje zatrzymanie bramy do ponownego naciśnięcia pilota

OFF

ON

otwórz/zatrzymaj/zamknij + automatyczne zamknięcie
naciśnięcie pilota w trakcie zamykania powoduje otwarcie bramy

ON

ON

tylko otwieranie + automatyczne zamknięcie, budynek wielorodzinny

TRYBY FUNKCJONOWANIA PRZEKAŹNIKA DODATKOWEGO CORT / ZAMKA ELEKTRYCZNEGO
DIP8
DIP9
TRYB
OFF

OFF

Wyjście “CORT.” aktywuje się w czasie otwierania bramy lub po naciśnięciu przypisanego przycisku w
pilocie.

ON

OFF

Bistabilne: aktywuje się w momencie naciśnięcia przypisanego przycisku w pilocie i dezaktywuje się po
ponownym naciśnięciu przycisku.

OFF

ON

Monostabilny: aktywuje się w momencie naciśnięcia przypisanego przycisku w pilocie a dezaktywuje się po
90 sek. (czas może zostać zmieniony za pośrednictwem komputera)

ON

ON

Wyjście “CORT.” używane do sterowania zamkiem elektrycznym
KASOWANIE USTAWIEŃ „ŚWIATŁA BRAMY”.

Funkcja jest przydatna kiedy zmieniamy bramę lub przenosimy sterownik do innej lokalizacji. Aby ją przeprowadzić należy:
1.
2.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET – nacisnąć i przytrzymać przycisk SEL – zwolnić przycisk RESET.
Trzymać naciśnięty przycisk SEL aż do momentu kiedy diody LED L9, L10, L11 migną 2 x.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
CENTRALI FORZA 7 rev4c
Przewód ochronny

Wejścia bezpieczeństwa
COS STOP

Fotokomórki
Odbiornik

Nadajnik

SILNIK

Otwieranie
Wspólny
Zamykanie

Kondensator rozruchowy

Sterownie przyciskiem

Zasilanie 12-230V AC/DC

zasilanie 230V L

Wyj. zasil. 24V AC

Wyj. zasil. wspólny

Wyj. zasil. 12V AC

Wył. krań. otw. N.C./N.O.

Wył. krań. zam. N.C./N.O.

Wspólny wył. krań.

Lampa 230V

Wej. STOP N.C.

Wej. COS N.C. listwa bezpieczeństwa

Wej. fotokomórka N.C.

Wspólny FOT COS STOP

Otwarcie N.O.

Otwarcie częściowe N.O.

Antena

Wspólny CH/PED AP

Wyjście CORT zamek elektryczny
lub dodatkowa lampa (N.O. max 5A)

zasilanie 230V N

Sprzęgło elektroniczne sygnał

Sprzęgło elektroniczne masa

Sprzęgło elektroniczne +5V

Reset

Przełącznik DIP SWITCH
Regulacja mocy spowalniania
Regulacja czasu automatycznego zamknięcia
Regulacja mocy silnika
Przycisk SET
Przycisk SEL

