Torlift 600N,800N,1000N,1200N
Technické údaje

Príkon

220VAC±10% 50～60Hz

Príjem

433.92MHz

Motor

24VDC

Dekódovanie

Plávajúci kód

Prevádzková teplota

-20～50℃

Vysielač

27A 12V Batéria

Relatívna vlhkosť

≦90%

Globálna

24V 5W

Sila otvárania a zatvárania

600N、800N、1000N、1200

Čas osvetlenia

3 minúty

Inštalácia
Doporučené nástroje

č.

Nástroje

1

vŕtačka

2

rebrík

3

vidlicové a prstencové kľúče

4

meter, vodováha

5

skrutkovač

6

kliešte

7

el., multimeter

8

francúzsky kľúč

9

kladivo

Funkcie
Mikro-intelektuálna kontrola —— Jedno tlačítko kontroluje otváranie, stop
a zatváranie. Svetlo svieti počas otvárania alebo
zatvárania brány, o 3 minúty neskôr sa svetlo
automaticky vypne. Beh prevádzky kontroluje
počítačový program. Testuje silu otvárania alebo
zatvárania brány. Jednotka má funkciu fotolúčov,
automatického zatvárania, uzamykania brány, atď. Pri
zatváraní sa brána zastaví okamžite, ak sa preruší
fotolúč, potom sa začne pohybovať smerom hore až
kým sa nedostane späť na cestu k uzavretiu brány.
Jednotka má bezpečnostné funkcie proti preťaženiu,
prehriatiu motora, alebo nízkemu príkonu elektriny.
DC motor

—— Nízky hluk, jemný štart, pomalé zastavovanie, aby
chránil jednotku a zaistil dlhodobú životnosť.

LED display —— Aktuálnu prevádzku je možné sledovať na LED
Displeji.
Dekódovanie —— Plávajúci kód
Manuálne prevádzkovanie —— Otváranie a zatváranie brány ručne, bez
elektrickej energie.
Voliteľné funkcie —— fotolúče, podpora batérie, tlačidlo (na stenu)
a blikajúce svetlo.

Inštalácia operátora a vodiacej koľaje.

Kontrolný panel a vysielač

Alternatívne terminály a pripojenia

Programovanie operátora
1 Príprava
1-1 Uistite sa, že člnok je uzamknutý, zatiahnite alebo pritlačte bránu, aby
ste sa presvedčili, že člnok je spojený s reťazou.
1-2 Zapnite prúd, stavové svetlo bude svietiť niekoľko sekúnd, v tom
istom čase obrazovka ukáže čísla od 99 do 11. Potom sa operátor prepne
do pohotovostného stavu.

>>

>>

Zapnite prúd, LED ukáže číslo od 99 do 11

nakoniec ukáže “--”

2 Nastavenie pozície otvárania a zatvárania

>>

>>

až sa zobrazí “P1”, stlačte „SET“
Keď brána dosiahla pozíciu otvorenia, stlačte SET

zobrazí sa “OP”, stlačte „UP“.

Stlačte a držte „SET“

>>

>>

Zobrazí sa “CL”, potom stlačte DOWN

Keď brána dosiahla pozíciu zatvorenia, stlačte „SET“
Brána sa teraz otvorí a zatvorí automaticky, aby
zmapovala citlivosť silových požiadaviek otvárania a zatvárania.

>>
Keď sa zobrazí “--” nastavenie je dokončené.

3 Vymazanie kódov vysielačov
3-1 Ak má jednotka uložených 20 kódov, LED bude blikať „Fu“, aby zabránila
chybám. Je potrebné zrušiť všetky uložené kódy.

>>

>>

Keď sa zobrazí “Fu”, alebo ak chcete vymazať kódy vysielačov, stlačte a držte CODE, bodka bliká,
držte viac ako 8 sekúnd až sa ukáže “dL” , všetky kódy budú potom
zrušené

3-2 Pridanie alebo zmena vysielačov

>>

>>

Stlačte CODE
zobrazí sa “Su” , stlačte tlačidlo na vysielači, potom stlačte ešte raz na
potvrdenie, „Su“ bude blikať, potom sa zobrazí “--”, čím je nastavenie dokončené.

Opakujte predchádzajúci krok na maximum 20 rozličných vysielačoch.

4 Silové prispôsobenia
Brána sa zastaví na prekážkach automaticky keď je preťažená.

>>

>>

Stlačte a držte SET
zobrazí sa ”P1”，stlačte „UP“ raz, zobrazí sa ”P2”, stlačte ešte raz
„SET“ a zobrazí sa súčasná situácia nastavenia. Stlačte „UP“ na zvýšenie a „DOWN“ na
zníženie sily o jeden stupeň. Maximálny stupeň je “F9” a minimálny stupeň je “F1”. Stlačte „SET“
na potvrdenie nastavenia. Prednastavená hodnota je “F5”.

5 Fotolúč

>>

>>

Stlačte a držte „SET“, zobrazí sa “P1”, stlačte „UP“ dvakrát, zobrazí sa “P3”. Stlačte „SET“
a zobrazí sa súčasný stav. Stlačte „UP“ raz, zobrazí sa “H1”, fotolúč je
zapnutý.

Stlačte „down“ raz, zobrazí sa “H0”, fotolúč je teraz nefunkčný. Stlačte „SET“ na potvrdenie.

6 Automatické zatváranie ZAP/VYP
Automatické zatváranie sa smie používať len v kombinácii s bezpečnostnými
prvkami / napr. fotobunky, optolišta.../

>>

>>

Stlačte a držte „SET“
zobrazí sa “P1”, stlačte „UP“ trikrát, zobrazí sa “P4”. Potom stlačte
„SET“ na zobrazenie súčasného stavu. Stlačte „UP“ na zvýšenie a „DOWN“ na zníženie času
autom. zatvárania o jednu minútu. Maximálny stupeň je “b9” a minimálny je “b0”. Stlačte „SET“
na potvrdenie. Prednastavená hodnota je “b0”. ”b0” ukazuje, že autom. zatváranie je vypnuté.

Príručka pre užívateľa
1 Venujte pozornosť
1-1 Pri prvom používaní brány otestujte systém, či sa dobre pohybuje.
(Testovacia metóda: odomknite člnok, zatiahnite a zatlačte bránu ručne.)
1-2 Zapojenie s príslušným elektrickým prúdom a zástrčkou.
1-3 Používajte vysielače pod vašim dohľadom. Nestojte a nechoďte pod
bránu v pohybe. Vysielače nesmú byť v dosahu detí.
1-4 Chráňte bránu pred ohňom, vlhkosťou, elektromagnetizmom a inými
nežiadajúcimi účinkami.
1-5 Kontrolujte aspoň dvakrát do roka, či je brána vyvážená a jednotlivé
časti sú v dobrom stave. Prispôsobte napínaciu silu reťaze. Pridajte
vhodné mazivo do aktívneho systému.
2 V prípade výskytu problémov

Problém
Motor nefunguje

Príčina
Zástrčka je zle zapojená alebo
fáza je vyhodená

Riešenie
Skontrolujte zástrčku.
Vymeňte poistku

Po nastavení
otvárania a zatvárania
motor nefunguje

Skrutky sú uvoľnené. Chyba v
programe

Zatiahnite skrutky. Znovu
nastavte pozície otvárania
a zatvárania.

Brána sa nedá zatvoriť

Fotolúč je aktívny

Zrušte fotolúč

Tlačidlo na stene
funguje, ale vysielač
nefunguje

Batéria vysielača je prázdna

Vymeňte batériu vysielača

Príliš krátka účinnosť
vysielača

Batéria vysielača je skoro
prázdna

Vymeňte batériu vysielača

