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BeVezeTéS
A POLARGOS cég, amely 1994 óta van jelen a piacon, lakótelki kerítéseket, ipari kerítéseket, valamint más, 
acélból készült termékeket gyárt.
A sokéves tapasztalatra, valamint a gyártó és marketing háttérre alapozva a POLARGOS olyan termékeket gyárt, 
amelyek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek belföldön és külföldön egyaránt.
A cég célja, hogy olyan termékekkel jelenjen meg a piacon, amelyek egyaránt eleget tesznek a legszigorúbb 
minőségi szabványoknak, az ügyfelek esztétikai igényeinek és a kerítéspiacon uralkodó „divatnak”.
Köszönjük az irántunk tanúsított bizalmat, és hogy a Simple Move 101 berendezést választották.
Kérjük, alaposan ismerkedjenek meg a jelen útmutatóval, mielőtt hozzákezdenek a beszereléshez.

MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
Infóvonal: 0036 70 51 80 544

A Simple Move 101 terméket a Somfy gyártotta a POLARGOS számára.

BIzToNSÁgI SzaBÁlyok
A meghajtás beszerelése előtt alaposan meg kell ismerkedni a jelen útmutató tartalmával. Szigorúan be kell tartani a megadott 
tanácsokat, és a termék egész használati idejére meg kell őrizni ezt az útmutatót. A beszerelésre vonatkozó tanácsok figyelmen 
kívül hagyása komoly testi sérüléseket vagy anyagi kárt okozhat. A POLARGOS ilyen esetekben nem vállal felelősséget.
A jelen berendezést nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket), akiknek fizikai, érzékelési vagy mentális 
képességei korlátozottak, vagy olyanok, akiknek nincs ebben tapasztalatuk vagy ismeretük, kivéve, ha a használat a 
biztonságukért felelős személyek közvetítésével, felügyeletével vagy a számukra a korábban a használatra vonatkozó útmutatás 
szerint történik.
Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek a vezérlő készülékekkel ne játszanak.
A távirányító a gyermekektől elzárva tartandó.
Amennyiben a kapcsolót retesz nélkül használja***, ellenőrizze, hogy a többi személy a kaputól megfelelő távolságban 
tartózkodik.
Gyakran ellenőrizni kell a rendszert, hogy idejében fel lehessen fedezni minden, a kapu kiegyensúlyozásával vagy a használat 
meghatározott nyomaival kapcsolatos hibát. Ne használja a meghajtást, ha azt javítani kell, vagy be kell állítani. Tisztításkor vagy 
más karbantartási műveletnél áramtalanítsa a meghajtást. 
A meghajtás beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a meghajtott rész jó műszaki állapotban van-e, kellően ki van egyensúlyozva, és 
megfelelő módon nyitódik és záródik..
Ügyeljen a megfelelő távolság betartására a meghajtott rész és a fix elemek közelében elhelyezett részek között, tekintettel a 
meghajtott résznek a nyitás közbeni elmozdulásával összefüggő veszélyekre (beszorítás, elvágás, beékelődés).
Elmozdulás közben figyelje a kaput.
Minden reteszelés nélküli kapcsolónak*** olyan helyen kell lennie, amelyről a meghajtott rész közvetlenül látható, de elégséges 
távolságban a mozgó elemektől. Legalább 1,5 magasságban kell beszerelni, olyan helyre, ahol általánosan nem elérhető, kivéve 
a kulcs használatát igénylő kapcsolókat.
A kapcsoló használatakor győződjön meg arról, hogy a közelben nem tartózkodik más személy.
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Amikor a kapu teljesen nyitva van, tartson 500 mm távolságot a végétől.
 A szerelés befejezése után ellenőrizze, hogy a mechanizmus jól be van-e szabályozva, és a biztosító rendszer, 
valamint a rendszer kézzel történő kikapcsolásához szükséges berendezések rendben működnek.

.

. 

A POLARGOS az alábbiakban kijelenti, hogy a termék megfelel az alapvető követelményeknek, és a 1999/5/
CE irányelv egyéb vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat a www.polargos.eu weblapon található. A 
termék rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel az Európai Unióban és Svájcban. 

***példa: kaputelefon, kulcskapcsoló, kódpanel stb.

a Termék leÍrÁSa
Ez a meghajtás családi házak tolókapuihoz készült.

a készlet tartozékai
Ssz megnevezés mennyiség
1 Védőburkolat 1
2 Antenna 1
3 Elektromos modul 1
4 Meghajtás 1
5 Védőburkolat csavarja 1
6 Kerek tömítés 9x2 1
7 Fogasléc 33 cm 13
8 Kábelátvezető 1
9 Önmetsző csavar TCB M4x12 horganyzott 3

10 Körmös alátét AZ4 1
11 Kábeltartó 1
12 Lapos alátét közepes M4x10 1
13 Kerek, szigetelt vég D4 1

14 Szerelő sablon kivágáshoz  
(kartonlapra nyomtatva ) 1

15 Elektromos modul címke 1
16 Távirányító jeladó 1

Ezen kívül be kell szerezni:
17 M10 horganyzott csavaranyák  8
18 Lapos, horganyzott alátétek 10,5x22x2 8
19 Ászokcsavarok 10x15 mm 4
20 Tipli 10x60 S12 4

Se az elhasznált berendezést, se az akkumulátorokat ne dobja ki a háztartási hulladékokkal együtt. A 
felhasználó köteles minden elhasznált elektromos és elektromos készüléket speciális hulladékgyűjtő 
pontra beszállítani, azok újrahasznosítása érdekében.
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Fényérzékelő
A meghajtás elektromos modulja el van látva egy külső fény érzékelővel, ami érzékeli, 
hogy fent van-e a védőburkolat, vagy nincs. Ennek a funkciónak köszönhetően a 
beállítási üzemmódba csak akkor lehet belépni, ha a védőburkolat le van véve. 

fényérzékelő

a kapu méretei és maximális súlya

Maximális tömeg (P) 300 kg
Maximális magasság (H) 2 m
Maximális szélesség (L)  
4M kapu

Teljes hossz az 
ellensúllyal 6 m

a meghajtás méretei (mm-ben)

84 72

23
2

48

109
218 214

109 180 25
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a rendszer általános nézete 

 Műszaki adatok
Tápfeszültség 230 V~ / Napenergia
Meghajtás típus 24 Vdc
Meghajtás teljesítménye 150 W
Maximális energiafelvétel (zónavilágítással) 600 W
Energiafelvétel készenléti üzemmódban 4,5 W
Átlagos, napi, üzemi ciklusszám napi 20 ciklus
Nyitási sebesség* 3 m / 16 s,  a lassítási zónán kívül (20 cm)
Automatikus akadályérzékelés EN 12 453 szabvány szerint
Üzemi hőmérséklet - 20°C-tól + 60°C-ig
Termikus védőburkolat Igen
Védelmi fokozat IP 44
Beépített rádióvevő Igen
Távirányítók:

Rádiófrekvencia
Hatótávolság
Memória beállítások száma

433,42 MHz
~ 50 m
16

Lehetséges bekötések:
              Narancssárga fény kimenete
              Zónavilágítás kimenete, betápláló kapcsok 
              Tartozékok tápfeszültségének kimenete
              Tartalék telep bemenete 
              Fotocellák bemenete 
              Vezérlő bemenet, feszültséggel betáplált kapcsokkal  

Villogás, 24 V, 10 W
500 W  maximálisan (przy 230 V~)
24 V - 15 W  maximálisan,  kizárólag 230V-nál
Igen
Igen (BUS)
Igen,  kizárólag 230V-nál

*A nyitási idő eltérő lehet, a kapu paramétereitől függően.
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ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK
A beépítés előtt ellenőrizendő pontok

 ► A kapu ellenőrzése
A kapunak jó műszaki állapotban kell lennie: ellenőrizni kell, hogy a szerkezete lehetővé teszi-e az 
automatizálását.
A kapunak a teljes elmozdulási ciklus alatt vízszintes helyzetben kell maradnia, és túlzott erőkifejtés nélkül 
kell nyílnia vagy záródnia. Ellenőrizni kell, hogy a megvezetése az alapzathoz képest biztosan merőleges-e, 
nincsenek-e olyan pontok, ahol beakad, és akadályozza a kapu megfelelő eltolódását.

 ► Kapu ütközők megléte
A kapu mozgását szilárdan az alapzathoz rögzített kapu ütközőkkel kell szabályozni, amelyek kijelölik a 

véghelyzeteit nyitáskor, záráskor ezt a szerepet az oszlop tölti be.

Szükséges szerszámok

17

12

13 10

Nyitás ütköző Zárás ütköző
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Elektromos hálózat előzetes telepítése
A föld alatt vezetett kábelekhez szerezzen be Ø 25 mm Orange ICT védőburkolatot. Ha nem lehet a 
vezetékeket föld alatt vezetni, használjon kábelátvezetőket, amelyek kibírják a járművek áthaladását. 

 ► Hálózati tápellátás (kizárólag 230 V feszültséggel)
A 230 V feszültséget a lehető legközelebb oda kell vezetni a meghajtáshoz.
A meghajtás elektromos modulját 230 V - 50 Hz feszültséggel kell betáplálni, 1,5 mm² keresztmetszetű, 
hajlékony vezetékkel.
Az elektromos vonal:
• Kizárólag a meghajtást táplálhatja be.
• Védelem:
  - 10 A-es biztosítékkal vagy önkioldóval,
  - differenciál-áram megszakítóval (30 mA).
• Ezt a felhasználás országában hatályos, az elektromos hálózatokra vonatkozó szabványok szerint kell beépíteni.
Biztosítani kell a tápfeszültség többpólusos kikapcsolásának lehetőségét:
• dugasszal ellátott hálózati kábel használatával,
•  vagy olyan kapcsolóval, ami lehetővé teszi az érintkezők 3 mm-t kitevő távolságának megőrzését 

minden póluson (az EN 60335-1 szabványnak megfelelően).
Ajánlott villámhárítót beszerelni (2 kV maximális feszültségre).

 ► Fotocellák (opció a Simple 101 készletben) 
  A fotocella a kapu automata üzemmódban való működéséhez, valamint a nyitáshoz szükséges. 
  • Fotocellák vezetékei (lásd 23. old.) 
   Biztosítani kell a védőcsőben vezetett összeköttetést a kapu két oszlopa között a fotocellák számára.   
   Készítsen furatot a kapuszerkezet két végén a védőcső számára. A fotocellákat 2x0,75 mm² típusú   
   vezeték segítségével össze kell kötni a meghajtás elektromos rendszerével. A tápfeszültség vezetékeit  
   a fotocellák alatt kell vezetni.   
  • A fotocellák elhelyezése (lásd 23. old.).

 ► Narancssárga figyelmeztető lámpa (opció) 
  A narancssárga lámpa beépítése ajánlott a kapu automata üzemmódban történő működéséhez, valamint a nyitásához. 
  • A narancssárga lámpa vezetékei (lásd 27. old.) 
   Helyet kell hagyni a narancssárga lámpa vezetékeinek beépítéséhez. A fotocellákat 2x0,75 mm²  
   típusú vezeték segítségével össze kell kötni a meghajtás elektromos rendszerével. 
  • A narancssárga lámpa elhelyezése (lásd 26. old.)

Biztonsági szabályok
A szerelés teljes időtartama alatt be kell tartani a biztonsági rendszabályokat:
  • A szerelés idejére vegye le az ékszereit (karkötő, nyaklánc vagy egyéb). 
  • Fúráshoz vagy hegesztéshez használjon speciális védőszemüveget és megfelelő védelmet. 
  • Használja a 6. oldalon megadott, megfelelő szerszámokat. 
  • Legyen óvatos a meghajtó rendszer kezelésekor, a baleset elkerülése érdekében. 
  • A szerelés befejezése előtt ne kösse a rendszert a hálózatra vagy a tartalék akkumulátorra (plusz tartozék). 
  • A takarításhoz semmi esetre se használjon nagynyomású vízzel tisztító berendezést.
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1. alaPozÁS 

 ► Ütközők beszerelése
A kapu mozgását az alapzathoz erősen rögzített ütközők szabályozzák, amelyek kijelölik a végállását.

 ► alapok
A meghajtást rögzítő csavarokat szilárdan az 
alapzathoz kell erősíteni.
Az alap típusa és mérete az alapzat fajtájától 
függ. Tápvezetéket a felhasználás országában 
hatályos, az elektromos hálózatokra vonatkozó 
szabványok szerint kell elhelyezni.

Soron következő lépések
  • A meghajtás elhelyezése
  • Ütközők beszerelése
  • Alapok

 ► a meghajtás elhelyezése
  Vízszintes beállítás
  Figyeljen arra, hogy a meghajtás mindig a kapu működési síkjában legyen, úgy nyitáskor, mint záráskor.
   
   
   
  
   
  Függőleges beállítás  
   A meghajtást valamivel az 

alapzat felett kell elhelyezni 
(több, mint 20 mm-rel).

    Válassza meg a fogaslécnek 
megfelelő helyzetet. Ha 
szükséges, készítsen beton 
kiöntést. Feltétlenül figyelembe 
kell venni a kapu helyzetét  
a görgőkön.

25
0 

m
m

 m
in

200 mm min

Kapu

Alap Alap

Fogasléc

Vezetékek fektetése 

K
ap

u

Nyitás ütköző Zárás ütköző

75 do 80

Kiöntés

32
12

> 
97

> 
20

77

<1
00
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 ► a meghajtás rögzítése
[1].  Fel kell csavarozni a 4 csavaranyát (M10 horganyzott (17)), 

 és fel kell tenni az alátéteket (horganyzott, 
lapos Ø10 5x22x2). (18).

[2].  Le kell venni a burkolatot (1)  
a hajtóműről (4).

[3].  Fel kell tenni a meghajtást a csavarokra: 
a karimának (a hajtómű talpa) 
maximum 25 mm magasságban kell 
lennie az alapzat felett.

    Az ajánlott távolság 20 és 25 mm között van.

 Egy vízszintezővel ellenőrizni kell, hogy 
a meghajtást jól van-e elhelyezve.

[4].  Miután beállította a meghajtást az alapzat feletti megfelelő 
magasságba, rögzíteni kell az alátétekkel (horganyzott, lapos 
Ø10 5x22x2) (18), és be kell csavarozni a 4 anyát (M10, 
horganyzott). (17).

[5].  Helyezze be az előzetesen átfúrt kábelátvezetőt (8)  
a hálózati kábel számára kialakított furatba.

Soron következő lépések
  • Csavarok összeszerelése
  • A meghajtás rögzítése
  • A fogasléc felszerelése
  • Mechanikus beállítás

 ► Csavarok összeszerelése
[1].  A szerelési sablont az alapzatra kell helyezni (a sablon 

egy kartonlapra van nyomtatva), és egy, az alapzat 
típusához megválasztott fúróval (Ø 12 mm) ki kell fúrni 
a furatokat. (20).

[2].  Be kell tenni a tipliket (12x60 S12). Be kell csavarni az 
ászokcsavarokat (M10x15). (19).

2. rÖgzÍTéS

Vigyen fel egy kevés kenőanyagot a 
csavarokra, mielőtt becsavarja a 
tiplibe.
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 ► A fogasléc felszerelése  

[2].  A lécek előkészítése.  

[3]. A lécek felszerelését a zár felöli oldaltól kezdjük.
[4]. Az 1 sz. lécet állítsa be a megfelelő távolságban a zár felöli oldaltól.
[5]. Tegye rá az 1 sz. lécre a fogaslécet (7), és rögzítse M6x50 csavarokkal.

 

77

11 
 
-
0
4

1 [1].  Ellenőrizni kell, hogy a meghajtás 
tényleg kioldott-e, amikor a kar ebben 
a helyzetben található        .

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4
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1,5/2 mm

Az első lécet úgy kell felszerelni, hogy egy könnyű ellenállást érezzen.
[6].  Vízszintesbe kell állítani a lécet. Az 1 - 4 sz. léceken ovális furat van, ami lehetővé teszi a vízszintes irányú 

állításukat, a fogaslécek függőleges irányban állíthatók.

[7].    Felszereljük a következő fogasléceket az 1. sz. lécre, az utolsó fogasléc az 1. sz. lécen az 1.  
és 2.sz. léceket fogja összekötni.

[8].  A lécek és a fogaslécek egymás utáni felszerelését a fentiek szerint hajtjuk végre.
[9]. A lécek felszerelése után ellenőrizzük, hogy minden vízszintesen van-e, ha nem, kijavítjuk. 

 ►Mechanikai beállítás
Ellenőrizni kell:

• a meghajtás megfelelő magasan van-e,
•  a kapu jól gördül-e, a kapunak nehézség nélkül kell végighaladnia 

a pályáján, 
•  a fogaskerék egész idő alatt meg van-e hajtva, amikor a kapu 

végighalad a pályáján,
•  a fogasléc-fogaskerék szett nem mozdul-e el túlságosan, amikor a 

kapu végighalad a pályáján.  
Ha ezek a feltételek nem teljesülnek:
[1].  Be kell szabályozni a magasságot, és 

a meghajtást a megfelelő szintre kell 
beállítani a meghajtás alatt található négy 
csavaranyával (17). 

[2].  Szükség esetén beállítani a fogasléc helyzetét, 
és meg kell húzni a meghajtás csavaranyáit.

[3]. Be kell csukni a kaput..
[4.] Reteszelni kell a meghajtást.

Vízszintes 
beállításra szolgáló 

ovális nyílás

Függőleges beállításra 
szolgáló ovális nyílás

  Soha ne reteszelje a meghajtást, amikor  
a kapu mozog.
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3. elekTromoS BekÖTéSek
Soron következő lépések

• A meghajtás bekötése
• A tápfeszültség bekötése
• A napenergiás tápellátás bekötése
• A biztonsági szerelvények bekötése

 ►a meghajtás bekötése 
 

A meghajtást és az elektromos modult mindig azelőtt kell bekötni, hogy az 
elektromos modult ráköti a hálózatra. 
 
A meghajtás mindig a 9 és 10 végek között van bekötve (a meghajtás elektromos 
moduljának zöld M1 címkéje). 

 
A meghajtás (4) és az elektromos modul (3) kábelezése elő van készítve a meghajtás baloldalról történő 
beszerelésére. A meghajtás működési irányának megváltoztatásához, meg kell cserélni a 9 és 10 végekhez 
bekötött vezetékeket.

Kék/Fekete
Barna/Zöld

9 10
M1

Kék/Fekete
Barna/Zöld

9 10
M1

meghajtás a bal oldalon
Belső nézet

meghajtás a jobb oldalon
Belső nézet
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 ► a tápfeszültség bekötése 

 Biztonsági okokból ezeket a műveleteket a feszültség lekapcsolása után 
kell elvégezni.

[1].   Vegye le a szigetelést a hálózati kábel ereiről 
(ugyanaz a hossz legyen mindhárom ér 
esetében).

[2].  Kösse be a földelő vezetéket. A földelő vezetékre 
(zöld/sárga) és a mellékelt szigetelt végre (13) 
némelyik tartozék esetében lesz szükség  
(230 V, I. oszt. világítás).

[3].  Csatlakoztassa a P fázist és a nulla pontot az 
elektromos modul 15. és 16. végei közé (vörös 
címke 230V). Ellenőrizze, hogy a vezetékek jól 
rögzítve vannak, kicsit meghúzva azokat.

Kapocs
Kék vezeték           N 15
Vörös/barna/fekete 
vezeték

P 16

Zöld-sárga vezeték 

 Mindenképpen be kell tartani a vezetékek színeire vonatkozó ajánlásokat.

 ► Bekötés napenergiás tápellátáshoz (Lásd a 30. oldalt)

 ► a biztonsági szerelvények bekötése

 ►  Fotocellák (opcióként, külön vásárolhatók a Simple 101 készletben)   
(Lásd a 23. és 24. oldalt) 
A fotocellákat mindenképpen még a meghajtás üzembe helyezése előtt be kell szerel-
ni, és be kell kötni.

 ► Narancssárga lámpa (opcióként, külön vásárolható a Simple 101 készletben)    
  (Lásd a 26 és 27. oldalt) 

15
  16

230V

N

P

8 mm

75 mm



16

H
U

Soron következő lépések
• A távirányító bemutatása 
• Az elektromos modul felcímkézése
• A rendszer tápfeszültségének bekapcsolása
• A kapu mozgási pályájának betanítása 

 ►a távirányítók bemutatása
A készletben lévő távirányítók már be vannak programozva.
A távirányító 1-es gombjával  lehet a kaput teljesen kinyitni.

 ►Az elektromos modul felcímkézése
Ragassza fel a címkét (14) a meghajtás (3) elektromos moduljára.

 ►A rendszer tápfeszültségének bekapcsolása 
 Kapcsolja be a rendszer tápfeszültségét. 
  A modulon lévő ÁLLAPOT  kontrollámpa villog (2 impulzus), tájékoztatva arról, hogy a meghajtásra rá 

van adva a tápfeszültség, és várja, hogy beállítsák. 
Ha a ÁLLAPOT  ellenőrző nem világít, lásd a 31. oldalt.

 ►a kapu mozgási pályájának betanítása 
 A meghajtás elektromos rendszere automatikusan elmenti a memóriájában: 
  •  A kapu normál módban való meghajtásához szükséges forgatónyomatékot.  
   Ennek az információnak az elmentése lehetővé teszi a meghajtás működési hibáinak feltárását. 
  •  A kapu teljes kinyitásának és zárásának pályáját, valamint az ütközők elhelyezését. 
 A paraméterek betanításakor normál távolságban kell állni a kaputól, és végre kell hajtani a következő műveleteket:

Nyomja meg a távirányító 1-es gombját , hogy TELJESEN kinyíljon/becsukódjon a kapu. 
az elektromos modul ÁllaPoT  ellenőrző lámpának FOLYAMATOSAN ÉGNIE KELL.

4. gyorS ÜzemBe HelyezéS

Ha az ÁLLAPOT  kontrollámpa villog, el kell olvasni a 31. 
oldalon található, hibaelhárításra vonatkozó  információkat.

Nem kell megszakítani a kapu mozgását (teljes nyitás /zárás).

Amennyiben megszakítja a kapu mozgását, a betanítás 
automatikusan újraindul a következő nyitáskor. 

1

2

1. nyomógomb

2. nyomógomb
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5. VÉDŐBURKOLAT FELSZERELÉSE 
Győződjön meg arról, hogy a meghajtás reteszelve van.
[1]. Helyezze fel a védőburkolatot a meghajtás karimájára (talpára).
[2].  Szerelje be a tömítést (6) és a védőburkolat csavarját (5), 

hogy biztosítsa a meghajtás tömítettségét.

a megHajTÁS ÜzemkéSz.
Az alapértelmezett beállítások szerint a meghajtás szekvenciális 

üzemmódban és csak teljes nyitás módban működik.

2
6
5

1
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Működés szekvenciális üzemmódban
Ha többször egymás után megnyomja a távirányítónak ugyanazt a gombját, a meghajtás a következő műveleteket végzi:
Nyitás, Stop, Zárás, Stop, Nyitás stb.

HaSzNÁlaT

1m

a kapu teljes kinyitása az 1-es gomb 
megnyomásával.

A kapu teljes kinyitása az 1-es gomb 
megnyomásával.

A kapu részleges nyitása (körülbelül 1 m)  
a korábban aktivált gombbal.

 ►Teljes nyitás 

 ►A gyalogos áthaladását lehetővé tevő nyitás

A kapu bezárása az aktív gomb ismételt 
megnyomásával.

a kapu bezárása az 1-es gomb ismételt 
megnyomásával az 1-es gomb ismételt 
megnyomásával.

A kapu megállítása mozgás közben az 1-es 
gomb ismételt megnyomásával.

A gyalogos áthaladását lehetővé tevő nyitás a távirányítón korábban aktivált gomb 
megnyomásával lehetséges (lásd 21. oldal). 
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Működés automata üzemmódban
Automata üzemmódban a kapu 30 másodperc eltelte után automatikusan becsukódik.

 ► Óvatossági intézkedések 
   Ahhoz, hogy a kapu automatikus üzemmódban működhessen, az EN 12 453 szabvány szerint be kell szerelni 

a fotocella szettet (a vezetékek leírását és a róluk szóló tudnivalókat lásd a 22. és 23. oldalakon). 
A Polargos ajánlja a narancssárga lámpa (a vezetékek leírását és a róluk szóló tudnivalókat lásd a 26. és 27. 
oldalakon), valamint a zónavilágítás felszerelését (a vezetékekről a tudnivalókat lásd a 27. oldalon).

 ►Működés automata üzemmódban (ennek az üzemmódnak  
a bekapcsolásához tekintse meg a 20. oldalon található információkat)
Automata üzemmódban a kapu 30 másodperc eltelte után automatikusan becsukódik..
Ha akadályt észlel a csukódáskor, a kapu megáll, majd teljesen kinyílik. A kapu bezárásához meg kell 
nyomni az 1-es gombot.

Akadályérzékelési funkció működése
Ha akadályt észlel:
• nyitás közben, a kapu egy pillanatra megáll, majd egy rövid ideig visszafelé mozog,
• csukódáskor, a kapu megáll, majd teljesen kinyílik. 

A zónavilágítás működése
A zónavilágítás minden esetben kigyullad, ha a meghajtás működésbe lép. 1 perc 30 másodperc után automatikusan kialszik.

Kapu nyitása 1. nyomógomb 
megnyomásával. 

Automata üzemmódban a kapu 30 másodperc 
eltelte után automatikusan becsukódik. 

a kapu nyitott helyzetben tartása  
az 1-es gomb megnyomásával.

A kapu bezárása az 1-es gomb ismételt 
megnyomásával.

Ha valaki átmegy a fotocella előtt a kapu automatikus bezáródik  
5 másodperc eltelte után.
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a megHajTÁS kIolDÁSa / reTeSzeléSe 
 -  Biztonsági okokból ezeket a műveleteket a feszültség lekapcsolása után kell 

elvégezni, mivel áramszünet esetén a tápfeszültség bármelyik pillanatban 
visszajöhet.

   -  A tápfeszültség bekötése előtt mindig reteszelni kell a meghajtást. A karnak 
reteszelt állásban kell lennie.

   -  Soha nem szabad a meghajtást kioldani vagy reteszelni, ha a kapu 
mozgásban van (mozgatás elektromos vagy manuális üzemmódban).

A meghajtás kioldott helyzetbe állítása után , a kaput kézzel lehet mozgatni, ha az áramellátással valami hiba van. 
A kaput ekkor teljesen szabadon el lehet tolni. E művelet végrehajtásakor óvatosan kell eljárni.

A kart maga felé 
húzva, oldja ki  
a meghajtást. 

Reteszelje a 
meghajtást, a kart a 
kapu irányába tolva. 

Három gombos távirányítók vagy jeladók működése

Nyitás a Fel nyomógomb 
megnyomásával

zárás a Le nyomógomb 
megnyomásával

megállítás a középső gomb 
megnyomásával 

Figyelem:  A távirányítók vagy három gombos jeladók nem teszik lehetővé a kapu gyalogos 
áthaladását lehetővé tevő módban való nyitását. 
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a ParaméTerek HalaDÓ BeÁllÍTÁSa

2 nyomógomb 4 nyomógomb

1

1

2

2

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

Vagy Vagy

Teljes 
nyitás

Gyalogos áthaladását 
lehetővé tevő nyitás 
(ha aktív a funkció)

Szabad

A teljes nyitás / gyalogos áthaladását lehetővé tevő 
nyitás gombkombinációk:

[1].  Tegye a programozandó távirányítót a pajzzsal 
jelölt helyre.

[2].  Nyomja meg röviden a kapu TELJES nyitására 
programozandó távirányító gombját.  
> A RÁDIÓ kontrollámpa  kigyullad, majd 
elalszik, amikor a gombot elengedi.

        A nyomógomb be van programozva.

[1].  Tegye a programozandó távirányítót a pajzzsal 
jelölt helyre.

[2].  Nyomja meg röviden a Fel vagy a Le gombot 
a távirányítón.    
>  A RÁDIÓ kontrollámpa  kigyullad, majd 

elalszik.
         A nyomógomb be van programozva.

 
Ha 16 távirányítót beprogramoztak már, akkor a 17. beprogramozásakor az 
elsőként elmentett távirányító törlődik stb. 

Figyelem:   A paramétereket nem lehet a kapu mozgása alatt állítani.
        A módosított paraméterek a kapu első nyitásakor lépnek érvénybe.

a 2 vagy 4 nyomógombos távirányító gombkészlete
A távirányító mindegyik gombját be lehet programozni 
a kapu távirányítással történő teljes kinyitására.
A következő nyomógomb bekapcsolása  
a gyalogos áthaladását lehetővé tevő funkciót 
indítja be (a gyalogos áthaladását lehetővé tevő 
nyitási funkció bekapcsolásához lásd a 20. oldalt).

 Az 1-es gombot nem lehet a 
gyalogos áthaladását lehetővé 
tevő funkcióra beprogramozni.

 A szabad nyomógombokat, vagy a gyalogos 
áthaladását lehetővé tevő nem aktív nyitógombot fel 
lehet használni más automatikus mechanizmusok 
vezérlésére (garázskapu, roló stb.).

a 2 vagy 4 nyomógombos távirányító programozása

3 nyomógombos távirányító programozása
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az aUTomaTIkUS zÁrÁS üzemmód aktiválása  
(ajánlott napenergiával történő tápellátás esetén)

A gyalogos áthaladását lehetővé tevő nyitási funkció aktiválása

[2].  Nyomja meg röviden a távirányító aktiválandó 
gombját. 
> A RÁDIÓ  és a GYALOGOS   
ellenőrző lámpák kigyulladnak, majd 
elalszanak. A gyalogos áthaladását 
lehetővé tevő nyitási funkció ebben a 
gombban aktiválódik.

[1].  Tegye a programozandó távirányítót  
a pajzzsal jelölt helyre.

<0,5s

A gyalogos áthaladását lehetővé tevő nyitás funkciójának kikapcsolásához ebben  
a gombban, ismét végre kell hajtani ennek a funkciónak az aktiválását (a fent leírt módon) ehhez a gombhoz.  
A GYALOGOS  kontrollámpa kialszik. 

Figyelem:  Az automata üzemmódot csak akkor lehet aktiválni, ha be vannak szerelve a fotocellák (a 
vezetékek ismertetését lásd a 23. oldalon). A távirányítót az elektromos modulra kell 
fektetni, hogy hozzá lehessen férni a beállításokhoz. 3 nyomógombos távirányító esetén 
nem lehet hozzáférni a beállításokhoz.

Az automata zárás üzemmód kikapcsolásához, és a szekvenciális üzemmódba való visszatéréshez meg kell 
ismételni a fent leírt első lépést, majd röviden meg kell nyomni a távirányító 2-es gombját, 
az AUTOMATA ZÁRÁS ellenőrző lámpa kialszik, majd elkezd villogni. Nyomja meg kétszer a távirányító 1-es gombját.

2

3

1

x2

 

 

[1].  Tegye a beprogramozott 2 vagy 4 
gombos távirányítót a pajzzsal 
jelölt helyre. Nyomja meg a 
távirányító 1-es gombját, egészen 
addig, amíg az AUTOMATA 
ZÁRÁS kontrollámpa         el nem 
kezd villogni.

[2].  Nyomja meg a távirányító 2-es 
gombját, egészen addig, amíg az 
AUTOMATA ZÁRÁS kontrollámpa      
         el nem kezd villogni. Engedje el 
a nyomógombot. 

  > Az AUTOMATA ZÁRÁS 
kontrollámpa         elkezd villogni.

[3].  Nyomja meg kétszer a távirányító 
1-es gombját.

  > Az AUTOMATIKUS ZÁRÁS 
kontrollámpa   égve marad, 
tájékoztatva arról, hogy aktiválva van 
az automata üzemmód.

A gyalogos áthaladását lehetővé tevő funkciót egy beprogramozott 2 vagy 4 gombos távirányító gombjával lehet aktiválni  
(lásd „A távirányító gombkészletét” a 19. oldalon).

Figyelem: Az 1. szakasz 
befejezése után a következő 
szakaszok távüzemmódban 
is elvégezhetők (a távirányítót 
nem kell a tárcsa ábráján 
elhelyezni). 
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TarTozékok
Vezeték keresztmetszete az egyes berendezéstípusoknál

TX

RX

Koaxiális  kábel
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Fotocellák-------------------------------------------------

A fotocellákkal meg lehet állítani a kaput, meg lehet változtatni  
a mozgásának irányát záródás közben, amikor akadályt észlel  
(a fotocellák le vannak takarva).
Figyelem:  Ha a kapu be van zárva, és a fotocellák el vannak 

takarva, a kapu nem nyílik ki.
A fotocella szett részei:
• adó fotocella (TX),
• vevő fotocella (RX). 

 ► A fotocellák elhelyezése

 ► A fotocellák beszerelése és vezetékei

10
7 m

m

43 mm 26 mm

2 x 0.75 mm2

HO5 RR-F

IP44

1 A
24 Vac/dc

+ 60°C

- 20°C

1 2

Ø4

5

6 m
m

12
 m

m

6
Ø4

3 4

2     8 m25 cm

 max. 20 cm
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TX RX

TX rX

1 2 1 2 3 5

Sárga címke   
(BUS) 3 4 3 4 X X

A fotocella helyes beállításának ellenőrzése: 
- Ha a vevő fotocella ellenőrző lámpája nem 
világít, be kell állítani a fotocella helyzetét 
(RX) az alátét segítségével. Ellenőrizze újra.
- Ha a vevő fotocella ellenőrző lámpája 
folyamatosan világít (helyes beállítás), 
csukja be a vevő fotocella (RX) burkolatát. 

RXTX

1 2 1 2 3 5

10

1 2

TX

7

1 2 3 5

RX

9

8

11 11a

11b

 Annak ellenőrzéséhez, hogy a fotocellák jól vannak-e beállítva, fel kell tenni  
a burkolatot az adó fotocellára, viszont nem szabad feltenni a vevő fotocellára.
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 ► A fotocella felismerése a meghajtás elektronikus áramköre által 
szekvenciális üzemmódban

Figyelem:  automata zárás üzemmódban a fotocellákat az automata zárás üzemmód aktiválásának pillanatában 
felismeri az meghajtás elektromos rendszere (lásd. 21. old.).

 ►A fotocellák eltávolítása
 A fotocellák lekapcsolása esetén:
  - szekvenciális üzemmódban: meg kell ismételni a fotocellák felismertetését a meghajtás elektromos 

rendszerével szekvenciális üzemmódban,
  - automatikus zárás üzemmódban: meg kell ismételni az automatikus zárás üzemmódjának a 21. oldalon 

leírt aktiválását.

 ►Letakart fotocellák 
  Ha a fotocellákat letakarják a kapu zárása közben, a kapu megáll, és elkezd ellenkező irányban mozogni.  

Ha a kapu be van zárva, és a fotocellák el vannak takarva, a kapu nem nyílik ki.

 ►Biztonsági szabályok  
   A fotocellák működését 6 havonta ellenőrizni kell. Ehhez, a kapu záródása közben, az egyik kézzel le 

kell takarni a fotocellát. A kapunak meg kell állnia, és el kell kezdenie újra kinyílni.

[1].  Tegye a beprogramozott 2 vagy 4 gombos 
távirányítót a pajzzsal jelölt helyre.

  Nyomja meg a távirányító 1-es gombját, 
egészen addig, amíg az AUTOMATA ZÁRÁS 
kontrollámpa      el nem kezd villogni. 

  Figyelem: Az 1. lépés befejezése után a 
következő lépéseket már távoli üzemmódban is el 
lehet végezni (nem kell a távirányítót a pajzsra tenni).

[2].  Nyomja meg a távirányító 2-es gombját, 
egészen addig, amíg az AUTOMATA ZÁRÁS                
  ellenőrző lámpa ki nem alszik,  
majd elkezd villogni.

[3].  Nyomja meg kétszer a távirányító 1-es gombját. 

2

3

1

x2
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Narancssárga lámpa--------------------------------------------

A narancssárga fény a meghajtás beindulásáról tájékoztat. 
A kapu elmozdulása előtt 2 másodperccel kezd villogni.

 ► A narancssárga lámpa felszerelése
A narancssárga lámpát kétféle módon lehet felszerelni 
(lásd a 4a és 4b rajzokat).

Ø3

4b

1 2 3

Ø3

4a

5

1098 11

6

6 
m

m
12

 m
m

7

HO5 RR-F

2 x 0.75 mm 2

17
5

m
m

60 mm 77 mm

24 V E14

Ø22

10 Watt max

+ 60°C

- 20°C

IPX4

24 Vac/ dc
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zónavilágítás ----------------------------------------------------

 ►Narancssárga lámpa vezetékei  

 Kösse a narancssárga lámpát a 7 és 8 kapcsokra (narancssárga 
„FLASH” címke az elektromos modulon). 

Tartalék telep---------------------------------------------------

  Ez az elem nem kompatibilis a napenergiás áramellátással.

A tartalék telep biztosítja a kapu lassú működését elektromos hiba esetén. A telep a meghajtás elektromos 
moduljába van beépítve, és közvetlenül azzal van összekötve..

A telep élettartamának meghosszabbítása érdekében a vezetékes vezérlő rendszerek lekapcsolódnak, a kaput 
a távvezérlővel és a rádióhullámokkal dolgozó jeladóval lehet irányítani.

Figyelem: Az ÁLLAPOT  ellenőrző lámpa villog (1 impulzus), ha a meghajtás a telepről működik.

 ►A telep műszaki adatai 
• Működési idő: 10 ciklus folyamatos üzemmódban, vagy 24 óra, ha a kapu jó műszaki állapotban van.
• A telep optimális feltöltési ideje használat előtt: 48 óra.
• A telep élettartama: 3 év.

A telep optimális élettartamának biztosítása érdekében, évente háromszor le kell kötni a tápfeszültséget  
a kapuról, hogy az akkumulátorról működjön néhány működési ciklus alatt.

Csatlakoztassa a zónavilágítást az elektromos modul 13 és 
14 kapcsokra (fehér „LIGHT” címke). 

    Ez az elem nem kompatibilis a napenergiás 
áramellátással.

 Nem szabad elfelejteni, hogy az elemeket és az akkumulátorokat a többi hulladéktól elkülönítve kell kezelni,  
és le kell adni újrahasznosításra helyi begyűjtő ponton.
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Kösse a kulcsos kapcsolót az elektromos modul 3 és 4 csatlakozóihoz 
(sárga „BUS” címke).

 Ez az elem nem kompatibilis a napenergiás áramellátással. 

Kulcsos kapcsoló-------------------------------------------

Csatlakoztassa az akkumulátort az 
elektromos modul erre a célra készült 
csatlakozóihoz (szürke „BATT” címke).

Kösse a kaputelefont az elektromos modul 3 és 4 csatlakozóihoz. 
(sárga „BUS” címke).

Figyelem:  Ha a fentitől eltérő, más kaputelefont köt be, ellenőrizni kell, 
hogy rendelkezik-e feszültség nélküli kimeneti érintkezővel.

 Ez az elem nem kompatibilis a napenergiás áramellátással.

kaputelefon----------------------------------------------

 ►Vezetékek és a telep beszerelése
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  Ez az elem nem kompatibilis a napenergiás áramellátással.

Digitális kódpanel---------------------------------------------

a 2 nyomógombos távirányító ------------------------------------------------

Független antenna-----------------------------------------------

T1 C1 R1 VR3 T2 C2 R2T3 C3H P2 M P1+ HE  – V

Bekötés:
• A digitális panel T1 és C1 pontjait az elektromos modul 3 és 4 csatlakozóihoz (sárga „BUS” címke). 
• A digitális panel V és V pontjait az elektromos modul 5 és 6 csatlakozóihoz (fekete „24V” címke).

A nagyobb hatótávolságú, független antenna 
kiválthatja a vezetékes antennát. 

Ezt az oszlop tetején kell elhelyezni, és ellenőrizni 
kell, hogy nincs-e leárnyékolva.

Csatlakoztassa az antennát az elektromos 
modul 1 és 2 csatlakozóihoz (kék „ANT” címke): 
• a vezeték magját az 1-es csatlakozóhoz,
• a koaxiális kábel földereit a 2-es csatlakozóhoz.

rádiós kódpanel ---------------------------------------------
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 NaPeNergIÁS TÁPellÁTÁS

 ►Csatlakoztatás a napelemes energiaforráshoz 

 ►A használatára vonatkozó tanács

Csatlakoztassa a napelemből a tápfeszültséget bevezető 
kábelt az elektromos modul szürke „BATT” csatlakozójához.

Ha a meghajtás napenergia felhasználásával működik:
 -  a kaput csak távirányítóval és rádióhullámmal működő jeladóval lehet működtetni (a vezetékes működtetés 

nem aktív),
 - a vezetékes biztonsági tartozékok (fotocellák, narancssárga lámpa) továbbra is aktívak.

Figyelem: Ha a meghajtás napenergiával működik, a 
vezetékes vezérlő rendszerek lekapcsolódnak, a kaput a 
távvezérlővel és a rádióhullámokkal dolgozó jeladóval lehet 
irányítani.

+
-1

2
3

 Soha nem szabad meghajtást rákötni 230 V-os tápfeszültségre, ha az rá van 
kötve a napenergiás áramforrásra, mivel ez a meghajtás elektromos moduljának 
meghibásodását okozhatja.

Hogy takarékoskodni lehessen a kapu meghajtás által 
felhasznált energiával, azt tanácsoljuk, hogy:
-  zárja be a kaput, hogy az akkumulátor hosszabb ideig 
töltődhessen,

- ne hagyja a kaput 2 napnál hosszabb ideig nyitva,
-  kapcsolja ki a rendszer automata zárási üzemmódját  
(lásd a 21. oldalt).
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 HIBaelHÁrÍTÁS 
 Tisztításkor vagy más karbantartási műveletnél áramtalanítsa a rendszert.

DIagNoSzTIka HIBaelHÁrÍTÁS
a meghajtás nem reagál 
a távirányító parancsaira.

Korlátozott a távirányító 
hatótávolsága.

-   Ellenőrizze a távirányító elemét (lásd „A távirányító 
elemének cseréje” pontot a következő oldalon).

-   Ellenőrizze az elektromos modul antennáját 
(vezetékek, elhelyezés - lásd következő oldal).

-   Ellenőrizze, hogy semmilyen külső elem sem okoz 
zavart a rádióhullámok terjedésében (villanyoszlop, 
vasalt fal stb.). Ilyen esetben külső antennát kell 
betervezni.

A távirányító nincs 
beprogramozva.

Programozza be a távirányítót (lásd 20. old.).

A meghajtás ki van oldva. Reteszelni kell a meghajtást.

az elektromos modul 
ÁllaPoT (STaTUT)  
ellenőrző lámpája nem 
ég.

Nincs tápellátás  
a meghajtásban.

-   Ellenőrizze a hálózati tápellátást.
-   Ellenőrizze a tápvezetéket

A kinti fényerősség 
nagyon gyenge = a 
meghajtás készenléti 
állapotban van.

A beállítások elvégzéséhez meg kell növelni  
a külső elektromos modul megvilágítását  
(pl. egy zseblámpával).

az elektromos modul 
ÁllaPoT  ellenőrző 
lámpája villog:

1 impulzus Tartalék telepről történő 
áramellátás üzemmódja.

Ellenőrizze a hálózati tápellátást.

2 impulzus A meghajtás a kapu mozgási 
pályájának betanítására váró 
üzemmódban.

Újra kell kezdeni a kapu mozgási pályájának betanítását 
(lásd a 15. oldalt).

3 impulzus Fotocella hiba:
- Letakart fotocellák. Távolítsa el a fotocellákat eltakaró akadályt.
-  A fotocellák rosszul 
vannak beállítva.

Javítsa ki a fotocellák beállítását (lásd 24. old.).

-  A fotocellák vezetékei 
rosszul vannak bekötve.

Fűzze át a fotocellák vezetékeit a 24. oldalon megadott 
útmutató szerint.

-  Nincs fotocella/a 
fotocellák ki vannak 
kapcsolva.

- Ellenőrizze, hogy a fotocellák jól vannak-e bekötve 
-  Ha a fotocellákat direkt kötötte ki, és a kapu automata 

zárási üzemmódban működik, ki kell kapcsolni az 
automata zárási üzemmódot (lásd a 21. oldalt).

4 impulzus Zárlat az elektromos 
modul BUS kimenetén 
(3-4 csatlakozók).

Ellenőrizze az elektromos modul BUS kimenetére kötött 
tartozékokat.
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FIGYELMEZTETÉS: ügyelni kell az elem helyes polaritására (+/-), tilos az elemeket tölteni, és nem szabad tűzbe dobni. Nem szabad 
magas hőmérséklet hatásának kitenni. Tilos az elhasználódott elemet kinyitni, sem más típusú, vagy elhasznált elemmel  együtt 
használni (ettől felrobbanhatnak, kiszivároghat az elektrolit folyadék, ami különféle sérülések oka lehet). Gyermekektől elzárva tartandó.

DIagNoSzTIka HIBaelHÁrÍTÁS
5  impulzus A meghajtás bekapcsolt 

hővédelme.
Várja meg, hogy a meghajtás kihűljön, egészen addig, 
amíg a ÁLLAPOT   ellenőrző lámpa újra el nem kezd 
folyamatosan világítani.

6  impulzus Zárlat az elektromos 
modul 24 V-os kimenetén 
(5-6 csatlakozók).

Ellenőrizze az elektromos modul 24 V-os kimenetére 
csatlakoztatott berendezéseket.

Zárlat az elektromos modul 
narancssárga lámpájának 
környezetében (7-8 
csatlakozók).

Ellenőrizze a narancssárga lámpa vezetékeit (lásd 27. old.).

Zárlat a meghajtás 
környezetében.

Ellenőrizze a meghajtás vezetékeit (lásd 13. old.).

az automatikus zárási 
üzemmód nem kapcsol 
be (az aUTomaTIkUS 
zÁrÁS  ellenőrző 
lámpa nem gyullad ki).

A fotocellák nincsenek 
beszerelve.

Szerelje be a fotocellákat (lásd a 23. és 24. oldalt).

 ►Műszaki segítségnyújtás:
Ha a hiba továbbra is fennáll, vagy valami más probléma vagy kérdés merül fel, kapcsolatba kell lépni a 
tanácsadókkal a 0036 70 51 80 544 telefonszámon.

 ►A távirányító elemének cseréje
Az elem élettartama átlagosan 2 év. 

Li

1

2
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[1].  Tegye a beprogramozott 2 vagy 4 gombos távirányítót a pajzzsal jelölt helyre. Nyomja meg a távirányító 
1-es gombját, egészen addig, amíg az AUTOMATA ZÁRÁS         ellenőrző lámpa el nem kezd villogni.

[2].   Nyomja meg egyszer a távirányító 1-es gombját. 
> A MEMÓRIA TÖRLÉS (RESET) ellenőrző lámpa villog. 

[3].  Nyomja meg a távirányító 2-es gombját, egészen addig, amíg az összes ellenőrző lámpa el nem kezd 
világítani. Engedje el a 2-es nyomógombot.. 
> Az ÁLLAPOT  ellenőrző lámpa villog.

 ► Beállítások törlése
A következő beállítások törlődnek: a kapu mozgás pályája, a kapu 
automata zárási üzemmódjának aktiválása.
 
mikor szükséges törölni a beállításokat?
A kapu mozgási pályájának betanítása után, ha módosították a meghajtás vezetékeit. A kapu normál kopása 
következtében fellépő váratlan akadály észlelésekor.

Antenna

 ►Vezetékek és az antenna helyzete
Az antennát a meghajtás elektromos rendszerének 1-es csatlakozójára 
kell kötni, és az itt látható rajznak megfelelő módon kell elhelyezni.  
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[1].    Tegye a beprogramozott 2 vagy 4 gombos távirányítót a pajzzsal jelölt helyre.  
Nyomja meg a távirányító 1-es gombját, egészen addig, amíg az AUTOMATA ZÁRÁS            ellenőrző lámpa  
el nem kezd villogni.

[2].  Nyomja meg egyszer a távirányító 1-es gombját.. 
> A MEMÓRIA TÖRLÉS (RESET) ellenőrző lámpa villog.

[3].  Nyomja meg a távirányító 2-es gombját, és tartsa benyomva, amíg a MEMÓRIA TÖRLÉSE (RESET) 
gomb ki nem gyullad. Engedje el a 2-es nyomógombot. 
> Az ÁLLAPOT  ellenőrző lámpa villog.
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 ►a beprogramozott beállítások és távirányítók törlése
A következő beállítások törlődnek: a kapu mozgás pályája, a kapu automata zárási üzemmódjának aktiválása 
és minden beprogramozott távirányító vagy rádiós jeladó.
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