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1. Figyelmeztetések 
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2. Telepítés 

2.1 A rendszer standard telepítése 

 

2.2 Eszköz leírása 
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2.3 Eszköz mérete 

     

2.4 Hajtómotor és fogasléc telepítése 
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2.5 Telepítés ellenőrzése 

  

 

 

2.6 Kireteszelés 

Hálózati tápellátási hiba vagy egyéb vészhelyzet esetén a kaput kézzel is lehet nyitni, 

amihez tegye meg a következő lépéseket: 

1. Tolja el jobbra a kulcsos kireteszelő fedelét 

2. Helyezze be a kulcsot és fordítsa el az óra járásával ellentétesen   

3. Kireteszeléshez fordítsa el a kart az óra járásával ellentétesen       

 

Az automata működés visszaállításához végezze el a fenti műveletet visszafelé haladva. 
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3.Funkciók beállítása és programozása 

3.1 Vezetékek bekötése 

Ha a LED-ek normálisan működnek a 4.2.1 fejezet alapján, akkor a kaput a távkapcsolóval vagy a 

panelen található gombokkal tudja vezérelni: „UP” = óra járásával megegyező mozgatás; „SET”=állj; 

„DOWN”=óra járásával ellentétes mozgatás 
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3.2  Távkapcsoló feltanítása és törlése 

1. Feltanítás:  Tartsa lenyomva az „RF Learn” gombot két másodpercig, ekkor a LED3 elkezd 

világítani, majd nyomja meg az „A” gombot a távkapcsolón; ekkor a LED3 kétszer felvillan, 

majd kialszik. A feltanítás kész.  

2. Törlés: Tartsa lenyomva az „RF Learn” gombot 5-6 másodpercig. A LED3 elkezd világítani, 

majd várjon addig, amíg kialszik.  

               

3.3  A rendszer feltanítása, alaphelyzetbe állítása és a LED kijelző 

FIGYELEM! A rendszer feltanítása előtt a távkapcsolót tanítsa fel! 

A rendszer feltanításához végezze el az alábbi lépéseket: 

1. lépés: Nyomja meg a „SET” majd a „SET” és „DOWN” gombot egyszerre 3 

másodpercig. A kijelzőn a „LEA” látható. 

2. lépés: Nyomja meg egyszer az „A” gombot a távirányítón. A kijelzőn az „ARN” látható. 

3. lépés: Várjon amíg a folyamat befejeződik. 
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3.4 Programozható funkciók 
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• F3 funkció beállításai 

 

 

3.5  Teszt és ellenőrzés 

Győződjön meg róla, hogy az 1. Figyelmeztetések pontban foglaltakat figyelembe vették. 

• Reteszelje ki a hajtómotort 

• Győződjön meg róla, hogy a kaput kézzel tudja nyitni és zárni maximum 390N erővel (~40 kg) 

• Reteszelje vissza a motort 

• Kulcsos kapcsoló, nyomógomb vagy távirányító segítségével tesztelje a nyitást, zárást és a 

megállítást, valamint, hogy a kapu a megfelelő irányba mozog-e 

• Ellenőrizze egyesével a kiegészítőket (fotocellák, élvédelem, villogó lámpa, kulcsos kapcsoló 

stb), és győződjön meg róla, hogy a vezérlőegység felismeri mindegyik eszközt 
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       SW6 dip kapcsoló   

Dip kapcsoló Beállítás Eszköz Leírás 
 

1 
BE  

Ph1 
   Ph1 NINCS csatlakoztatva 

KI PH2 csatlakoztatva 
 

2 
BE  

Ph2 
   Ph2  NINCS csatlakoztatva 

KI Ph2 csatlakoztatva 
 

3 
BE  

Stop 
   Stop NINCS csatlakoztatva 

KI Stop csatlakoztatva 

3.6 SW2 és SW6 dip kapcsolók beállításai 

 

 

 

 

 

 

Távkapcsoló SW2 dip kapcsoló BE SW2 dip kapcsoló KI 

2 csatornás 
távkapcsoló 

"A" gomb (bal): nyit-stop-zár-stop "A" gomb (bal): nyit-stop-zár-stop 

"B" gomb (jobb): részleges nyitás "B" gomb (jobb): külső eszköz 

4 csatornás 
távkapcsoló "A" gomb (bal): nyit-stop-zár-stop "A" gomb (bal): nyit-stop-zár-stop 

(opcionális) "B" gomb (jobb): részleges nyitás "B" gomb (jobb): külső eszköz 

  SW6: 4-es BE, 5-ös KI SW6: 4-es BE, 5-ös KI 

  "C" gomb (fel):    
külső eszköz 

"D" gomb (le):      
nincs funkciója 

"C" gomb (fel):    
részleges nyitás 

"D" gomb (le):      
nincs funkciója   

  SW6: 4-es BE, 5-ös KI SW6: 4-es BE, 5-ös KI 

  "C" gomb (fel):    
nincs funkciója 

"D" gomb (le):      
külső eszköz 

"C" gomb (fel):    
nincs funkciója 

"C" gomb (fel):    
részleges nyitás   

 

 

3.6.1 Jelző LED-ek 

LED jelzése Leírás 

LED1 Fotocella LED1 világít, ha az első pár fotocella aktív 

LED2 Fotocella LED2 világít, ha a második pár fotocella aktív 

LED3 RF Learning LED3 világít, ha az ”RF Learn” gombot megnyomják 
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4.Műszaki jellemzők 

4.1 Hajtómotor 

Motor PL500 

Hajtás fogazás típusa csigakerék hajtás 

Maximális tolóerő 5500 N 

Névleges tolóerő 5000 N 

Fordulatszám 3800 ford/perc 

Teljesítmény 60 W 

Tápfeszültség 24 V 

Névleges áramfelvétel 3 A 

Kapu maximális súlya 500 kg 

Kapu maximális hossza 6 m 

Maximális áramfelvétel 5,5 A legfeljebb 10 másodpercig 

Működési hőmérséklet -20°C - +50°C 

Méretek 250*170*275mm 

Tömeg 8kg 

Kapumozgatás sebessége 21,9cm/mp 

 

4.2 Fotocella 

Fotocella adatok PH-1 

Érzékelés típusa fénysugár megszakadásakor 

Működési távolság 25 m 

Válaszidő 100 ms 

Bemeneti feszültség 24V AC/DC 

Működési hőmérséklet -20°C - +60°C 

Védettség IP54 

Méretek 96*45*43mm 

 

4.3 Távkapcsoló 

Távkapcsoló adatok PR-1 

Típusa feltanítható 

Frekvencia 433,92MHz 

Kódolás ugrókódos 

Nyomógombok 2 db egy/kétkapus rendszerhez 

Tápellátás 1 db 3V, CR3020 lítium gombelem 

Működési hőmérséklet -20°C - +50°C 

Méretek 71,5*33*14mm 

 

 

11. oldal 



 

Érzékelés típusa Fénysugár megszakadásakor 

Működési távolság 25M 

Bemeneti feszültség 12~24V AC/DC 

Válaszidő 100ms 

Kibocsátó eszköz IR LED 

Működés jelzés Piros LED(RX): BE(sugár szakadáskor), Zöld(TX):BE 

Méretek 96*45*43mm 

Kimenet típusa relé kimenet 

Maximális fogyasztás TX: 35MA/Rx: 38MA (ép sugárnál); 
 

TX: 35MA/ Rx: 20MA (sugár szakadáskor) 

Védettség IP54 

4.4 Villogó lámpa 

Villogó lámpa PF-1 

Típus kültéri használatra 

Telepítés módja falra szerelve, függőlegesen 

Működési hőmérséklet -20°C - +50°C 

Méretek 85*60,5*40,5mm 

 

4.5 Külső rádióvevő 

Külső rádióvevő PRB-1 

Tápellátás 12-24V AC/DC 

Frekvencia 433,92MHz 

Távkapcsolók száma maximum 200 darab 

Méretek 106*53*20mm 

Kimenetek Kimenet1 és Kimenet2 

 

 

5.További információk 

5.1 Fotocella bekötése 

A fotocella biztonsági eszköz automatikus működtetésű kapuk szabályzásához. Egy adó és egy 

vevőegységet tartalmaz vízálló burkolatban. Akkor ad jelet, ha valami megszakítja a fénysugár útját. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

4(1) ábra 
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Telepítés: 

A vezetékek bekötéséhez lásd a 4(2) ábrát 

TX: Csatlakoztassa az adó 1 és 2 végpontját az áramköri lap Ph+ és GND végpontjához 

RX: Csatlakoztassa a vevő 1,2 és 4 végpontját az áramköri lap Ph+, GND és Ph1 végpontjához 

Használjon egy vezetéket, hogy hídként összekösse a 2 és 5 végpontot. 

 

4(2) ábra 

 

 

4(3) ábra 
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5.2 A PRB-1 külső rádióvevő bekötése és telepítése    

 

 1.További eszközök csatlakoztatása 

 Az opcionális 4 csatornás távirányító segítségével további eszközöket is képes vezérelni. 

 Ehhez telepítse a külső rádióvevőt a 2. eszközhöz (pl. másik tolókapuhoz) vagy egy 3. eszközhöz 

(pl. garázskapu nyitóhoz). 

 

 Eredeti kapu automatika: Használja az „A” és „B” gombot(részleges nyitáshoz) a távkapcsolón 

 A 2. eszköz: telepítsen egy külső rádióvevőt és csatlakoztassa az 1-es kimenetet a 2. eszközhöz 

(pl. másik tolókapu) Használja a „C” gombot a 2. eszköz vezérléséhez ugyanazon a távirányítón. 

 A 3.eszköz: telepítsen egy külső rádióvevőt és csatlakoztassa az 2-es kimenetet a 3. eszközhöz 

(pl. garázskapu nyitó) Használja a „D” gombot a 3. eszköz vezérléséhez ugyanazon a távirányítón. 

 

 2. Bekötési ábra 

         
a. A narancsszínű vezetéket kösse a vezérlőpanel 10-es (Pb) bemenetére 

b. A kék színű vezetéket kösse a vezérlőpanel 11-es (GND) bemenetére 

c. A piros színű vezetéket kösse a vezérlőpanel 9-es (Ph+) bemenetére 

d. A fekete színű vezetéket kösse a vezérlőpanel 11-es (GND) bemenetére 
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3.Tesztelés és távkapcsoló feltanítás 

 

                                                                                 

a. A szükséges vezetékek megfelelő csatlakoztatása után a Teszt gomb megnyomásával       

ellenőrizze, hogy a Kimenet 1 működőképes-e, a kapunyitónak működnie kell. 

b. Ha a Kimenet 1 működőképes tartsa nyomva a Feltanító gombot egy másodpercig, a LED-nek 

világítania kell. (Ha a Led nem világít, ellenőrizze a vezetékeket újra.) 

c.Tartsa nyomva a távkapcsolón a „C” gombot, miután a LED kigyulladt. Amint a LED kialszik, a 

feltanítás befejeződött. 

 

 4.Memória törlése 

 

 Tartsa nyomva a Feltanító gombot 10 másodpercig. 

 

 5.A 4-csatornás távirányító funkciói 

 

 Lásd az 5.2.1-es ábrát 

 

  
            5.2.1 ábra 
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