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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.

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 Simple Move 101.
Моля, да се запознаете подробно с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж.

Simple Move произведено от Somfy за POLARGOS.

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 експлоатация 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), чиито физически, сензорни и
психически възможности са ограничени или с липса на опити 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 дистанционните 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 неизправности, свързани
с балансирането на портала или с определяне на износването. Не използвайте задвижването в случай, че се нуждае
от ремонт или настройка.
По време на почистване или други дейности по поддръжка трябва да изключите електрическото захранване.
Преди монтиране на задвижването трябва да проверите, дали задвижваната част е в добро техническо 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 задвижваната 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. Те трябва да бъдат инсталирани на височина поне 1,5 м,
на място, където няма да има общ достъп до тях, с изключение на превключвателите, за които е необходим ключ.
По време на използване на превключвателите проверете, дали наблизо няма трети лица.
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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.
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Когато порталът е отворен напълно запазете 500 мм разстояние от края му.
След завършване на монтажа проверете, дали механизма е правилно регулиран, дали защитната система
и всички устройства за ръчно изключване на системата действат правилно.
.Изхабеното устройство и изтощените батерии да не се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.
.Потребителят е задължен да предаде всички изхабени електрически и електронни устройства в
специален пункт за вторични суровини.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Настоящето задвижване е предназначено за плъзгащи портали в частни къщи.

Съдържание на комплекта
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование

Количество

Защита
Антена
Електронен модул
Задвижване
Винт за защитата
Кръгло уплътнение 9х2
Зъбна рейка 33 см
Преход за кабела
Самонавивен поцинкован винт ТСВ М4х12
Назъбена шайба AZ4
Държач на кабела
Средна плоска шайба М4х10
Краен изолиран накрайник D4
Шаблон за изрязване
(разпечатан върху картон)
Етикет-лепенка на електронния модул
Дистанционно управление
Допълнително трябва да се снабдите с:
Поцинковани гайки М10
Плоски шайби 10,5х22х2, поцинковани
Комбиниран винт 10х15 мм
Дюбел 10х60 S12

1
1
1
1
1
1
13
1
3
1
1
1
1
1
1
1
8
8
4
4

С настоящето фирма POLARGOS декларира, че настоящият продукт е в съответствие с основните
изисквания и други приложими разпоредби на директива 1999/5/СЕ. Декларацията за съответствие е
достъпна на интернет сайта www.polargos.eu
Продуктът е допуснат за използване в Европейския Съюз и в Швейцария.
***пример: домофон, превключвател с ключ, панел с код и др.
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Сензор за външна светлина

Сензор за
светлина
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Електронният модул на задвижването е оборудван със сензор за външна
светлина, с помощта на който се извършва детекция на защитата или липсата
на защита. Благодарение на тази функция в режим настройки може да се влезе
само, когато защитата е свалена. В случай, когато защитата е монтирана,
задвижването ще бъде превключено в режим готовност.

Размери и максимално тегло на портала
Максимално тегло (Р)

300 кг

Максимална височина (Н)

2м

Максимална широчина (L)
Портал 4м

Обща дължина с
противотежестта
6м

48

84

72

232

Габарити на задвижването (в мм)

109

218

109

180

214

25
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Общ изглед на инсталацията

Технически данни
Захранващо напрежение
Тип на задвижването
Мощност на задвижването
Максимална консумация на енергия
(с осветлението на зоната на портала)
Консумация на енергия в режим готовност
Среден дневен брой работни цикли
Скорост на отваряне*
Автоматична детекция на препятствия
Температура на работа
Термична защита
Степен на защита
Вграден приемник на радиовълни
Дистанционни управления:
Радиочестота
Обхват на действие
Брой настройки на паметта
Възможни свързвания:
Изход за оранжева сигнална лампа
Изход за осветление на зоната на портала
Изход за захранване на аксесоарите
Вход на резервния акумулатор
Вход за фотоклетките
Вход за управлението от тип захранвани
контакти

230 V~ / (Слънчева енергия)
24 Vdc
150 W
600 W
4,5 W
20 цикъла дневно
3 м / 16 сек. извън зоната за намаляване на скоростта (20 см)
Съгласно стандарт EN 12 453
От - 20°C до 60°C
Да
IP 44
Да
433,42 MHz
~ 50 м
16
Мигане, 24 V, 10 W
максимално 500W (при 230 V~)
максимално 24 V- 15W, само при 230V
Да
Да (BUS)
Да, само при 230V

*В зависимост от параметрите на портала времето за отваряне може да бъде различно.
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НАЧАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Дейности за проверка преди инсталиране
►► Проверка на портала

По време на пълния цикъл на плъзгане порталът трябва да остава в хоризонтална позиция и трябва
да се отваря и затваря без необходимост от използване на прекомерна сила. Трябва да проверите,
дали воденето на портала е перпендикулярно спрямо терена и дали няма препятствия, които биха
могли да пречат на правилното движение на портала.

►►Наличие на ограничители на портала

Движението на портала трябва да бъде управлявано от надеждно закрепени към терена ограничители,
които определят неговите крайни положения при отваряне, по време на затваряне тази
роля изпълняват стълбовете.

Необходими инструменти

12
17

13

10

7
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Порталът трябва да бъде в добро техническо състояние: трябва да проверите, дали неговата
конструкция е подходяща за монтаж на автоматика.

Първоначална електрическа инсталация
Трябва да се снабдите със защитна тръба от тип Orange ICT Ø 25 мм за полаганите под земята
кабели. В случай, когато полагането на кабели под земята е невъзможно, трябва да използвате
преход, който ще издържи преминаването на превозни средства.

►►Захранване от електрическа мрежа (само с напрежение 230V)

BG

Приведете електрическото захранване 230 V възможно най-близо до задвижването.
Електронният модул на задвижването трябва да бъде захранван от напрежение 230 V – 50 Hz
с помощта на гъвкав кабел 1,5 мм2.
Електрическата линия трябва да бъде:
• Предназначена само за задвижването,
• Защитена:
		 - с помощта на предпазител или на автоматичен прекъсвач 10 А,
		 - с помощта на устройство от типа на диференциално-токова защита (30 mA),
•	Монтирана съгласно стандартите за безопасност относно електрическите инсталации, действащи
в страната на потребителя.
Трябва да се осигури възможност за многополюсно изключване на захранването:
• с помощта на захранващ кабел с щепсел,
•	или с помощта на изключвател, осигуряващ запазване на минимум 3 мм разстояние между
контактите за всеки полюс (съгласно стандарт EN 60335-1).
Препоръчва се монтаж на гръмоотвод (максимално остатъчно напрежение 2kV).

►►Фотоклетки (опция в комплекта Simple Move 101)
		 Фотоклетките са необходими за осигуряване на действие на портала в автоматичен режим

		 и за отваряне на портала.
		 • Кабели за фотоклетките (вижте стр. 23)
			 Кабелите на фотоклетките между двата стълба трябва да бъдат защитени с помощта на съответна 		
			 защитна тръба. Пробийте отвори за защитните корпуси в двата края на конструкцията на портала. 		
			 Фотоклетките трябва да бъдат свързани с електронната система на задвижването с помощта на кабел
			 от тип 2 х 0,75 мм2. Захранващите кабели трябва да бъдат свързани под фотоклетките.
		 • Разположение на фотоклетките (вижте стр. 23).

►►Оранжева сигнална лампа (опция)
		 Монтаж на оранжевата сигнална лампа с цел осигуряване на действие на портала в автоматичен режим и

		 отваряне на портала.
• Кабели на сигналната лампа (вижте стр. 27)
			 Трябва да се предвиди място за кабела на сигналната лампа. Лампата трябва да бъде 		
			 свързана с електронната система на задвижването с кабел от тип 2 х 0,75 мм2.
		 • Разположение на оранжевата сигнална лампа (вижте стр. 26)

Правила за безопасност
По време на целия монтаж трябва да спазвате правилата за безопасност:
		 •
		 •
		 •
		 •
			
		 •
			
		 •
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При изпълнение на монтажните дейности снемете бижутерията (гривни, ланчета и др.).
При пробиване на отвори и заваряване носете защитни очила и съответна лична защита.
Използвайте съответните инструменти, посочени на стр. 6.
Запазете особено внимание при обслужването на задвижващата система, за да избегнете 		
опасност от нараняване.
Преди завършване на монтажа не включвайте системата към захранване от електрическата мрежа 		
или резервен акумулатор (опция).
В никакъв случай не използвайте устройства за почистване с вода под налягане.

1. ПОДГОТОВКА НА ФУНДАМЕНТИТЕ

Поредни етапи

		 • Разполагане на задвижването
		 • Монтаж на ограничителите
		 • Фундаменти
		 Хоризонтално регулиране
		 Обърнете внимание задвижването да се намира винаги в зоната на действие на портала, както при 		
		 отваряне, така и при затваряне.
		
		
		
		
		
		 Вертикално
		 регулиране
		Задвижването трябва да се
намира малко по-високо от
терена (повече от 20 мм)
Изберете съответно положение
за зъбната рейка. При
необходимост да се направи
бетонова замазка. Непременно
трябва да се вземе предвид
положението на портала върху
ходови колички.

►►Монтаж на ограничителите

Движението на портала трябва да бъде регулирано от надежно монтирани към терена ограничители, които
ограничават крайните положения на портала.

►►Фундаменти

Монтажните винтове на задвижването
трябва да бъдат надеждно закрепени към
основата.
Типът и размерите на фундаментите
зависят от вида на терена.
Полагането на електрически кабели трябва
да съответства на действащите стандарти
за електрически инсталации в страната на
потребителя.
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►►Разполагане на задвижването

2. МОНТАЖ

Поредни етапи
		 • Монтаж на винтовете

		 • Монтаж на задвижването
		 • Монтаж на зъбната рейка

BG

		 • Механична настройка

►►Монтаж на винтовете

[1]. Поставете монтажния шаблон върху основата (шаблонът
е разпечатан върху картон) и пробийте отвори с помощта
на свредло (Ø12 мм) съответно за вида на основата. (20)
[2]. Въведете дюбелите (12х60 S12). Завинтете комбинираните
винтове (М10х15). (19)
Преди да завинтите винтовете в
дюбелите, нанесете малко
количество смазка върху тях.

►►Монтаж на задвижването

[1]. Завинтете 4 поцинковани гайки (М10 (17)) и поставете
4 поцинковани шайби (плоски
10 5х22х2). (18)

[2]. Снемете защитата (1) на
задвижването. (4)
[3]. Поставете задвижването върху
винтовете: фланеца трябва да се
намира на височина максимално
25 мм над основата. Препоръчвано
е разстояние в границите 20 – 25 мм.
С помощта на нивелир проверете,
дали портала е в правилно положение.
[4]. След като поставите задвижването на съответното
разстояние от основата, закрепете го с помощта на
шайби (плоски поцинковани Ø10 5х22х2)(18) и завинтете
4 гайки (М10 поцинковани). (17)
[5]. Поставете предварително пробит преход (8) в отвора
предвиден за захранващия кабел.
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►►Монтаж на зъбната рейка

1

[1]. Проверете, дали задвижването
действително е деблокирано,
когато лостът се намира в
позиция
.
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[2]. Подготовка на летвите за рейките.

№1
№2
№3
№4

[3]. Монтажът на летвите трябва да започнете от страната на ключалката.
[4]. Поставете летва № 1 на съответно разстояние от страна на ключалката.
[5]. До летва №1 поставете зъбна рейка (7) и закрепете с помощта на винт М6х50.

11
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Летва №4

Летва №3

Летва №2
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Летва №1
Зъбна рейка
Шайба М6
Винт М6х50

Начало
на монтажа

Монтирайте първата летва и затегнете, докато усетите леко съпротивление.
[6].	Нивелирайте летвата. Летвите с номера от 1 до 4 имат овални отвори за регулиране, зъбните рейки
имат възможност за вертикално регулиране.
Овален отвор за
вертикално регулиране

BG

Овален отвор
за хоризонтално
регулиране

[7].	Монтирайте поредните зъбни рейки към летва №1. Последната зъбна рейка на летва №1 ще
свързва летва №2 и летва №1.
[8].	Следващите летви и зъбни рейки се монтират аналогично по начина описан по-горе.
[9]. След завършване на монтажа на летвите трябва да проверите, дали всичко е нивелирано.
При необходимост трябва да коригирате.

►Механично
►
регулиране

Проверете, дали:
• задвижването е на съответна височина,
• портала се движи правилно: трябва да се плъзга без
затруднения по своя път,
• зъбното колело е задвижвано през цялото време на
движение на портала по пътя,
• комплектът „зъбно колело-зъбна рейка” не променя твърде много
своето положение по цялата дължина на пътя на портала.

1,5/2 mm

Ако тези условия не са изпълнени:
[1]. Регулирайте височината и поставете
задвижването на съответната височина
с помощта на 4 гайки (17), намиращи се
под задвижването.
[2]. При необходимост регулирайте
позицията на зъбната рейка и затегнете
гайките на задвижването.
[3]. Затворете портала.
[4.] Блокирайте задвижването.
Никога не блокирайте задвижването,
когато порталът е в движение.
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3. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
Поредни етапи

BG

•
•
•
•

Свързване на задвижването
Свързване към електрозахранването
Свързване към соларна инсталация
Свързване на аксесоарите за защита

►Свързване
►
на задвижването
Задвижването и електронния модул винаги трябва да бъдат свързани
преди включване на електронния модул към захранващата мрежа.
Задвижването винаги се свързва към клеми 9 и 10 (зелен етикет М1 на
електронния модул на задвижването).
Задвижването (4) и електронния модул (3) са фабрично оборудвани с кабели за монтаж на
задвижването от лявата страна. За да смените посоката на действие на задвижването,
трябва да смените местата на кабелите, свързани към клеми 9 и 10.

Задвижване от лявата страна

Задвижване от дясната страна

Изглед отвътре

Изглед отвътре

M1
9 10

M1
9 10

Син/Черен
Кафяв/Зелен
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Кафяв/Зелен
Син/Черен

►►Свързване на електрическото захранване
Поради съображения за безопасност тези дейности трябва да
бъдат изпълнявани при изключено захранване.
8 mm

BG

[1]. С
 немете изолацията от жилата на захранващия
кабел (еднаква дължина в случай на 3 жила).

75 mm

230V

P

15 16

N

[2]. Свържете заземяващия кабел. 3аземяващият
кабел (зелен/жълт и изолирания доставен
накрайник (13) ще бъдат необходими за някои
аксесоари (осветление 230 V от Клас I).
[3]. Свържете фазата P и нулевия кабел към
клемите 15 и 16 на електронния модул
(червен етикет 230 V). Проверете, дали
кабелите са надеждно закрепени като ги
дръпнете леко.
Син кабел

N

Клема
15

Червен/кафяв/черен кабел

P

16

Жълт и зелен кабел

Безусловно трябва да спазвате указанията, касаещи цветовете
на кабелите.

►► Свързване към соларна инсталация (Вижте стр. 30)

►►Свързване на аксесоарите за защита
►►Фотоклетки (продават се отделно като опция за комплекта
Simple Move 101)
(Вижте стр. 23 и 24)
Фотоклетките трябва да се монтират и свържат преди задействане на
задвижването.
►►Оранжева сигнална лампа (продава се отделно като опция за
комплекта Simple Move 101)
(Вижте стр. 26 и 27)
15

4. БЪРЗО ЗАДЕЙСТВАНЕ
Поредни етапи

BG

•
•
•
•

Описание на дистанционното управление
Залепване на етикет върху електронния модул
Включване на захранването на инсталацията
Научаване на пътя на плъзгане на портала

Бутон 1

►Описание
►
на дистанционните управления
Дистанционните управления се доставят в комплекта
вече предварително програмирани.

Бутон 1
на дистанционните управления позволява пълно
отваряне на портала..

Бутон 2

►Залепване
►
на етикет върху електронния модул
Залепете етикет (14) върху електронния модул 13) на задвижването.

►Включване
►
на захранването на инсталацията

Включете захранването на инсталацията.
	Контролната лампа на състоянието
на електронния модул мига (2 импулса), информирайки, че
задвижванията имат включено захранване и очакват на настройки.
Ако контролната лампа на състоянието
остава изгасена, вижте стр. 31.

►Научаване
►
на пътя на плъзгане на портала

Електронната система на задвижването автоматично записва в паметта:
		
• Въртящият момент на задвижването, необходим за осигуряване на управление на портала 		
			 в обикновен режим. Записването на тази информация позволява детекция на всички 		
			 нередности в действието на задвижването.
		
• Пътя на плъзгане на портала с цел напълно отваряне и затваряне на портала и позицията 		
			 на ограничителите.
По време на научаване на параметрите трябва
да застанете на разстояние, както обикновено и да
изпълните следните дейности:
Натиснете бутон 1
на дистанционното
1
управление, за да отворите / затворите
портала НАПЪЛНО.
Контролната лампа на състоянието на
електронния модул
трябва да СВЕТИ
НЕПРЕКЪСНАТО.
Ако контролната лампа на състоянието мига, трябва
да се запознаете с информациите за отстраняване на
повреди на стр. 31.
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Не бива да прекъсвате движението на портала (изцяло
отваряне/затваряне). В случай на прекъсване на движението
на портала, научаването ще се включи автоматично при
следващото отваряне на портала.

2

5. МОНТАЖ НА ЗАЩИТАТА
Проверете, зали задвижването е блокирано.

[2].	Монтирайте уплътнението (6), за да осигурите
уплътненост на задвижването и завинтете винта на
защитата (5).

5
6
2

BG

[1].	Поставете защитата върху фланеца (основата) на
задвижването.

1

ЗАДВИЖВАНЕТО Е ГОТОВО ЗА ДЕЙСТВИЕ.
Съгласно настройките по подразбиране, задвижването работи
в последователен режим и в режим за пълно отваряне.
17

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Действие в последователен режим

С последователно натискане на един и същ бутон на дистанционното управление задвижването ще
действа по следния начин: Отваряне, Стоп, Затваряне, Стоп, Отваряне и т.н.

BG

►Пълно
►
отваряне на портала
Пълно отваряне
натискане на бутон 1.

на

портала

чрез

Спиране на портала в движение чрез
повторно натискане на бутон 1.
Затваряне на портала в движение чрез
повторно натискане на бутон 1.

►Отваряне,
►
позволяващо преминаване на пешеходец
Отваряне, позволяващо преминаване на пешеходец се извършва след натискане
на предварително активиран бутон на дистанционното управление (вижте стр. 21).
1m

Частично отваряне на портала (около 1
м) чрез натискане на активния бутон.

Пълно отваряне
натискане на бутон 1.

на портала чрез

Затваряне на портала чрез повторно
натискане на активния бутон.
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Действие в автоматичен режим

Затварянето на портала в автоматичен режим настъпва автоматично след изтичане на 30 секунди.

►►Предпазни мерки
		С цел осигуряване действие на портала в автоматичен режим съгласно стандарт EN 12 453 е

BG

необходим монтаж на фотоклетки (вижте описанието и информацията за кабелите на стр. 22 и 23).
Фирма Polagros препоръчва монтаж на оранжевата сигнална лампа (вижте описанието
и информацията за кабелите на стр. 26 и 27) и осветлението на зоната на портала (вижте
описанието и информацията за кабелите на стр. 27).

►►Действие в автоматичен режим (за да включите този режим,
трябва да се запознаете с информацията на стр 20)

Затварянето на портала в автоматичен режим настъпва автоматично след изтичане на 30 секунди.
В случай на детекция на препятствие по време на затваряне, порталът спира и след това се
отваря напълно.
За да затворите портала, трябва да натиснете бутон 1.

Отваряне на портала чрез натискане
на бутон 1.

Автоматично затваряне на портала
слез изтичане на 30 секунди.

Преминаване пред фотоклетките ще причини автоматично затваряне
на портала след изтичане на 5 секунди.

Задържане на портала в отворено
положение чрез натискане на бутон 1.

Затваряне на портала чрез повторно
натискане на бутон 1.

Действие на функцията за детекция на препятствия
В случай на детекция на препятствие:
• по време на отваряне порталът спира и извършва малко движение назад,
• по време на затваряне порталът спира, след което се отваря напълно.

Действие на осветлението на зоната на портала

Осветлението на зоната на портала се включва винаги, когато се задейства задвижването. Изключва се
автоматично след изтичане на 1 минута и 30 секунди.

19

BG

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

Забележка: Дистанционните управления или предаватели с 3 бутона не позволяват
отваряне на портала в режим за преминаване на пешеходец.

Деблокиране / блокиране на задвижването

- Поради съображения за безопасност тези дейности трябва да се
изпълняват при изключено захранване, тъй като дори при отпадане
на захранването, то може всеки момент да бъде възстановено.
			 - Винаги преди включване на електрозахранването трябва да
блокирате задвижването. Лостът трябва да се намира в позиция
блокировка.
			 - Никога не бива да блокирате или деблокирате задвижването, когато
порталът е в движение (плъзгане в електрически или ръчен режим).
След настройка на задвижването в деблокирано положение
портала в случай на авария на електричеството.

, е възможно ръчно управление на

В този случай порталът може да бъде задвижван напълно свободно. При изпълнение на тази дейност
трябва да се запази особено внимание.
Деблокирайте
задвижването, като
преместите лоста
към себе си.
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Блокирайте
задвижването, като
преместите лоста в
посока на портала.

НАПРЕДНАЛИ НАСТРОЙКИ НА ПАРАМЕТРИТЕ
Забележка: По време на движение на портала настройката на параметрите е невъзможна. Въведените
промени на параметрите ще бъдат активирани след първото отваряне на портала.

Комплект бутони на дистанционно управление с 2 или 4 бутона

Бутон 1 не може да бъде
програмиран за функцията
отваряне за преминаване
на пешеходец.
Свободните бутони или неактивният бутон за
отваряне за преминаване на пешеходец могат
да бъдат използвани за управление на други
автоматични механизми (гаражна врата, щора и др.).

Възможни комбинации на бутони за пълно
отваряне / отваряне за преминаване на пешеходец::
2 бутона
1

2

4 бутона
CODE

CODE

1

2

1

2

3

4

3

4

или
1

2

Пълно
отваряне

или
CODE

CODE

1

2

1

2

3

4

3

4

Отваряне за
преминаване
на пешеходец

Свободен

Програмиране на дистанционно управление с 2 или 4 бутона
[1]. Поставете дистанционното управление,
което ще бъде програмирано на мястото,
означено с кръгъл знак на мишена.
[2]. Натиснете за кратко бутона на дистанционното
управление, предназначен за ПЪЛНОТО
отваряне на портала.
> Светва контролната лампа РАДИО
след което изгасва, когато освободите
бутона на дистанционното управление.
Бутонът е програмиран.

Programiranje daljinskega upravljalnika s tremi gumbi
[1]. Daljinski upravljalnik, ki ga želite programirati,
položite na mesto, označeno z risbo tarče.
[2]. Н атиснете за кратко бутон Нагоре или
Надолу на дистанционното управление.
> Светва контролната лампа РАДИО
след което изгасва.
Бутонът е програмиран.

В случай, когато са програмирани 16 дистанционни управления, в момента,
когато се програмира 17-то дистанционно управление, дистанционното
управление, записано като първо ще бъде изтрито и т.н.
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Всеки бутон може да бъде програмиран за
пълно отваряне на портала.
Включването на следващия бутон позволява
задействане на функцията отваряне за преминаване
на пешеходец (за включване на функция за
преминаване на пешеходец вижте стр. 20).

Активиране на функцията отваряне за преминаване на пешеходец
Функцията отваряне за преминаване на пешеходец може да се активира с помощта на бутон от програмирано
дистанционно управление с 2 или 4 бутона (вижте „Комплект бутони на дистанционно управление”, стр. 19).

BG

[1]. Поставете дистанционното управление,
което ще бъде програмирано на мястото,
означено с кръгъл знак на мишена..

<0,5s

[2]. Натиснете за кратко бутона, предназначен за
активиране.
> Светват контролната лампа РАДИО
и ПЕШЕХОДЕЦ
, след което изгасват.
Функцията отваряне за преминаване на
пешеходец е активирана за този бутон.

За да изключите функцията преминаване на пешеходец в този бутон, трябва да
изпълните отново процедурата за активиране на тази функция (описана по-долу) за този бутон. Контролната
лампа ПЕШЕХОДЕЦ
ще изгасне.

Активиране на режим АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ
(препоръчва се при захранване от соларна инсталация)

Забележка: Автоматичен режим може да се активира само в случай, когато е монтиран
комплект фотоклетки (вижте описанието на кабелите на ст. 23). Дистанционното управление
трябва да се постави до електронния модул, за да получите достъп да настройките.
За дистанционни управления с 3 бутона достъпът към настройки не е възможен.
[1]. Поставете
дистанционното
управление с 2 или 4 бутона на
мястото, означено със знак на
мишена. Натискайте бутон 1, докато
контролната лампа АВТОМАТИЧНО
ЗАТВАРЯНЕ
започне да мига.
[2]. Натискайтебутон2,докатоконтролната
лампа АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ
изгасне, след което ще
светне и ще свети постоянно.
Освободете бутона.
	> Контролната лампа
АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ
ще започне да мига.
[3]. Натиснете 2 пъти бутон 1 на
дистанционното управление.
	> Контролната лампа
АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ
ще продължи да свети,като
информира за активен
автоматичен режим.

Забележка: След
завършване на етап 1
можете да изпълните
следващите етапи от
разстояние (без
необходимост от поставяне
на дистанционното
управление до кръглия
знак на мишена).

1

2

3
x2

За да изключите автоматичния режим на затваряне на портала и да се върнете към последователния режим,
трябва да повторите етап 1 описан по-горе, след което трябва да натиснете за
кратко бутон 2 на дистанционното управление. Контролната лампа АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ
ще
изгасне, след което ще започне да мига. Натиснете 2 пъти бутон 1 на дистанционното управление.
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АКСЕСОАРИ
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Напречни сечения на кабелите за всеки тип съоръжения

коаксиален кабел

TX

RX
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Фотоклетки ------------------------------------------------+ 60°C

IP44

- 20°C

24 Vac/dc
1A

Фотоклетките позволяват спиране и смяна на посоката на
движение на портала в случай на детекция на препятствие
(закрити фотоклетки).

HO5 RR-F
26 mm

Забележка: Ако порталът е затворен и фотоклетките са
закрити, порталът няма да се отвори.

107 mm

BG

43 mm

2 x 0.75 mm2

Комплектът фотоклетки съдържа:
• фотоклетка предавател (ТХ),
• фотоклетка приемник (RX).

►►Разположение на фотоклетките
max.

20 cm

2
25 cm

8m

►►Монтаж и свързване на кабелите на фотоклетките

1

2

3

4

Ø4

6

12 mm

6 mm

5

Ø4

24
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8
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Жълт етикет
(BUS)

RX

1

2

1

2

3

5

3

4

3

4

X

X

За да проверите, дали фотоклетките са монтирани правилно, трябва да
монтирате защитата на фотоклетката-предавател и да не монтирате
защитата на фотоклетката-приемник.

11

11a

TX

RX
11b

Проверете правилното положение на
фотоклетките:
- Ако контролната лампа на фотоклеткатаприемник не свети, трябва да
регулирате позицията на фотоклетка
(RX) с помощта на подложка. Отново
проверете.
- Ако контролната лампа на фотоклеткатаприемник
свети
непрекъснато,
(правилна позиция) затворете защитата
на фотоклетката-приемник (RX).
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►►Разпознаване на фотоклетките от електронното задвижване в
последователен режим
[1]. Поставете програмираното дистанционно
управление с 2 или 4 бутона на мястото,
означено с кръгъл знак на мишена.
Натискайте бутон 1 на дистанционното
управление, докато контролната лампа на
АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ
започне
да мига.
	Забележка: След завършване на етап 1
можете да изпълните следващите етапи от
разстояние (без необходимост от поставяне
на дистанционното управление до кръглия
знак на мишена).
[2]. Натискайте бутон 2 на дистанционното
управление, докато контролната лампа
АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ
изгасне
и след това започне да мига.

1

2

3
x2

[3]. Натиснете 2 пъти бутон 1 на дистанционното
управление.

Забележка: В режим автоматично затваряне електронната система на задвижването разпознава
фотоклетките в момента на активиране на режима автоматично затваряне (вижте стр. 21).

►Отстраняване
►
на фотоклетките
В случай на изключване на фотоклетките:

- в последователен режим: повторете процедурата за разпознаване на фотоклетките от
електронната система на задвижването в последователен режим,
- в режим автоматично затваряне: повторете процедурата за активиране на режима на автоматично
затваряне, описана на стр. 21.

►Закриване
►
на фотоклетка

 ко фотоклетките бъдат закрити по време на затваряне на портала, тогава той ще спре и ще
А
започне движение в обратна посока.
Ако порталът е затворен и фотоклетките са закрити, порталът няма да се отвори.

►Правила
►
за безопасност
	Действието на фотоклетките трябва да бъде проверявано на всеки 6 месеца. За тази цел при

затваряне на портала трябва да закриете фотоклетката с една ръка. Порталът трябва да
спре и отново да се отвори.
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Оранжева сигнална лампа---------------------------------

E14

- 20°C

175 mm

24 V

+ 60°C

10 Watt max
IPX4

2 x 0.75 mm 2

24 Vac/ dc

HO5 RR-F

60 m m

1

77 m m

►► Монтаж на оранжевата лампа

Достъпни са два начина за монтаж на оранжевата
лампа (вижте фиг.4а и 4b).

3

2

4a

4b

Ø3

Ø3

5

Оранжевата сигнална лампа информира за
задействане на задвижването.
Започва да мига 2 секунди преди да започне
движението на портала.

6

12 mm

6 mm

7

8

9

10

11

27

BG

Ø22

►Кабели
►
на оранжевата сигнална лампа

BG

Свържете сигналната лампа към клеми 7 и 8 (оранжев етикет
„FLASH”) на електронния модул.

Осветление на зоната на портала---------------------Този елемент не е съвместим със
захранване от соларна инсталация.

Свържете осветлението на зоната на портала към клеми
13 и 14 (бял етикет „LIGHT”) на електронния модул.

Резервен акумулатор-------------------------------------Този елемент не е съвместим със захранване от соларна инсталация.
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 към него.
С цел удължаване на срока на действие на акумулатора, кабелните системи за управление се изключват;
управлението на портала се извършва само от дистанционните управления и предаватели на радиовълни.
Забележка: Когато задвижването работи със захранване от акумулатора, контролната лампа на
състоянието utripa (1 signal).

►Технически
►
данни на акумулатора

• В
 реме на работа: 10 цикъла в последователен режим или ок. 24 часа, ако порталът е в добро
техническо състояние.
• Оптимално време за зареждане на акумулатора преди използване: 48 часа.
• Срок на годност: 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.
Не бива да забравяте за разделното събиране на батериите и акумулаторите и предаването им в
специални пунктове за рециклиране.
28
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►Кабели
►
и монтаж на акумулатора

Свържете акумулатора към предвидената
за тази цел клема (сив етикет „ВАТТ”) на
електронния модул.

Превключвател с ключ---------------------------------Този елемент не е съвместим със захранване от соларна инсталация.
Свържете превключвателя с ключ към клеми 3 и 4 (жълт етикет
„BUS”) на електронния модул.

Домофон------------------------------------------------Този елемент не е съвместим със захранване от соларна инсталация.
Свържете домофона към клеми 3 и 4 (жълт етикет „BUS”) на
електронния модул.

Забележка: В случай на свързване на друг модел домофон, различен

от представения по-горе, трябва да проверите, дали
е оборудван с изходен „сух” контакт без напрежение.
29

Панел с цифров код----------------------------------------

BG

Този елемент не е съвместим със захранване от соларна инсталация.

E

–

+

H

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

V

Свържете:
• Т1 и С1 на панела с цифров код към клеми 3 и 4 (жълт етикет „BUS”) на електронния модул,
• V и V на панела с цифров код към клеми 5 и 6 (черен етикет „24 V”) на електронния модул.

Радио панел с код -----------------------------------------

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.
Свържете антената към клеми 1 и 2 (син
етикет „ANT”) на електронния модул:
• централното жило към клема 1,
• оплетката на жилото към клема 2.

Дистанционно управление с 2 бутона-----------------------------------30

ЗАХРАНВАНЕ ОТ СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ
Когато задвижването е захранвано от соларна инсталация:
- порталът може да се управлява само от дистанционните управления и предаватели на радио вълни
(жичното управление е неактивно),
- жичните защитни аксесоари (фотоклетки, оранжева сигнална лампа) остават активни.

2
1
3

-

Свържете захранващия кабел от соларната
инсталация към сивата клема „ВАТТ” на електронния
модул на задвижването.
Забележка: Когато задвижването действа със
захранване от соларна инсталация, жичните системи
за управление са разединени; порталът може да се
управлява само от дистанционните управления и
предаватели на радио вълни..

+

►Свързване
►
към източника на захранване със слънчева енергия

►Указание
►
за потребителя
С цел ограничаване на консумираната енергия от
задвижването на портала се препоръчва:
- затваряне на портала, с цел осигуряване на по-дълго
време на заредено състояние на акумулатора,
- не оставяйте портала отворен за по-дълго от 2 дни,
- активиране на режима за автоматично затваряне на
портала (вижте стр. 21).
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Никога не бива да свързвате задвижването към захранване 230 V, когато
е свързано към захранване със слънчева енергия. Това може да доведе до
увреждане на електронния модул на задвижването.

ПОМОЩ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
по време на почистване или други дейности по поддръжка трябва да
изключите захранването на инсталацията.

BG

ДИАГНОСТИКА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
Ограничен обсег
на действие на
дистанционното
управление.

- Проверете батерията на дистанционното управление
(вижте точка „Смяна на батерията на дистанционното
управление” на следващата страница).
- Проверете антената на електронния модул
(кабели, положение – вижте следващата страница)
- Проверете, дали някой външен елемент не
смущава радио вълните (електрически стълб,
усилен зид и др.). В такъв случай трябва да
предвидите външна антена.

Непрограмирано
дистанционно
управление.

Програмирайте дистанционното управление
(вижте стр. 20).

Деблокирано
задвижване.

Блокирайте задвижването.

Липса на захранване
на задвижването

- Проверете наличие на захранване.
- Проверете захранващия кабел.

Интензивността на
външната светлина
е много слаба и
задвижването е в режим
готовност.

С цел извършване на настройките трябва да
увеличите интензивността на външното осветление
на електронния модул (например като използвате
фенер).

1 импулс

Режим на работа със
захранване от резервен
акумулатор.

Проверете мрежовото захранване.

2 импулса

Задвижването е в режим
очакване на научаване
на пътя на портала.

Трябва повторно за започнете научаването на пътя
на движение на портала (вижте стр. 15).

3 импулса

Повреда на фотоклетките:

Задвижването не
реагира на командите
на дистанционното
управление

Контролната лампа
на състоянието на
електронния модул не
свети

Контролната лампа
на състоянието на
електронния модул мига:

4 импулса
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- Закрити фотоклетки.

Отстранете препятствието, закриващо фотоклетките.

- Неправилно разположени
фотоклетки.

Коригирайте положението на фотоклетките (вижте
стр. 24).

-N
 epravilna priključitev
fotocelic

Свържете кабелите на фотоклетките, както е
показано в инструкциите на стр. 24.

-N
 i fotocelic / fotocelici
izključeni.

- Проверете, дали фотоклетките са правилно
свързани.
- Ако фотоклетките са изключени умишлено, а
порталът действа в режим автоматично затваряне,
трябва да изключите режим автоматично затваряне
(вижте стр. 21).

Късо съединение на
изхода „BUS” (клеми 3 и 4)
на електронния модул.

Проверете аксесоарите , свързани към изхода „BUS”
на електронния модул.

ДИАГНОСТИКА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
Активирана
термична защита на
задвижването.

Изчакайте, докато задвижването се охлади,
на състоянието отново
когатоконтролната лампа
ще свети непрекъснато.

6 импулса

Късо съединение на
изхода 24 V (клеми 5-6)
на електронния модул.

Проверете съоръжението, включено към изход 24 V на
електронния модул.

Късо съединение в
зоната на оранжевата
лампа (клеми 7-8) на
електронния модул.

Проверете кабелите на оранжевата лампа (вижте стр. 27).

Късо съединение в
зоната на задвижването.

Проверете кабелите на задвижването (вижте стр. 13).

Не са инсталирани
фотоклетките.

Инсталирайте фотоклетките ( вижте стр. 23 и 24).

Не се включва
режим автоматично
затваряне
(контролната
лампа на режим
АВТОМАТИЧНО
ЗАТВАРЯНЕ
не
свети)
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5 импулса

►Смяна
►
на батерията на дистанционното управление

Срокът на годност на батерията обикновено е 2 години.

1

2

Li
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да спазвате положението на полюсите на батерията (+/-), забранено е зареждането им и
изхвърлянето им в огън или вода. Не бива да ги излагате на въздействието на високи температури. Забранено е отварянето
на изхабени батерии, нито смесването им с друг тип батерии или с изхабени батерии (това може да причини експлозия на
батериите, изтичане на електролита и да причини различни щети). Да се съхраняват далеч от деца.
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►Свързване
►
и положение на антената

Антената трябва да се свърже към клема 1 на системата на
електронния модул по начин, показан върху фигурата отстрани.

на

анте

►►Изтриване на настройките

BG

Изтриват се следните настройки: пътя на движение на портала и
активирането на режим автоматично затваряне на портала.
Кога трябва да изтриете настройките?
След научаване на пътя на движение на портала, в случай на модификация на кабелите на задвижванията.
В случай на детекция на препятствие при нормална експлоатация на портала.

1

2

3

[1]. Поставете програмираното дистанционно управление с 2 или 4 бутона на мястото, означено със
знак на мишена. Натиснете бутон 1, докато контролната лампа на АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ
започне да мига.
[2]. Натиснете веднъж бутон 1 на дистанционното управление.
> Контролната лампа РЕСЕТВАНЕ НА ПАМЕТТА (RESET) мига.
[3]. Натиснете бутон 2 на дистанционното управление и задръжте, докато контролната лампа
РЕСЕТВАНЕ НА ПАМЕТТА (RESET) светне. Освободете бутон 2.
> Контролната лампа на състоянието
мига.
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►►Изтриване на програмираните настройки
и дистанционни управления

Изтриват се следните настройки: пътя на движение на портала и активирането на режим автоматично
затваряне на портала и всички програмирани дистанционни управления и предаватели на радио вълни.

2
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1

3

[1]. Поставете програмираното дистанционно управление с 2 или 4 бутона на мястото, означено
със знак на мишена. Натиснете бутон 1, докато контролната лампа на АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ
започне да мига.
[2]. Натиснете веднъж бутон 1 на дистанционното управление.
> Контролната лампа РЕСЕТВАНЕ НА ПАМЕТТА (RESET) мига.
[3]. Натиснете бутон 2 на дистанционното управление и задръжте, докато всички контролни лампи
светнат. Освободете бутон 2.
> Контролната лампа на състоянието
мига.

35

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

