
ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

EASY WAY 201 BG
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M8 x 85 mm*H

A2x
B2x

C2x

D2x

2x

P1x L1x

GF1x

8 КОМПЛЕКТА

M8 x 40 mmE

M6 x 40 mmI

2 КОМПЛЕКТА

4 КОМПЛЕКТА

или M8 x 70 mm

I !! II
В зависимост от модела, който сте купили, съответната планка трябва

да бъде приложена в комплекта

*винтът е предназначен за монтаж 
на портала към стоманени стълбове 
70x70 мм, в случай на монтаж на 
портала към стоманени стълбове 
100x100 мм трябва да използвате 8 
комплекта винтове M8x120 мм.
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	 Въведение	
Фирма POLARGOS е полски производител на системи градински и промишлени огради и други 
стоманени изделия, която функционира на пазара от 1994 година.
Многогодишният опит и производствените и маркетингови мощности позволяват на фирма 
POLARGOS да създава продукти, които намират все повече привърженици не само в страната, 
но и в чужбина.
Целта на фирмата е да доставя на пазара продукти, които изпълняват най-високите изисквания за 
изпълнение и същевременно отговарят на високите очаквания на клиентите относно естетиката и 
актуалната „мода” в областта на оградите.  

Благодарим за оказаното ни доверие и избора на устройството EASY WAY 201.
Моля, да се запознаете подробно с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж.

EASY WAY 201 произведено от Somfy за POLARGOS
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	 Правила	за	безопасност
Преди да започнете инсталирането на продукта, непременно трябва да се запознаете подробно с 
всички информации от настоящата инструкция за обслужване. Необходимо е стриктно спазване 
на посочените указания и съхранение на настоящата инструкция през целия период на експлоа-
тация на продукта.
Неспазването на указанията относно монтажа може да доведе до сериозни увреждания на тялото 
или до материални щети. В такива случаи фирма POLARGOS не носи никаква отговорност.
Настоящето устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца), чийто 
физически, сензорни и психически възможности са ограничени или с липса на опит и знания, 
освен ако не са надзиравани или инструктирани относно използването на устройството от лице, 
отговорно за тяхната безопасност.
Внимавайте децата да не си играят с фиксираното оборудване за управление. Поставете дистан-
ционните управления на място, недостъпно за деца.
В случай на използване на превключвател без блокада*** трябва да проверите, дали лицата в 
съседство се намират на съответно разстояние от портала.
Трябва да се извършват чести проверки на инсталацията с цел намиране на всички неизправ-
ности, свързани с балансирането на портала или с определяне на износването. Не използвайте 
задвижването в случай, че се нуждае от ремонт или настройка.
В случай, че устройството се управлява автоматично, трябва да изключите захранването по време 
на почистване или други дейности по поддръжка.
Преди монтиране на задвижването трябва да проверите, дали задвижваната част е в добро техни-
ческо състояние, дали е балансирана правилно и дали се отваря и затваря правилно.
Трябва да осигурите съответно разстояние за зоната, намираща се между задвижваната част и 
намиращите се в съседство неподвижни елементи, поради опасност от преместване на задвижва-
ната част при отваряне (смачкване, срязване, заклещване).
Наблюдавайте портала по време на движението му.
Всички превключватели без блокада*** трябва да се намират на място, откъдето задвижваната 
част се вижда директно, но на съответно разстояние от движещите се елементи. Трябва да бъдат 
инсталирани на височина поне 1,5 м, на място, където няма да има общ достъп до тях, с изключе-
ние на превключвателите, за които е необходим ключ.
Запазете 500 мм разстояние отзад на всяко крило при напълно отворен портал.

Изхабеното устройство и изтощените батерии да не се изхвърлят заедно с битови-
те отпадъци. Потребителят е задължен да предаде всички изхабени електрически и 
електронни устройства в специален пункт за вторични суровини.

С настоящето фирма POLARGOS декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисква-

ния и съответните разпоредби на директива 1999/5/CE. Декларацията за съответствие е достъпна на 

интернет сайта www.polargos.eu

Продуктът е допуснат за употреба на територията на Европейския Съюз и Швейцария.

***пример: домофон, превключвател с ключ, панел с цифров код и др.
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	Описание	на	продукта
Продуктът е предназначен за портали, използвани в частни домове (описанието е по-долу).

 Технически	данни
Тип EASY WAY 201

Захранващо напрежение 230 V~ / Соларна инсталация

Тип на задвижването 24 Vdc

Мощност на задвижването 40 W

Макс. консумация на енергия 
(с осветление в зоната на портала) 600 W

Консумация на енергия в режим готовност 4,5 W

Среден дневен брой цикли на работа 20 цикъла дневно

Време за отваряне* 16 сек. до 90°

Автоматична детекция на препятствие В съответствие със стандарт EN 12 453
(Приложение A)

Температура на работа от - 20°C до + 60°C

Термична защита Да

Степен на защита IP 55 за електронните подвъзли
IP 44 за задвижванията

Вграден приемник на радио-вълни Да

Дистанционни управления:

• Радиочестота 433,42 MHz

• Обхват ≈ 30 m

• Брой настройки на паметта 16

Възможни свързвания:

• Изход за оранжева сигнална лампа Мигане, 24 V, 10

• Изход за осветление на зоната на портала макс. 500 W (при 230 V~)
макс. 24 V - 25 W (при соларна инсталация)

• Изход за захранване на аксесоарите 24 Vdc / 200 mA

• Вход за резервен акумулатор Да (само при 230V)

• Вход за фотоклетки  Да

• Вход за управление от тип сух контакт Да

• Вградена антена Да

* В зависимост от параметрите на портала времето за отваряне може да бъде различно.
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	 	Описание	на	продукта
	 Размери	и	максимално	 	 	 		Максимален	ъгъл	на	отваряне	

	 тегло	на	крилата        (за стандартни панти)

EASY WAY 201
P 200 кг

H 2,00 м

L 2,00 м

Широчината	на	всяко	крило	трябва	да	
бъде	в	границите	между	1м	и	размер	„L”.

	 Максимален	ъгъл	на	отваряне
 (за панти, монтирани отстрани на стълба)

 

	Размери	(в	мм)

	Ограничител	на	отваряне

Двигателят	автоматично	се	изключва	при	вътрешния	ограничител.
С	цел	спиране	на	портала	по-рано	 трябва	да	поставите	ограничител	
върху	терена	(не	е	включен	в	комплекта),	за	да	спре	крилото.

 

•  Ъгълът на отваряне на портала трябва да бъде в границите 85-95 градуса.
•  Ъгълът на отваряне на двете крила на портала трябва да бъде един и същ.
•  Ъгълът на отваряне трябва да бъде регулиран с помощта на ограничители, 
монтирани към основата (терена). 

•  Ограничителите не са включени в състава на комплекта. 

95
o

95o
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Ограничителят  
на отварянето 

не е включен в 
комплекта.

Ограничителят  
на отварянето 

не е включен в 
комплекта.

	 	Подготовка	за	монтаж
	 Контролни	дейности	преди	изпълнение	на	инсталацията

 	 Проверка	на	портала
  Порталът е в добро техническо състояние: отваря се и се затваря без прилагане
  на сила. По време на пълния цикъл на придвижване порталът остава във 
  вертикално положение. Отваря се навътре в двора.
 	 Видове	портали	–	само	рамки	изработени	от	метал.
  (При условие за спазване на монтажните размери, посочени на страница 7).

 	 Проверка	на	стълбовете
  Стълбовете трябва да бъдат с широчина минимум 70 мм. В противен случай
  може да се окаже, че е необходима реконструкция с цел осигуряване на правилно 
  разположение и фиксиране на ъгъла.

Напречен  
профил

Закрепващ елемент

 
Стълб - (метален  

или бетонен)

Ограничител на отварянето.

   Поставете ограничителите на желяния ъгъл на отваряне на портала. Ъгълът трябва 
да бъде в обхват от 85°- 90°. Ъгълът на отваряне на двете крила трябва да бъде един  
и същ α=α’. Ограничителят на отварянето не е включен в комплекта.
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	 	Подготовка	за	монтаж
	 Необходими	инструме

13

13

10

10,5 7,5 6,5



2 31 2 3

Напречен профил
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ек

тр
он

ен
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од
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на
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ут
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)

Гъвкава защитна тръба от тип ICT кабел 2 х 1 мм2 между стълбовете
кабел 2 х 0,75 мм2 между фотоклетките

Свързване на захранването: (3 x 1,5 мм2) Свързване 24 V между две
 задвижвания: (2 x 1 мм2)

1. 2.
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	 	 Подготовка	за	монтаж
	 Предварителна	електроинсталация

 За монтиране на задвижването на портала трябва:
  Да приведете електрозахранване с напрежение 230 V към един от стълбовете
  и възможно най-близо до задвижването.
  Да свържете стълбовете с помощта на кабел 2 x 1мм2 , който не е включен в  
  комплекта. Да се снабдите със защитна тръба от тип „Orange ICT Ø 25 мм” за  
  кабели положени под земята.
  Ако полагането на кабели между стълбовете под земята не е възможно, трябва  
  да се монтира защитен преход над земята, който ще издържи преминаването  
  на превозни средства.

 	 Захранване	от	електрическа	мрежа
  За правилната работа на механизма за отваряне на портала трябва да го   
  свържете към захранване 230 V - 50 Hz.
  Електрическата линия трябва да бъде:
  •  Предназначена само за механизма за отваряне на портала.
  •  Защитена:
    – с помощта на предпазител или на автоматичен прекъсвач 10 A,
    – с помощта на диференциално-токова защита (30 mA).
  •  Монтирана съгласно стандартите за безопасност относно    
    електроинсталации, действащи в страната на потребителя.
  Трябва да се осигури възможност за многополюсно изключване на    
  захранването:
  •  с използване на захранващ кабел с щепсел,
  •  или с помощта на изключвател, позволяващ запазване на разстоянието
    между контактите минимум 3 мм за всеки полюс (в съответствие със
    стандарт EN 60335-1).
 Препоръчва се монтаж на гръмоотвод (максимално остатъчно напрежение 2 kV).



Стълб 70/70 Стълб 70/70

Стълб 100/100 Стълб 100/100

30 30
30 30

II

I

M8 x 120 mmH

8 КОМПЛЕКТА

8 КОМПЛЕКТА

M8 x 85 mmH
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	 	 Подготовка	за	монтаж
	 Подготовка	на	монтажните	планки

  В случай     използваме винтове M8 x 85 мм, които са приложени в комплекта.

  В случай   II   за стоманените стълбове 100 x100 мм трябва да се снабдите с 8  
  комплекта винтове M8 x 120 мм.

II

I

Л

Забележка:	изглед	от	двора!

Забележка:	изглед	от	двора!

Л

Д

Д
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1 		Монтаж	на	автоматиката

l   В	случай									при	бетонените	стълбове	трябва	да	се	снабдите	с	8	
комплекта	стоманени	дюбели	или	обикновени	дюбели	в	зависимост	 
от	материала,	от	който	е	изработен	стълба.		

8 комплекта

8 комплекта

ВАРИАНТ IIIA. - монтаж без ниша

Или

Или

ВАРИАНТ IIIB. - монтаж с ниша

Или

Или

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

95 95

A.

B.

в зависимост от размера на стълба

в зависимост от размера на стълба



A
P

B

СТЪЛБ 100/100

P P
30

30
I II

!

Максимално
изтеглен
щифт

СТЪЛБ 70/70

A
P

B

СТЪЛБ 100/100

P P
30

30
I II

!

Максимално
изтеглен
щифт

СТЪЛБ 70/70

A
P

B

СТЪЛБ 100/100

P P
30

30
I II

!

Максимално
изтеглен
щифт

СТЪЛБ 70/70
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1 		Монтаж	на	автоматиката
	 Подготовка	на	портала

 1   Поставете крилата на портала във вертикално положение.

 2   Определете положението на автоматиката.

 3   Поставете подготвения комплект при предварително балансиран, затворен  
    портал. По време на движение автоматиката не може да допира    
    закрепването върху портала.

Бетонен стълб без ниша Бетонен стълб с ниша

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

95

B.A.

в зависимост от размера на стълба

Л Л
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 6    След това при затворен портал 
монтирайте другата монтажна 
планка към стълба.

1 		Монтаж	на	автоматиката
 4   Задръжте позицията на планки  P  и  L  с помощта на менгеме.

 

 След като сте поставили
 задвижването върху портала
 проверете, кои от отворите на
 планката V1 съвпадат с отворите
 на хоризонталния профил на
 портала (закрепване в два  
 избрани овални отвора).

 5   Закрепете монтажната планка към портала с помощта на винтовете.
    Закрепването към портала трябва да бъде реализирано па начин,   
    осигуряващ регулиране чрез леко преместване (затегнете винтовете,
    докато усетите леко съпротивление).

P L

V1

 

 

 

Или
or

отвори в портала
приготвени за монтаж

монтаж в два избрани
овални отвора

монтаж в два избрани
овални отвора



AB

V1

изберете един от отворите
(от 3-те) който не пречи на
летвата и пробийте отвор
в хоризонталния профил
на крилото на портала M6 x 40 mmI

15
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1 		Монтаж	на	автоматиката
 7   Поставете задвижването върху съответно закрепените монтажни планки.

 8   Проверете още веднъж закрепването на монтажната планка върху портала и  
    при необходимост регулирайте.

 9   Извадете задвижването от опаковката. Изберете един монтажен отвор,
    който не пречи на някоя от летвите на портала. На неговото място пробийте  
    хоризонталния профил със свредло 6,5 . След това от страната на улицата  
    пробийте със свредло 7,5 . Монтирайте винта M6 x 40 мм. 

6,5
7,5

 

 

 

Или
or

отвори в портала
приготвени за монтаж

монтаж в два избрани
овални отвора

монтаж в два избрани
овални отвора
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1 		Монтаж	на	автоматиката
	 Монтаж	на	скобата,	закрепваща	крило	V1	или	V2	.

 11   Монтирайте деблокиращия елемент  D  в скобата, закрепваща крило  V1 или  
    V2  с помощта на винт  C  .

С	 цел	 правилното	 използване	 на	 деблокиращия	 елемент	 трябва	 да	
спазите	 посоката	 на	 монтаж,	 показана	 върху	 схемата.	 Не	 монтирайте	
винта	отдолу.

 12   Монтирайте скобата, закрепваща крило  V1 или  V2 върху задвижващия   
    щифт. Закачете деблокиращия елемент  D  върху задвижващия щифт
    за да блокирате щифта. 

      При монтажа на второто крило повторете стъпки 1 - 12. 

V1

V1

V1
C

V2

V2

V2
D

D

13
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2 		 Електрическо	свързване
	 Етапи:

  Разполагане на електрическата кутия върху стълба.
  Закрепване на електрическата кутия върху стълба.
  Свързване на двата цилиндъра.
  Свързване на антената.
  Свързване към захранващата мрежа или към соларната инсталация.

	 Разполагане	на	електрическата	кутия	върху	стълба.
 Електрическата кутия трябва да се монтира от страната на източника на   
 електрозахранване.

	 Закрепване	на	електрическата	кутия	върху	стълба.

1. Поставете ел. кутия (най-добре на 
    разстояние повече от един метър над
    терена) при стълба и използвайте 
    шаблона за да определите и 
    пробиете монтажните отвори:

2. Поставете електронното оборудване в
   кутията. Трябва леко да натиснете, за да
   поставите правилно елементите. Закрепете
   оборудването с помощта на монтажния
   винт, доставен с комплекта:

Електрическата кутия трябва да монтирате така, че кабелния щуцер да се намира
отдолу. Кабелите ще бъдат въведени от долната част (както е показано на фигурата).

ON/OFF

AUTO

PROG

126

70
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2 		 Електрическо	свързване
	 Свързване	на	двата	цилиндъра.

 Свързването между цилиндрите и електрическата кутия трябва да се изпълни преди   
 свързването на електрическата кутия към захранващата мрежа.

 Върху	стълба	на	крилото,	което	се	отваря	първо	и	затваря
	 последно	трябва	да	бъде	монтиран	цилиндър	M1.

        Цилиндър M1 задейства дясното крило, което   
        се отваря първо и затваря последно.

Кабели	на	цилиндрите:

Цилиндър	M1	винаги	е	свързан	към	клеми	11	и	12.
Цилиндър	M2	винаги	е	свързан	към	клеми	13	и	14.

* Допълнително купените кабели могат да се различават по цветове от примерните, 
показани в инструкцията. Това трябва да се вземе предвид при монтажа.

M2 M1

син кабел*
кафяв кабел*

син кабел* 
кафяв кабел* M1

M2
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2 		 Електрическо	свързване
	 Свързване	на	антената.

 С цел осигуряване на оптимално функциониране 
 се препоръчва извеждане на кабела на антената 
 от кутията през преход за кабел.

Никога	не	бива	да	отрязвате
кабела	на	антената.

	 Свързване	към	захранващата	електрическа	мрежа	или	соларна	инсталация

 В	случай	на	захранване	от	соларна	инсталация,	вижте	страница	35.

Поради	съображения	за	безопасност,	дейностите	трябва	да	се	изпълняват	
при	изключено	захранване.

 

1. Пъхнете кабела през щуцера.

2. Свържете заземяващия кабел.

Заземяващият кабел (зелен/жълт) ще 
бъде необходим в случай на използване 
на някои аксесоари (осветление 230 V 
Клас I).

3. Свържете фазовия и нулевия кабел.
    Проверете с леко дръпване, дали
    кабелите са правилно закрепени.

Указанията	за	цветовете	на	кабелите
трябва	безусловно	да	се	спазват.  

Син	кабел Неутрален
Червен	кабел/
Кафяв	кабел

Фаза

Зелено-жълт	кабел Заземяване

4. Затегнете щуцера. Проверете с леко дръпване, дали кабела
 е закрепен правилно.

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

L
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3 		 Настройка	на	параметрите
	 Етапи:

  Обяснение на символите.
  Програмиране на дистанционните управления.
  Научаване на пътя на движение на крилата.
  Настройка на автоматичен режим.
  Превключване от автоматичен на последователен режим.
  Потвърждаване на настройките.

Обяснение	на	символите.

Продължително	натискане
повече от 0,5 секунда

	Контролната	лампа	мига

Кратко	натискане
по-малко от 0,5 секунда

	Контролната	лампа	свети

	 Програмиране	на	дистанционните	управления.
 Преди да започнете въвеждане на параметрите на инсталацията, трябва да проверите,  
 дали контролните лампи ON/OFF и PROG светят, а контролната лампа DANGER
 (ОПАСНОСТ) не свети. Изпълнете поредно следните дейности:

	 Действие	на	дистанционните	управления
 Действието на задвижването може да се
 управлява с помощта на едно или няколко
 дистанционни управления.
 Описаните по-долу дейности трябва да се
 извършат толкова пъти, колкото дистанционни
 управления трябва да бъдат програмирани.

 Задвижването осигурява 2 режима на работа: 
 Само	пълно	отваряне	на	портала
  Пълно отваряне на 2 крила на портала
  чрез кратко или продължително натискане
  на бутона на дистанционното управление.

	 Отваряне	позволяващо	преминаване
	 на	пешеходец	или	пълно	отваряне
  Отваряне само на едното крило на портала
  чрез кратко натискане на бутона на
  дистанционното управление, за
  осигуряване преминаването на пешеходец.
  Пълно отваряне на 2 крила чрез продължително натискане на бутона на   
  дистанционното управление.



ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG
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3 		 Настройка	на	параметрите
	 Програмиране	на	дистанционните	управления	само

	 за	пълно	отваряне	на	портала:
 Изберете бутон, който ще управлява портала. Поставете дистанционното   
 управление на мястото, означено върху корпуса:

 1. Задръжте натиснат бутона за програмиране, докато
  контролната лампа PROG започне да мига бавно
  (контролната лампа DANGER (ОПАСНОСТ) ще
  свети при натискане на бутона).
 2. Освободете бутона: той е запаметен.

	 Програмиране	на	дистанционните	управления	за	отваряне	позволяващо		 	
	 преминаване	на	пешеходец	или	пълно	отваряне:
 Изберете бутон, който ще управлява портала.
 Поставете дистанционното управление на
 мястото, означено върху корпуса:
 1. Задръжте натиснат бутона за програмиране,
  докато контролната лампа PROG започне да мига
  бавно (контролната лампа DANGER (ОПАСНОСТ)
  ще свети при натискане на бутона).
 2. Освободете бутона.
 3. Натиснете още веднъж (преди да са изтекли 10 секунди) бутона за    
  програмиране, задръжте, докато, контролната лампа PROG започне да мига   
  бавно (контролната лампа DANGER (ОПАСНОСТ) ще свети при натискане на  
  бутона).
 4. Освободете бутона: той е запаметен.

На	 края	 на	 цикъла	 за	 програмиране	 светят	 само	 контролните	 лампи	
PROG	и	ON/OFF,	 а	 електронната	 система	 чака	 за	 запаметяване	 на	 пътя	
на	движение	на	крилата.

 Смяна на режима на действие на програмираните дистанционни управления:
За превключване на дистанционното управление от режим „само	пълно	отваряне” в 
режим „отваряне	позволяващо	преминаване	на	пешеходец	или	пълно	отваряне”, 
трябва да изпълните дейностите описани в точката по-горе „Програмиране	на	
дистанционните	управления	за	отваряне	позволяващо	преминаване	на	
пешеходец	или	пълно	отваряне”. Последните настройки ще заместят предишния 
програмиран режим.
За превключване на дистанционното управление от режим „отваряне	
позволяващо	преминаване	на	пешеходец	или	пълно	отваряне” в режим „само	
пълно	отваряне”, трябва да изпълните дейностите описани в точката по-горе 
„Програмиране	на	дистанционните	управления	само	за	пълно	отваряне	на	
портала”. Последните настройки ще заместят предишния програмиран режим.
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3 		 Настройка	на	параметрите
	 Изтриване	на	дистанционните	управления

 1. Натиснете и задръжте в продължение на
  7 секунди бутона за ресетване (reset).
  > Когато бутонът е натиснат,
  светват 4 контролни лампи.
 2. Освободете бутон reset.
  > Четирите контролни лампи изгасват за 2 секунди
  > Контролната лампа ON/OFF отново светва.
  > Контролната лампа PROG отново светва. 

 Всички записани настройки са изтрити:
 записаните дистанционни управления,
 пътя за движение на портала, режима
 на действие и др.

	 Последващо	добавяне	на	дистанционни	управления
 Изпълнете отново дейностите, описани в точка „Програмиране	на		 	 	
	 дистанционните	управления” (вижте информацията).

	 Добавяне	на	дистанционни	управления	„с	3	бутона”
 Поставете дистанционното управление на мястото, означено върху корпуса:

 1. Задръжте натиснат бутон Нагоре или
  Надолу, докато контролната лампа
  PROG започне да мига бавно
  (контролната лампа DANGER
  (ОПАСНОСТ) ще свети при натискан
  на бутона).
 2. Освободете бутона: дистанционното
  управление е програмирано.

Програмирането	на	повече	от	16	предаватели	е	невъзможно.	Трябва	да	
изтриете	 всички	 дистанционни	 управления	 (вижте	 информацията	 по-
горе)	и	започнете	програмирането	отново.

Всяко	 програмиране	 на	 ново	 дистанционно	 управление	 изтрива	
последната	 настройка	 на	 пътя	 на	 движение	 на	 портала.	 Трябва	 отново	
да	изпълните	настройка	„Научаване	на	пътя	на	движение	на	крилата	на	
портала”	(вижте	стр.	23).

ON/OFF

AUTO

PROG

Контр.	лампи

бутон
reset

ON/OFF

AUTO

PROG
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3 		 Настройка	на	параметрите
	 Научаване	на	пътя	на	движение	на	крилата	на	портала.

 Електронната система автоматично програмира:
 ● Необходимата мощност на цилиндрите за осигуряване на управление на   
  портала в обикновен режим.
  Записването на тази информация позволява детекция на всички неизправности  
  в действието на задвижването.
 ● Пътищата на движение на портала за пълно отваряне и затваряне на крилата и  
  положението на ограничителите.

За започване на процедурата по програмиране крилата	трябва	да	бъдат	затворени, 
застанете на разстояние от портала, както обикновено стоите и изпълнете дейностите 
от поредните етапи:
 
 1. Натиснете продължително бутона на
  дистанционното управление
  > След няколко секунди порталът ще се
  отвори с ниска скорост.
  * Ако порталът не се отвори правилно,
  проверете, дали кабелите на цилиндрите
  са свързани както е показано на страница 18.

 2. След отваряне на портала, отново
  натиснете продължително бутона на
  дистанционното управление.
  > Порталът ще се затвори – първо едно
  крило, после друго.

 3. Отново натиснете същия бутон.
  > Порталът ще се отвори пак
  с ниска скорост.

 
 4. Натиснете бутона за последен път.
  > Двете крила на портала ще се затворят
  почти едновременно.

След	 завършване	 на	 тези	 4	 етапа	 контролната	 лампа	 PROG	ще	 угасне,	
което	означава	завършване	на	процедурата	за	програмиране	на	пътя	на	
движение	на	портала.
Цикълът	 трябва	 да	 бъде	 пълен	 (2	 пълни	 и	 непрекъснати	 отваряния/
затваряния).	 В	 случай	 на	 прекъсване	 на	 цикъла,	 процедурата	ще	 бъде	
спряна	и	възобновена	при	следващото	отваряне.
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ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

		 Настройка	на	параметрите
	 Проверка	на	за	правилни	настройки

 1. Натиснете продължително бутона на дистанционното управление.
 2. Отново натиснете бутона, за да спрете 2 –те крила по средата на пътя на движение.
 3. Изключете захранването за минимум 5 секунди.
 4. Отново включете захранването.
 5. Отново натиснете продължително бутона на дистанционното управление.
Крилата	на	портала	ТРЯБВА	да	се	движат	в	посока	отваряне.

Ако порталът не се отваря правилно:
 ● Първото задвижвано крило (управлявано от M1) се затваря
      >сменете свързването на кабелите в задвижването M1.
 ● Второто задвижвано крило (управлявано от M2) се затваря
      >сменете свързването на кабелите в задвижването M2.

След	смяната	на	местата	на	кабелите	в	едното	или	в	двете	задвижвания	
трябва	отново	да	изпълните	процедурата	за	научаване	на	пътя	на	движение	
на	крилата.	За	тази	цел	трябва	отново	да	започнете	програмиране	на	
дистанционното	управление	(вижте	стр.	22).

	 Настройка	на	автоматичен	режим.
	 Мерки	за	безопасност

 С цел осигуряване действие на портала в автоматичен режим в съответствие със  
 `стандарт EN 12 453 е необходимо да монтирате следните аксесоари, за
 които задвижването EASY WAY 201 е пригодено:
 ● комплект фотоклетки (вижте описанието и схемата
  за свързване на кабелите на страница 29),
 ● оранжева лампа (вижте описанието и схемата за
  свързване на кабелите на страница 30),
 ● лампа за осветление на зоната на портала.

В	случай	на	захранване	от	соларна	
инсталация,	вижте	страница	35.

	 Автоматичен	режим
 След отваряне порталът се затваря автоматично след  изтичане на    
 предварително зададено време Автоматичният режим ще бъде активен след   
 свързване на кабелите на фотоклетките и изпълнение на следните настройки:
 1. Поставете дистанционното управление на мястото,
  означено върху корпуса на задвижването.
 > Контролната лампа AUTO не свети.
 2. Натиснете продължително (> 5 сек.) бутона на дистанционното управление,   
  докато контролната лампа AUTO светне. Освободете бутона.
 > Контролната лампа AUTO мига.
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		 Настройка	на	параметрите
 3. Включете с помощта на дистанционното управление отваряне на портала
  (отобикновеното разстояние)
  > Порталът се отваря с номинална скорост.

 4. След пълното отваряне на портала:
  -  Изчакайте зададеното време.
  -  Включете затваряне на портала като отново натиснете (кратко или   
    продължително) бутона на дистанционното управление.
  >  Двете крила на портала се затварят почти едновременно.
  >  Контролната лампа AUTO свети непрекъснато.

 Сега	автоматичният	режим	е	активен.

	 Превключване	от	автоматичен	в	последователен	режим
 За да превключите отново в последователен режим (контролната лампа
 AUTO свети):
 ● Поставете дистанционното управление на мястото, означено върху корпуса на  
  задвижването:
 ● Натискайте бутона на предавателя, докато контролната лампа AUTO изгасне.
 > Сега е активен последователен режим.

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG
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		 Експлоатация
	 Действие	в	последователен	режим
	 Действие	в	режим	пълно	отваряне

 • Натиснете продължително бутона на
  дистанционното управление.
 > Двете крила трябва да се отворят. Повторното натискане на бутона (кратко или  
  продължително) ще затвори крилата.

	 Действие	на	режим	отваряне	позволяващо
	 преминаване	на	пешеходец
	 (ако	е	програмиран)
 • Натиснете кратко бутона на дистанционното управление.
 > Трябва да се отвори едно крило на портала. Повторно натискане на бутона    
  (кратко или продължително) ще затвори крилото. В режим порта автоматиката работи пошумно, 

отколкото при режим портал. Шумът и вибрациите в този случай са нормално явление.

	 Действие	в	автоматичен	режим
 При действието на автоматичен режим натискането на бутона на дистанционното  
 управление ще отвори портала. Затварянето на портала е автоматично след   
 изтичане на зададеното от потребителя време.

 Възможно е задържане на портала
 в отворено положение чрез кратко
 натискане на бутона на дистанционното
 управление в определено време.

 Повторно натискане на бутона ще
 затвори портала.

	 Действие	на	дистанционни	управления	или	предаватели	с	3	бутона

Отваряне чрез натискане 
на бутон Нагоре.

Спиране чрез натискане 
на средния бутон.

Затваряне чрез натискане 
на бутон Надолу.

   Дистанционните управления или предаватели с 3 бутона не се използват за отваряне, 
позволяващо преминаване на пешеходец. 

STOP
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		 Експлоатация
	 Действие	на	осветлението

 Осветлението на зоната на портала се включва винаги, когато се задейства   
 задвижването. Изгасва автоматично след изтичане на 2 минути от завършване
 на движението на портала – при електрическо захранване, и след 30 секунди –  
 при захранване от соларна инсталация.

	 Смяна	на	батерията
 • Изтеглете капачката на дистанционното управление,
  повдигнете корпуса.
 • Извадете батерията с помощта на отвертка и я сменете
  с нова (3V CR 2430 или 3V CR 2032).
 Срокът на годност на батерията обикновено е 2 години.
 Изхабените батерии трябва да върнете на дистрибутора или да ги    
 предадете в съответен пункт.

	 Използване	на	дистанционно	управление
 В случай на превозно средство, оборудвано с климатизация и метализирано   
 предно стъкло трябва да насочите дистанционното управление към черната лента  
 на предното стъкло или към страничното стъкло.

	 Закачване	/	откачване	на	цилиндъра

1. В случай на прекъсване на захранване     
    то, порталът може да бъде отворен:
   - с помощта на резервния акумулатор,
   вижте стр. 31;
   - с механично откачване на цилиндъра. 
   Деблокирайте задвижващия щифт, като
   завъртите деблокиращия елемент.
   Изтеглете цилиндъра нагоре, за да
   извадите задвижващия щифт от 
   планката, закрепваща крилото.

2. С цел безопасното закачване на
    цилиндъра трябва да фиксирате
    деблокиращия елемент в положение     
    блокиране с помощта на катинар,
    който не е включен в комплекта.

Поради съображения за безопасност тези дейности трябва да се изпълняват при из-
ключено захранване. Дори в случай на прекъсване в доставката на електроенергия, 
във всеки момент захранването може да се възстанови.
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		 Помощ	при	отстраняване	на	повреди
	 EASY	WAY	201	не	реагира	на	командите	на	дистанционното	управление

 	 Контролната	лампа	ON/OFF	не	светва	след	включване	на	захранването.
   Проверете захранващата мрежа.
   Проверете захранващия кабел.
   Проверете предпазителя.

 	 Контролната	лампа	DANGER	(ОПАСНОСТ)	свети	непрекъснато.
	 	 Този	сигнал	означава	повреда	на	фотоклетките.
  Проверете настройките на фотоклетките.  
   Проверете настройките на фотоклетките.
   Проверете захранването на фотоклетките.
   Проверете наличието на фотоклетки в автоматичен режим.
   Проверете, дали напрежението на лампата е в съответствие със    
   захранването (230V или 24V от соларна инсталация).

 	 Контролната	лампа	ON/OFF	мига	бавно.
   Неправилна мощност: свържете се със сервиза. 
   Твърде високо натоварване: твърде силен вятър или твърде тежък портал.

 	 Контролната	лампа	ON/OFF	мига	бързо.
   Прегряване на цилиндъра: изчакайте, докато се охлади.
   Късо съединение на изхода (изходите) на задвижването (задвижванията):   
   свържете се със сервиза.

 	 Цилиндрите	M1	и	M2	не	се	задействат	или	посоката	им	на	действие
	 	 е	неправилна.
   Проверете свързването към електронната система.
   Проверете удължителя между двата цилиндъра.
   Проверете кабелите на цилиндрите, при необходимост превключете
   (вижте страница 18).

 	 Обхватът	на	действие	на	дистанционното	управление	е	ограничен.
   Проверете кабела на антената.
   Проверете батерията на предавателя.
   Наличие на смущения в околната среда (електрически стълб,
   усилен с метални пръти зид и др.).
   Необходима е външна антена.

 	 След	затваряне,	порталът	се	отваря	сам.
   Преместете малко планката, закрепваща крилото в посока обратна на   
   пантите, като за целта използвате овалните отвори.

 	 След	затваряне,	порталът	се	затваря	сам.
   Проверете кобелите на цилиндрите (вижте страница 18).
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		 Aксесоари	– Описание и свързване

	 Фотоклетки	 	 	 	

 Фотоклетките позволяват спиране или промяна на посоката на движение на   
 портала в случай на детекция на препятствие.
 Възможно е монтиране на комплект фотоклетки. Всеки комплект фотоклетки   
 съдържа:
 • фотоклетка - предавател (TX),
 • фотоклетка - приемник (RX).

	 Разположение	на	фотоклетк
 За улесняване на монтажа на кабелите
 монтирайте приемащата фотоклетка върху
 стълба, на който се намира задвижването,
 оборудвано с електронна система.

Преди	свързване	на	фотоклетките	отстранете	
кабела	(мостчето)	между	клеми	3	и	4	на	
електронния	модул.

	 Схема	на	свързване	на	кабелите	на	комплекта	фотоклетки

В	случай	на	захранване	от	соларна	система	вижте	стр.	35.

За	осигуряване	на	по-добро	действие	на	фотоклетките	трябва
да	монтирате	техните	защитни	капаци.

	 Правило	за	безопасност
 Действието на фотоклетките трябва да се проверява на всеки 6 месеца. За
 тази цел, при затваряне на портала закрийте една фотоклетка с една ръка.   
 Затварянето	на	портала	трябва	да	спре.

2            8 m

25 cm

 max. 20 cm



ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

HE!◄
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		 Aксесоари	– Описание и свързване

 Резервен	акумулатор

 Аксесоарите	са	несъвместими	със	захранване	от	соларна	система.  
 
 Резервният акумулатор осигурява действие на портала с ниска скорост
 в случай на електрическа повреда.
 Акумулаторът е вграден в електронния модул на задвижването и директно
 свързан с него.

 Внимание:	не	поставяйте	кабела	на	акумулатора	
над	източника	на	електрозахранване.

 • Време на действие: 10 цикъла в непрекъснат режим или
  24 часа, ако порталът е в добро техническо състояние.
 • Оптимално време за зареждане на акумулатора преди
  използване: 48 часа.
 • Срок на годност на акумулатора: 3 години.

С цел осигуряване на оптимален срок на
годност на акумулатора 3 пъти годишно
трябва да разедините електрозахранването

на портала, за да позволите захранването му от
акумулатора с няколко цикъла на действие.

 Оранжева	сигнална	лампа	 	 	 	 	

       Оранжевата сигнална лампа 
       информира за задействане на 
       задвижването.
       Започва да мига 2 секунди 
       преди портала да започне да 
       се движи.
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		 Aксесоари	– Описание и свързване

 Превключвател	с	ключ     

	 Домофон	 	 	 	 	

 Аксесоарите	са	несъвместими	със	захранване	от	
соларна	инсталация.
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T1 C1 R1 V R3 T2 C2 R2 T3 C3 H P2 M P1 + H E   – V 

T1 C1 R1 V R3 T2 C2 R2 T3 C3 H P2 M P1 + H E   – V 

		 Aксесоари	– Описание и свързване

	 Жичен	панел	с	код	 	 	 	

 Аксесоарите	са	несъвместими	със	захранване	от	
соларна	инсталация.
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		 Aксесоари	– Описание и свързване

	 Радиоизключвател	за	настенен	монтаж

 Радио	панел	с	код	

 
 Дистанционно	управление	с	2	бутона

 Дистанционно	управление	с	4	бутона



2            8 m

25 cm

 max. 20 cm
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		 Aксесоари	– Описание и свързване

	 Независима	антена   

      
      Притежаващата по-широк обхват
      независима антена може да замести 
      кабелната антена.
      
      Трябва да я разположите отгоре на
      стълба и да проверите, дали е открита.
      
     Тя е свързана с електронния модул: 
     централното жило към клема 1,
     оплетката на жилото към клема 2.
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		 В	случай	на	захранване	от	соларна	система

Настройката	на	параметрите,	програмирането	и	обслужването	на	задвижването	
са	аналогични	както	при	захранване	с	напрежение	230V.

	 Свързване	към	захранване	от	соларна	инсталация

1. Въведете кабела през щуцера вътре в
 електрическата кутия на задвижването.

2. Свържете кабела на захранването на
 соларната инсталация към клемите (акумулатора).

3. Затегнете щуцера.
 Проверете, дали кабела е добре затегнат,
 като го дръпнете леко.
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	 Аксесоари:	Фотоклетки

	 Схема	на	свързване	на	кабелите	на	фотоклетките

	 Лампа	за	осветление	на	зоната	на	портала

RXTX

1 2 1 2 3 5

24	V	-	25	W
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EASY WAY 201 произведено от Somfy за POLARGOS

Oziemkówka 57A
08-420 Miastków Kościelny, Polska

Tel. 48 25 683 05 55, fax: +48 25 683 78 38
e-mail: serwis@polagros.pl, www.polargos.eu


