
 

Stumdomų kiemo vartų automatika 
BY 3500 T 

 
 

 
 
 
 
 
Būtina: Rekomenduojama: Papildomai: 

1. Pavara 7. Lempa 3. Imtuvas 
2. Valdymo blokas (integruotas) 9. Fotoelementai 8. Antena 
4. Galinių išjung÷jų atramos 10. Stulpeliai fotoelementams 13. Distancinio valdymo pultelis 
5. B÷gis 12. Gumin÷ saugumo tarpin÷  
6. Raktas – išjung÷jas   
11. Mechanin÷ atrama   
 

 
 
 
 
 



Technin÷ charakteristika 
 

Modelis BY 3500T 
Versija 2.0 
Apsaugos klas÷ IP54 
Svoris, kg 74 
Maitinimas, V 220 – 380 
Galingumas, W 750 
Naudojimo intensyvumas, % 50 
J÷ga, N 3500 
Atidarymo laikas, m/min 10,5 

 
 

Išmatavimai 
 

 
 
 
 
Prieš montavimą atlikite šiuos veiksmus: 

1. Vartų konstrukcija turi būtį stipri; 
2. Ratukai turi lengvai slysti vartais, gerai sutepti; 
3. Vartų b÷giai turi būti stiprus, netur÷ti jokiu mechanišku pažeidimų ar nelygumų, gerai pritvirtinti prie 

vartų; 
4. Turi būti sumontuotos mechanines atramos vartų galuose. 
5. Laidai turi būti pravesti laikantis visų techninių nurodymų. 

 
 
 
 
 



Korpusas 

Raktas 

Varžtai 

Dangtis 

Montavimo vietos paruošimas 
 
 

 
 
 

1. Paruoškite betoninį pamatą automatikai. Betoninio pamato išmatavimai turi būti 50 mm didesni nei 
montavimo plokšt÷s išmatavimai; 

2. Ankeriai turi būti įbetonuoti (žiūr÷ti pav.). Pavara tvirtinama prie šių varžtų. Montavimo pagrindas turi 
būti visiškai lygus ir švarus. 

 
 

Pavaros montavimas 
 

 
 
Įstatykite plastikinį raktą į jam dkirta anga, pasukite jį 
pagal laikrodžio rodiklę, atsukite 4 varžtus ir nuimkite 
automatikos korpusą. 
 
 
Montuojant pavara reikia palikti 5-10 mm tarpą tarp 
montavimo plokšt÷s ir automatikos pado. Šis tarpas būtinas 
pavaros išlyginimui su dantytų b÷giu. 
 
 
 
 

Pavaros išlyginimas atliekasmas įmontuotos reguliavimo 
sistemos pagalba, kuri susideda iš: lizdų, pamatinių varžtų ir kitų 
varžtų 
 

Betoninis pamatas 

Siena 

Ankeriai 

Laidas 

Montavimo 
plokšt÷ 

B÷gis 

Vartai 

Automatikos 
padas 

Lizdai 



 
 
 

Avarinis atidarymas 
(vartų valdymas rankinių būdu) 

 
 
 
 
DöMESIO! Pavara galima atblokuoti tik kai variklis yra 
išjungtas 
 
 
 
 

 
 
 

B÷gių montavimas 
 
 

 

1. Atblokuokite pavarą; 
2. Pritvirtinkite b÷gį prie vartų kaip parodyta pav. Darbai atliekami šia tvarka: 

 
Laidas 

 
Horizontalus pavaros reguliavimas.  

 

Vertikalus pavaros reguliavimas 

 
Pavaros užblokavimui  iki 
galo užsukite ranken÷lę 

Pavaros atblokavimui iki galo 
atsukite ranken÷lę 

2 pav. 

B÷gis Galinių išjung÷jų 
atramos 

1 pav. 



• Pad÷kite b÷gį ant dantyto ratuko, prispauskite ji ir rankinių būdu stumkite vartus iki b÷gio galo. 
Pritvirtinkite šį b÷gį. Tokių pat būdu pritvirkinkite visus b÷gius (pervisą vartų ilgį); 

• Kai visi b÷giai yra pritvirtinti prie vartų, nustatykite atstumą 1-2 mm tarp b÷gių ir dantyto ratuko 
smiegių pagalba. Šis atstumas reikalingas tam, kad vartai visų svorių nespaustu pavaros dantyto 
ratuko. 

3. Kai b÷giai pritvirtinti, pavara reguliojama reguliavimo sistemos pagalba. Kai visi reguliavimo darbai 
baigti pavara užfiksuojama 2 ankerinias varžtais. 

4. Galutiniose vartų taškuose ant b÷gio montuokamos galinių išjung÷jų atramos. Vartai neturi liestis prie 
atramų. 

 
 

Pavaros aitinimo šaltinis 220 V 
 

 
 
Sistema skirta pajingimui į trifaz÷s kintamosios srov÷s ir 380 V maitinimą arba vienfaziai kintamosios srov÷s 220 
V. Pagakl nutyl÷jima numatyta, kad pavara turi būti pajungiama į trifazį tinklą 380 V. Tam kad pajungti pavara 
prie 220 V vienfazio maitinimo reikia atlikti šiuos veiksmus: 

1. Nuimtite dangti ir plokštę; 
2. Atlikite pajingimus kaip parodyta 3 pav. 
3. Pajunkite laidus kaip parodyta 4 pav. 
 

Valdymo blokas 
 

 
1. Pajungimo kalad÷l÷s 
2. Saugikliai 8 A 
3. Aksesuarų saugiklis 2A 
4. Atpažinimo kortel÷s pajungimas 
5. Kodo programavimo mygtukas 
6. Jungiklis „Darbo rezimo pasirinkimas“ 
7. Dalinio atidarymo (AP.PARZ) reguliavimas 
8. Automatinio uždarymo (TCA) reguliavimas 
9. Kodo programavimo indikatorius 

 
 

1 pav. 

Maitinimo 
blokas 

3 pav. 
 

Dangtis 
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4 pav. 



Pajungimas 
 

 
 
 
 

Maitinimas 380 V, trifaž÷ 

220/380 V, trifaz÷ pavara 

Lempos pajungimas, 220V, 60W 

 

Ciklin÷s arba apšvietimo lempos pajungimas, 220 V, 
60W 

Aksesuarų pakungimas, 24V, 20W 

    Mygtuko STOP pajungimas 

    Mygtuko „Atidaryti“ pajungimas 

  Mygtuko „P÷sčiųjų Stop“ pajingimas 

  Lempos – indikatoriaus „Vartai atidaryti“ pajungimas, 24V, 3W 

  Lempos – indikatoriaus „Vartai uždaryti“ pajungimas, 24W, 3W 

Pajungimas, aktyvus vartams judant, 24V 

Ciklin÷ lempa 
(17 ON – 16 OFF) 

Apšvietimo lempa 
(16 ON – 17 OFF) 



 
 
 

Reguliavimas valdymo bloke 
 

 
 
T.C.A reguliavimas – Automatinio uždarymo laiko reguliavimas (1-150 sekj) 
AP.PARZ reguliavimas – dalinio atidarymo reguliavimas (p÷sčiųjų funkcija) 
 

Reguliavimas 

Galinio išjung÷jo pajungimas vartams užsidarant 

Galinio išjung÷jo pajungimas vartams atsidarant 

 

 

Antenos pajungimas 

Dviejų pavarų sinchronizavimo pajungimas (kai vartai 2 dalių) 

Mygtuko „Uždaryti“ pajungimas 
 
 

Valdymo mygtuko arba nuotolinio valdymo pajungimas (žiūr÷ti jungiklių 2-3 pad÷t) 
 
 
Fotoelementų pajungimas, funkcijasi „Atidarymas uždarymo metu“ atlinkti 
 

Antro kodo pajungimas. Apkrova 24V, 5A 

Fotoelementų pajungimas funkcijas „Uždarymas 
atidarymo metų“ atlikti. 
 
 
 
Fotoelementų pajungimas funkcijasi „Dalinis Stop“ atlikti 



Funkcijų pasirinkimas jungiklių pagalba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ON – Automatinio uždarymo funkcija įjungta 
1 OFF – Automatinio uždarymo funkcija išjungta 
2 ON – Funkcija „Atidaryt – Stop – Uždaryt – Stop“ (2-7 kontaktai ir radiovaldymas) 
2 OFF – Funkcija „Atidaryti – Uždaryti“ (2-7 kontaktai ir radiovaldymas) 
3 ON – Funkcija „Atidaryti“ (2-7 kontaktai ir radiovaldymas) 
3 OFF – Funkcija išjungta 
4 ON – Funkcija „Operatoriaus dalyvavimas“ įjungta (pulteliai neveikia) 
4 OFF – Funkcija „Operatoriaus dalyvavimas“ išjungta 
5 ON – Signalin÷s lempos įjungimas likus 5 sek. Iki vartų atidarymo / uždarymo 
5 OFF – Signalin÷s lempos įjungimas vartų jud÷jimo metu 
6 ON – Funkcija „Kliūties aptikimas“ įjungta 
6 OFF – Funkcija „Kliūties aptikimas“ išjungta 
7 ON – Funkcija „Atidarymas uždarymo metu“ įjungta 
7 OFF – Funkcija „Atidarymas uždarymo metu“ išjungta (tik kai pajungti fotoelementai prie 2-C1 kontaktų) 
8 OFF / 9 OFF – Funkcija „Uždarymas atidarymo metu“ įjungta (tik pajungus fotoelementus prie kontaktų 2-CX) 
8 OFF / 9 ON – Funkcija „Dalinis Stop“ įjungta (tik pajungus fotoelemntus prie kontaktų 2-CX) 
D÷mesio! Jei n÷ra pajungimų prie kontaktų 2-CX Jungikli 8 nustatyti ON 
10 ON – Funkcija „Visiškai Stop“ įjungta 
10 OFF – Funkcija „Visiškai Stop“ išjungta (tik pajungus fotoelementus prie kontaktų 1-2) 
 
11 ON – Funkcija „Antraeilis“ įjungta (kai vartai 2 dalių) 
11 OFF – Funkcija  „Antaeilis“ išjungta 
12 ON – Funkcija „P÷sčiųjų Stop“ (automatiškai užsidaro po 8 sek) 
12 OFF – Funkcija „P÷sčiųjų Stop“ (Automatinis reguliavimas atliekamas TCA reguliavimu) 
13 ON – Funkcija „Fotoelementų patikra prieš vartų jud÷jimą“ įjungta 
13 OFF – Funkcija „Fotoelementų patikra prieš vartų jud÷jimą“ išjungta 
14 ON – Funkcija „Pagrindinis“ įjungta (kai vartai 2 dalių) 
14 OFF – Funkcija „Pagrindinis“ išjungta 
15 – nenaudojama. Turi būti OFF 
16 ON – Apšvietimo lempa įjungta 
16 OFF – Apšvietimo lempa išjungta 
17 ON – Ciklin÷s lempos įjungimas (E-EX kontaktai) 
17 OFF – Ciklin÷s lempos įjungimas 
18 OFF – nenaudojama. Turi būti OFF 
19 OFF – nenaudojama. Turi būti OFF 
20 OFF – nenaudojama. Turi būti OFF 
 

Jungikliai 



Dviejų variklių sinchronizavimas 
 

 
 
Dviejų pavarų sinchronizavimui atlikite šiuos veiksmus: 

- pakeiskite galinių išjung÷jų pajungimus kaip parodyta 6 pav. 
- Pasirinkite „Pagrindis“ pavara ir nustatykite Jungikli 14 ON. O 
valdymo blike „Antraeilis“ pavaroje nustatykite jungikli 11 ON (1) 
- Atpažinimo kortelę reikia pajungti tik prie valdymo bloko 
„Pagrindinis“ pavaros (2) 
- Valdymo ir saugumo prietaisus pajunkite tik prie „Pagrindinis“ 
pavaros (3) 
- Atlikite pajungimus tarp pavarų kai parodyta 5 pav. 
- Visu jungiklius valdymo bloko „Antraeilis“ pavaros nustatyti į 
OFF poziciją, išskyrus 11 – ON (4) 
 

Pastaba: Jei vartai yra skirtingo pločio, pavarą„Pagrindinis“ 
pajunkite prie didesnių vart. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Galinių išjung÷jų pajungimas 

Pagal nutil÷jimas pavaros su galiniais išjung÷jais nustatytos montavimui iš kair÷s pus÷s. Norint pavara montuoti 
iš dešin÷s pus÷s pakeiskite pajungimus (6 pav) 

 

Pagrindinis Antaeilis 

  5 pav. 
Antraeilui
s 

Pagrindinis Antaeilis 

Atpažinimo 
kortel÷ 

Pagrindin÷s pavaros 
valdymo blokas 

Visi pajungimas atliekami tik prie 
pagrindin÷s pavaros valdymo bloko 

6 pav. 

Galinių išjung÷ju 
pajungimas kai pavara 
iš kair÷s pus÷s 

Variklio pajungimas, 
kai pavara iš kair÷s 
pus÷s 

Galinių išjung÷jų 
pajungimas kai pavara iš 
dešin÷s pus÷s 

Variklio pajungimas 
kai pavara iš dešin÷s 
pus÷s 


