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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy  uważnie  zapoznać  się  i  stosować  do  zaleceń  bezpieczeństwa  oraz  uwag  przed 
zainstalowaniem TURBO 801R. Niewłaściwa instalacja może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia.

• Zestaw powinien być zainstalowany przez wykwalifikowanego technika gdyż w przeciwnym wypadku 
może dojść do poważnych uszkodzeń ciała lub mienia

• Nie wolno pozwolić dzieciom na zabawę w obrębie pracy bramy bądź sterować pracą zestawu
• Przed rozpoczęciem instalacji bądź serwisu Turbo 801R należy bezwzględnie odłączyć urządzenie 

od zasilania prądem
• Nie  wolno  modyfikować  w jakikolwiek  sposób  elementów Turbo  801R gdyż  grozi  to  poważnym 

uszkodzeniem ciała bądź mienia.
• Uruchomienie  Turbo  801R  może  nastąpić  wyłącznie  gdy  jest  całkowicie  widziany  przez  osobą 

operującą 
• Podczas operowaniem Turbo 801R należy uważać aby w obrębie jego działania nie znajdowały się 

osoby bądź przedmioty
• Piloty  zdalnego  sterowania  należy  trzymać  w  miejscu  niedostępnym  dla  dzieci  oraz  w  sposób 

zabezpieczający przed nieupoważnionym użyciem
• Dokonywanie  jakichkolwiek  zmian  przez  kupującego  jest  zabronione.  W  razie  pojawienia  się 

specjalnych oczekiwań od Turbo 801R należy skontaktować się ze sprzedawcą.
• W przypadku  potrzeby  serwisowania  Turbo  801R należy  skontaktować  się  z  wykwalifikowanym 

technikiem

WPROWADZENIE

Przed rozpoczęciem instalacji należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Została ona 
opracowana  wyłącznie  dla  autoryzowanych  firm  instalatorskich  posiadających  niezbędne  uprawnienia  i 
certyfikaty.

Aby zapewnić bezpieczeństwo operatora i  zabezpieczyć części  urządzenia przed uszkodzeniem, 
podczas instalacji urządzenie musi być wyłączone od wszelkich źródeł zasilania, w tym od źródła niskiego 
napięcia (230V-115V) i  źródła bardzo niskiego napięcia (24V). Centrala musi także zostać odłączona od 
źródła  zasilania  podczas  montażu  karty  radiowej.  Kable  zasilające  zaleca  się  umieścić  z  dala  od kabli 
sterowania.

Na potrzeby kabli zasilających, linii zasilania silnika, migających świateł/oświetlenia dodatkowego, 
zamka elektrycznego, stosować należy przewody o minimalnym przekroju 1,5 mm2, na potrzeby zasilania 
urządzeń wspomagających, sterowników bezpieczeństwa i przycisków, stosować należy kable o minimalnym 
przekroju  0,5  mm2.  W  przypadku,  gdy  kable  sterujące  są  bardzo  długie  (ponad  30  metrów)  zalecamy 
odseparowanie ich przy użyciu przekaźnika w samej centralce sterującej.

W  przypadku  przepalenia  się  bezpiecznika,  po  usunięciu  przyczyny  awarii,  wymień  przepalony 
bezpiecznik na nowy o takich samych parametrach technicznych. 

Jeśli jakiekolwiek układ zabezpieczający nie zostanie zainstalowany, połącz odpowiednie zaciski ze 
wspólnym zaciskiem centrali sterującej przy użyciu mostka zwierającego (jumpera).

Wszystkie zaciski  N.C. sprzężone z tym samym wejściem muszą zostać podłączone szeregowo 
(FOTO, STOP).

Wszystkie zaciski  N.O. sprzężone z tym samym wejściem muszą zostać podłączone równolegle 
(przycisk krok po kroku).
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PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie główne 230 V AC, 50-60 Hz
Zasilanie akcesoriów 24 V AC, 300 mA
Czas pracy 2-60”
Czas przerwy 2-180”
Temperatura pracy -20°C / +70°C
Pobór mocy 450 W
Pobór prądu 1,9A
Kondensator 16µF
Klasa ochrony IP44
Max prędkość przesuwu 0,16 m/s
Max waga bramy 800kg
Zabezpieczenie termiczne 150oC
Sprawność 30%
Waga 12,50 kg

MONTAŻ

Schemat instalacyjny

Montaż listwy zębatej
Ta czynność musi zostać wykonana bardzo precyzyjnie,  gdyż pozwoli  to na bezawaryjną pracę. 

Pierwszą listwę mocujemy do bramy z zachowaniem szczególnej  precyzji  wykorzystując poziomnicę.  Po 
zamontowaniu  sprawdzamy czy nie występują problemy podczas ręcznego przesuwania bramy.  Kolejne 
listwy  montujemy  w  sposób  pokazany  na  rysunku  poniżej.  Po  zakończeniu  montażu  po  raz  kolejny 
sprawdzamy pracę całego zestawu i regulujemy luz pomiędzy kołem napędowym a listwą zębatą.
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Montaż podstawy
Montaż podstawy siłownika zaczynamy od przygotowania stabilnego podłoża oraz doprowadzeniu 

wszystkich przewodów instalacyjnych w rurkach osłonowych. Zalecamy wykonanie  wylewki  betonowej  o 
grubości  minimum  15  cm  z  zachowaniem  płaszczyzn  poziomych  we  wszystkich  kierunkach.  W  celu 
ułatwienia  montażu  podstawy.  Po  zalaniu  szalunku  sugerujemy  umieszczenie  w  nich  śrub  lub  kotew 
montażowych.

Montaż siłownika
• Przytwierdzamy podstawę napędu do podłoża – rys. 4
• Odkręcamy boczne śruby mocujące (1) pokrywę i zdejmujemy pokrywę – rys. 5
• Zdejmujemy osłony śrub (2) – rys. 5 
• Wkręcamy do połowy dwie śruby montażowe (3) – rys. 6 
• Wkręcamy  cztery  śruby  dystansowe  (4)  –  rys  7  i  ustawiamy  napęd  w  pozycji  poziomej  z 

zachowaniem luzu 2-3 mm pomiędzy kołem napędowym a listwą zębatą – rys 8
• Dokręcamy śruby montażowe (3) i zakładamy osłony śrub (2)
• Za pomocą klapki wysprzęglającej (5) – rys. 9 wysprzęglamy ręcznie napęd. Po umieszczeniu 

kluczyka  w  zamku  przekręcamy  go  w  lewo  (przeciwnie  do  ruchu  wskazówek  zegara)  i 
odchylamy klapkę w prawo.

• Przesuwamy  ręcznie  bramę  i  sprawdzamy  czy  podczas  przesuwu  bramy  nie  występują 
dodatkowe tarcia.

• Jeżeli nie występują dodatkowe tarcia podczas przesuwu bramy, należy ponownie zasprzęglić 
siłownik zamykając klapkę (5) i przesuwając bramę do momentu uzyskania oporu – rys 9.
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Montaż wyłączników krańcowych
Montaż  mechanicznych  wyłączników  krańcowych  wykonujemy  w  sposób  przedstawiony  na 

rysunkach poniżej. Wyłączniki ustawiamy na listwie zębatej tak, aby wyłączenie następowało na ok 1 cm 
przed końcem słupków ( unikniemy w ten sposób uderzania o elementy konstrukcyjne). Do prawidłowego 
zablokowania wyłączników stosujemy załączone śruby montażowe na klucz ampulowy.

Podłączanie centrali sterującej
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OPIS
1. Wejście zasilania 230VAC, lampy migającej oraz oświetlenia dodatkowego 230VAC 25W CN1
2. Podłączenie silnika
3. terminale podłączenia wyłączników krańcowych
4. Wyjścia urządzeń kontroli i bezpieczeństwa CN2
5. Terminal do podłączenia akcesoriów zasilanych 24VAC oraz drugiego kanału radia oraz anteny
6. Wyświetlacz funkcji i wejść urządzeń bezpieczeństwa
7. Grzebień podłączenia radia wtykanego 
8. wejście anteny
9. przycisk ENTER dla programowania funkcji
10. przycisk GÓRA/ DÓŁ (UP/DOWN) do programowania funkcji (zobacz tabela)
11. Przycisk krok po kroku (step/step) P/P
12. podłączenie kondensatora
13. bezpiecznik F2 zabezpieczający linię zasilania 230VAC 0,5A 
14. bezpiecznik F1 zabezpieczający linię zasilania akcesoriów 24VAC 10A

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Do pierwszego uruchomienia wymagane jest przeprowadzenie następującej procedury:
1. Wysprzęglić  napęd mechanicznie.
2. Wykonaj zworę:
• COM(12) i STP (11)
• COM (12) i F2 (10)
• COM (12) i F1 (9)
3. Podłącz zasilanie do zacisków N (1) i F (2)
4. Ustaw bramę w połowie jej otwarcia. 
5. Przesuń ręcznie bramę aż się zasprzęgli (charakterystyczny odgłos)
6. Naciśnij przycisk P/P. 

BRAMA POWINNA ZACZĄĆ SIĘ OTWIERAĆ.

Jeżeli natomiast brama zacznie zamykać się wtedy należy wykonać poniższe  czynności w celu zmiany 
kierunku jej pracy:

1. Odłączyć napięcie zasilające siłownik (230V)
2. Zamienić miejscami przewody zasilające silnik (zaciski 19 (AP) i  21 (CH) na płycie głównej) 

3. Zamienić miejscami przewody mikrowyłączników (zaciski 22(FCC) i 24(FCA) na płycie głównej)
4. Otworzyć ręcznie bramę do połowy.

5. Ponownie podłączyć napięcie zasilające siłownik (230V) i sprawdzić poprawność działania. 

7. Po użyciu przycisku P/P sprawdź czy brama całkowicie otworzyła się aż do wyłącznika krańcowego. 
Podczas otwierania bramy wyświetlacz LCD pokaże „OP” (opening)

8. Naciśnij  przycisk P/P ponownie i  sprawdź czy brama całkowicie zamknęła się aż do wyłącznika 
krańcowego. Podczas zamykania bramy wyświetlacz LCD pokaże „CL” (closing)

9. Po wykonaniu całkowitego otwarcia i zamknięcia dokonaj za pomocą przycisku P/P jeszcze jednego 
otwarcia i zamknięcia bramy. 

10. Jeśli  brama  otwiera  się  i  zamyka  do  wyłączników  krańcowych  należy  uruchomić  funkcję 
spowolnienia wyrażoną w procentach (paragraf E) i ustawienie siły (paragraf L)

11. Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru centrala po otrzymaniu sygnału startu sprawdza czas 
zamknięcia i otwarcia bramy pomiędzy dwoma jej zatrzymaniami. Ten tryb jest wykonany tylko raz 
celem weryfikacji czasu spowolnienia.

12. W czasie przerwy pracy napędu, na wyświetlaczu pojawi się:
„TC” - jeśli została uruchomiona funkcja „działanie automatyczne” 
„--” - jeśli funkcja „działanie automatyczne” jest wyłączona 
„ST”  -  oznacza  to  funkcja  „działanie  własne”  jest  włączona  i  cykl  całkowitego  otwierania  lub  
zamykania nie zakończył się.
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DIAGNOSTYKA WIZUALNA

Centrala zaprojektowana jest do siłowników obsługujących bramy do użytku zwykłego o mocy maksymalnej 
1200W z zainstalowanymi aktywnymi i pasywnymi urządzeniami bezpieczeństwa.

• Wejście STOP nr 11 NC (normalnie zamknięte) koniecznie musi być zamknięte (zwarte) a dwa 
punkty wyświetlacza LCD nie mogą się wyświetlać. Jeśli się wyświetlają oznacza to, że złącze jest 
otwarte (rozwarte)

• Wejście PHOTO OPEN F2 nr 10, NC (normalnie zamknięte) koniecznie musi być zamknięte (zwarte) 
i punkt F2OP na wyświetlaczu LED po lewej jego stronie musi być wygaszony. Jeśli ten punkt się 
wyświetla oznacza to, że kontakt jest otwarty.

• Wejście PHOTO OPEN F1 nr 9, NC (normalnie zamknięte) musi być zamknięte (zwarte) i punkt 
F1CL na wyświetlaczu LCD po prawej stronie musi być wyłączony (wygaszony). Jeśli punkt się 
wyświetla oznacza to, że obwód jest otwarty (tak jak by w świetle fotokomórek była przeszkoda).

Podczas normalnego użytkowania odpowiednie punkty wyświetlacza LCD wyświetlają się lub gasną tylko 
podczas gdy odpowiadające im urządzenie bezpieczeństwa zostaje aktywowane.

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Dla bezpieczeństwa montażysty i urządzenia podczas wkładania karty radioobiornika urządzenie musi być 
odłączone od źródła zasilania.

Do  zasilania  urządzenia,  silnika,  lampy  migającej  i  oświetlającej,  zamka  elektrycznego,  należy  użyć 
przewodu skrętnego o odpowiedniej długości i przekroju minimum 1,5 mm kw.

Do  zasilania  urządzeń  zewnętrznych,  kontroli  i  bezpieczeństwa  należy  użyć  przewodu  o  powierzchni 
przekroju minimum 0,5 mm kw.

W przypadku przepalenia bezpiecznika,  po usunięciu przyczyny,  należy użyć bezpiecznika tego samego 
typu,   Należy  zamontować  także  urządzenia  bezpieczeństwa,  wyłączniki  krańcowe,  fotokomórki,  listwę 
rezystancyjną, wyłącznik STOP.

Jeżeli któreś z urządzeń bezpieczeństwa nie jest zainstalowane odpowiadające im terminale powinny być 
zwarte z terminalem COM (wspólnym).

Wszystkie styki NC (normalnie zamknięte) powinny być łączone szeregowo.
Wszystkie styki NO (normalnie otwarte) powinny być łączone równolegle.

Należy zainstalować odpowiedni wyłącznik główny zasilania urządzenia w ogólnie dostępnym miejscu.

Złącze CN1 jest przeznaczone do podłączenia zasilania urządzeń:
N1 i N2  - 230VAC
N3 podłączamy oświetlenie dodatkowe
N4 jest złączem wspólnym dla oświetlenia dodatkowego lub lampy migającej 230VAC maks. 25W
N5 podłączamy lampę migającą
N6 powinien być podłączony do uziemienia

➔ podłączenie silnika : AP (19) otwieranie, CH (20) zamykanie, COM (21) wspólny
➔ PED – funkcja furtki, podłączenie pomiędzy PED (7) i COM (12). Złącze NO (normalnie otwarte). 

Daje sygnał otwarcia częściowego bramy ( 50%) 
➔ Krok po kroku (step by step),  podłączenie pomiędzy PP (8) i  COM (12),  złącze NO (normalnie 

otwarte). Daje komendę otwórz/ zamknij lub otwórz/ zatrzymaj/ zamknij w zależności od parametru D
➔ Fotokomórki  F1  (na  zamykanie).  Podłączenie  do  F1  (9)  i  COM  (12),  złącze  NC  (normalnie 

zamknięte).  Wejście  to  jest  wejściem bezpieczeństwa,  jeśli  obwód  zostanie  przerwany podczas 
zamykania bramy spowoduje natychmiastowe zatrzymanie i zmianę kierunku ruchu bramy.

➔ Fotokomórki  F2  (na  otwieranie).  Podłączenie  do  F2  (10)  i  COM  (12),  złącze  NC  (normalnie 
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zamknięte).  Wejście  to  jest  wejściem bezpieczeństwa,  jeśli  obwód  zostanie  przerwany podczas 
otwierania  bramy spowoduje natychmiastowe zatrzymanie ruchu bramy, po usunięciu przeszkody 
spomiędzy tych fotokomórek brama będzie kontynuować otwieranie.

➔ Funkcja STOP (przycisk stop). Podłączenie do terminala STP (11) i COM (12). Złącze NC (normalnie 
zamknięte).  Urządzenie  bezpieczeństwa,  rozłączenie  obwodu  (wciśnięcie  klawisza  STOP  ) 
spowoduje zatrzymanie ruchu bramy. 

➔ Podłączenie zasilania akcesoriów terminal + (17) i  - (18), wyjście 24VAC maksimum 7W
➔ podłączenie  drugiego  kanału  radioodbiornika  (tylko  gdy  korzysta  się  z  radia  dwukanałowego 

WPINANEGO) do CH2 (13) i (14)
➔ Podłączenie anteny, SIG (16) sygnał, GND (17) ekran

PROGRAMOWANIE FUNKCJI

Aby wejść w menu programowania należy:
1. wcisnąć i przytrzymać przycisk ENTER aż pojawi się pierwszy parametr C. 
2. Naciśnij przycisk ENTER (P2) aby uzyskać dostęp do kolejnego parametru. 
3. Aby zmienić wartość parametru naciśnij ↕ UP/DOWN przycisk (P1).

FUNKCJE/ WARTOŚCI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C automatyczne 
zamykanie (w 
sekundach)

NO 5 10 15 20 25 30 40 45 120

D krok po kroku Otwier
anie
stop
zamyk
anie

Otwier
anie
zamyk
anie

Poprzez uaktywnienie funkcji krok po kroku, uniemożliwisz 
przejście automatu w stan zatrzymania w czasie ruchu. 
Przy bramach o dużej inercji/ wadze należy unikać włączania tej 
funkcji

E %spowolnienie NIE 10% 20% 30% Po uruchomieniu tej funkcji przy dochodzeniu 
bramy do położeń krańcowych centrala spowolni 
napęd do wybranego % prędkości

F Hamulec 
elektryczny

NIE TAK Po aktywowaniu tej funkcji ciężkie bramy są zabezpieczone przed 
ruchem wywołanym inercją bramy, brama przez parę sekund 
zamiast gwałtownie zatrzymać się czeka na komendę 

H wspólnota NIE TAK Napęd reaguje tylko na komendę otwierania także w czasie 
zamykania.

L siła 100%
max

10%
min

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

O zamykanie 
natychmiastow
e

NIE TAK Po aktywowaniu tej funkcji i funkcji automatycznego zamykania 
brama zamknie się po możliwie najkrótszym czasie 

P NIE TAK Po aktywowaniu tej funkcji brama po wykonaniu całkowitego 
otwarcia gdy N8 (step/step) jest zwarty z COM funkcja 
automatycznego zamykania jest wyłączona i brama się nie 
zamknie póki nie otrzyma komendy z wejścia P/P (krok po kroku). 
Jeśli komenda P/P będzie wydana kilkakrotnie w czasie 
oczekiwania na zamknięcie automatyczne czas będzie za każdym 
razem odliczany od nowa.

R spowolnienie 
startu

NIE TAK Po aktywacji funkcji R podczas ruchu początkowego bramy 
prędkość będzie spowolniona

U obecność 
człowieka

NIE TAK Po aktywowaniu tej funkcji możesz otworzyć bramę dopóki 
terminal P/P (krok po kroku) N8 jest zwarty z COM i zamknąć 
bramę dopóki kontakt PED N7 jest zwarty z COM. Jeśli obydwa 
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terminale są rozwarte z COM brama zatrzyma się.

Y wstępne 
ostrzeganie 
lampy

NIE 1 sek 2 sek 4 sek Po aktywowaniu tej funkcji przed jakimkolwiek 
ruchem bramy lampa miga przez wybrany czas

UWAGA: Jakakolwiek zmiana ustawień powyższych funkcji musi być wykonana przy zamkniętej  
bramie.

Po ustawieniu funkcji  wyświetlacz zacznie pokazywać liczbę wykonanych przez bramę cykli  pracy gdzie 
tysiące są wyświetlane poprzez podświetlenie  punktu.  Aby zresetować wyświetlacz należy jednocześnie 
wcisnąć i trzymać przycisk P1 i P2 (ENTER i UP/DOWN) dopóki wyświetlą się cztery zera „0000”.

Jeżeli punkt po lewej stronie wyświetlacza LCD wyświetla się oznacza to, że wykonano 10 000 cykli ruchów 
bramy co powinno być dodane do wartości wyświetlanej.

Aby wyjść z funkcji wyświetlacza parametrów, naciśnij ENTER kilka razy aż pokaże się symbol 
automatycznego zamykania „ - - „ dwa średniki.

Ustawianie siły
Po zaniku napięcia powyżej 1,5 sekundy elektronicznie ustawiana siła ustawia się automatycznie zgodnie z  
wcześniej ustawionym parametrem L.

Podłączanie radioodbiornika (Key)
Dwukanałowy radioodbiornik wewnętrzny z możliwością samodzielnego programowania pilotów, z 

przekaźnikami  wyjściowymi  wyposażonymi  w  dwa  niespolaryzowane  styki  N.O./N.C,  z  trwałą  pamięcią 
umożliwiającą zapamiętanie 200 różnych kodów radiowych

Dane techniczne
Częstotliwość odbioru 433,920 MHz
Zasilanie 12/24 VAC/VDC
Pobór prądu w stanie spoczynku
przy zasilaniu 24VDC 12mA
Czułość 109dBm
Max. natężenie prądu na stykach przekaźnika 1A
Max. napięcie prądu na stykach przekaźnika 24VAC
Temperatura pracy 20C/+70C

 

WCZYTYWANIE PILOTÓW

1. Naciśnij raz przycisk P na odbiorniku – dioda kanału pierwszego LR1 zacznie migać przez ok. 10 
sek.

2. W tym czasie przyciśnij na 2 sek. przycisk pilota, który chcesz zaprogramować – diody LR1 i LR2 
zapalą się ciągłym światłem (ok 2 sek.) - co oznacza że kanał pilota został wczytany.
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3. Dioda LR1 znowu zacznie migać przez ok. 6 sek. W tym czasie możemy w analogiczny sposób 
wczytać  pozostałe  piloty  lub  poczekać  aż  dioda  zgaśnie,  co  zakończy  proces  programowania 
pilotów.

4. Jeśli  podczas  programowania  dwa  razy  wprowadzony  zostanie  ten  sam kod  diody  LR1  i  LR2 
trzykrotnie szybko migną co oznacza, że kod ten znajduje się już w pamięci odbiornika

5. W celu wczytania pilotów do obsługi drugiego kanału naciśnij dwa razy przycisk P na odbiorniku – 
dioda  kanału drugiego LR2 zacznie migać przez ok. 10 sek.

6. W tym czasie przyciśnij na 2 sek. przycisk pilota, który chcesz zaprogramować – diody LR1 i LR2 
zapalą się ciągłym światłem (ok 2 sek.) - co oznacza że kanał pilota został wczytany.

7. Dioda LR2 znowu zacznie migać przez ok. 6 sek. W tym czasie możemy w analogiczny sposób 
wczytać  pozostałe  piloty  lub  poczekać  aż  dioda  zgaśnie,  co  zakończy  proces  programowania 
pilotów.

USUWANIE ZAPROGRAMOWANEGO KODU POJEDYNCZEGO PILOTA

1. Naciśnij  na radioodbiorniku przycisk P,  a następnie przycisk S.  Diody sygnalizacyjne LR1 i  LR2 
zaczną szybko, podwójnie migać przez ok 10 sek. co oznacza włączenie trybu usuwania kodów.

2. W tym czasie naciśnij przycisk pilota co spowoduje usunięcie kodu z pamięci odbiornika
3. Po prawidłowym usunięciu  kodu,  diody sygnalizacyjne  LR1 i  LR2 zapalą  się  na 2  sek.  W tym 

momencie odbiornik automatycznie wychodzi z trybu usuwania kodów.
4. W celu usunięcia kolejnego kodu, powtórz opisaną powyżej procedurę.

UWAGA: Podczas usuwania kodu z pamięci odbiornika usunięty zostanie kod danego nadajnika 
wraz ze wszystkimi kanałami tego nadajnika (jeśli zostały wcześniej zapamiętane) np. anulowanie 

kanału 1 automatycznie oznacza usunięcie z pamięci kanałów 2, 3, 4.

RESETOWANIE (KASOWANIE WSZYSTKICH KODÓW)

1. Wyłącz zasilanie 
2. Naciśnij przycisk P na odbiorniku i trzymaj wciśnięty 
3. Włącz zasilanie
4. Po ok. 10sek. puść przycisk P (w momencie gdy diody sygnalizacyjne LR1 i LR2 będą migać 

naprzemiennie)
5. Odczekaj ok 1min. aż diody przestaną migać. Wszystkie wczytane piloty zostały usunięte z pamięci

Programowanie pilotów bez ingerencji w centralę.
Możliwe jest zapamiętanie kodu drogą radiową bez używania przycisku P umieszczonego w centrali. 

Sekwencja  ta  pozwala  wprowadzić  do  pamięci  nowego  pilota,  używając  już  zapamiętanego.  Przed 
rozpoczęciem  wykonywania  sekwencji  poleceń,  należy  wykonać  odpowiednie  czynności  umożliwiające 
przejście do trybu wprowadzania kodów drogą radiową. 

1. Należy zamknąć bramę. 
2. Jeżeli został zainstalowany przycisk STOP, należy nacisnąć go i przejść do punktu 4. 
3. Jeżeli nie został zainstalowany przycisk STOP, należy stanąć przed fotokomórką i zakłócić przebieg 

promienia
4. Przez  przynajmniej  10  sekund  trzymaj  wciśnięty  przycisk  pilota,  który  został  już  wcześniej 

wprowadzony do pamięci. Następnie jeden raz naciśnij przycisk pilota, który chcesz wprowadzić do 
pamięci. Jeśli polecenie zostało prawidłowo wydane proces zapamiętywania zakończył się. 

Jeżeli:  żadne polecenie nie zostało wydane w ciągu maksymalnego okresu 10 sekund, nowy pilot został  
wprowadzony do pamięci, centralka sterująca zakończy proces programowania.

Jeśli  mają  zostać  zapamiętane  dodatkowe  piloty,  powyższe  czynności  należy  powtórzyć  dla  każdego, 
zapamiętywanego pilota..
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Opis typowych usterek
OBJAWY MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE UWAGI

Automat  nie  daje 
się uruchomić

brak zasilania sieciowego sprawdzić zasilanie na zaciskach 1,2

uszkodzone bezpieczniki wymienić  uszkodzone  bezpieczniki  na 
sprawne

nie przekraczać 
wartości 

fabrycznych 
6,3A; 500 mA

Automat nie 
reaguje na impuls 

z pilota

rozładowana bateria sprawdź baterię w pilocie

naruszona linia foto sprawdź stan linii foto na zaciskach 
centrali

naruszona linia stop sprawdź stan linii foto na zaciskach 
centrali i działanie przycisku stop

niewłaściwy lub 
uszkodzony pilot 

sprawdź działanie innego pilota lub 
skontaktuj się z serwisem

nieprawidłowo ustawiony 
wyłącznik krańcowy

ustaw prawidłowo wyłącznik krańcowy

zakłócenia 
elektromagnetyczne

przenieś antenę w inne miejsce 
(doświadczalnie)

uszkodzony odbiornik 
radiowy

sprawdzić wyłącznik krańcowy i 
sprawdzić czy nie odłączył się przewód 
z wyłącznika krańcowego. Jeśli działa i 

piloty są właściwe, odeślij płytę 
elektroniki do serwisu.

w przypadku 
zastosowania 

anteny 
zewnętrznej 

należy stosować 
kabel antenowy 

o impedancji 
50Ω, np RG58

Fotokomórka 
działa tylko przy 

otwieraniu 
(automat otwiera 

samoczynnie 
zamiast 

zamykać)

niewłaściwy kierunek 
obrotów silnika

zmień kierunek obrotów silnika (obróć o 
180o  łączówkę od stojana oraz 

łączówkę od krańcówek ) 

Brama 
zatrzymuje się 
podczas ruchu; 

silnik wyłącza się 
(lampa przestaje 

migać)

czas pracy za krótki wydłużyć czas pracy potencjometrem 
TL

długa brama (>9m) wydłużyć czas pracy – mikroprzełącznik 
4 na ON

Brama 
zatrzymuje się 
podczas ruchu; 

silnik nie wyłącza 
się (lampa miga)

za mała siła uszkodzony stojan

uszkodzony kondensator wymienić kondensator na sprawny o 
tych samych parametrach

uszkodzenie mechaniczne 
bramy

sprawdzić ruch bramy po wysprzęgleniu 
automatu

brak luzu między kołem 
zębatym i listwą (skrzypi)

wyregulować luz podnosząc listwę 
zębatą lub obniżając siłownik (luz ok. 2-

2,5mm)
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Lista części
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Formularz zgłoszenia usterki.

Data wystąpienia 
usterki

Dane klienta

Adres 
korespondencyjny

telefon, e-mail

Opis usterki

Pytania:
● Czy odsyłać uszkodzone elementy po naprawie: tak  nie
● Czy powiadamiać o kosztach naprawy: tak  nie

................................................................. .................................................................
data i podpis osoby zgłaszającej data i podpis osoby przyjmującej
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Notatki:
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KEY – POLSKA Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7

 02-495 Warszawa
tel.: 022 478 22 66

 faks: 022 478 22 67
e-mail: info@key-polska.pl

www.key-polska.pl
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