
L T

VALDYMO BLOKAS   
PAVAROS ~230 V 

MONTAVIMO INSTRUKCIJA  
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PAGRINDINIAI KOMPONENTAI

 * Kondensatoriai įeina į komplektą pavaros 
FROG, 230 V. Prijunkite prie juodo 
(pavara M1) ir raudono (pavara M2) laido, 
pritaikyto plokštei valdymo blokui; 
prijunginėjant pavaras Ati, Fast, Ferni ir 
Krono pavaros nenaudojamos.
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 1. Sujungimo kaladėlė

 2. Įeinantys saugikliai, 5 А
 3. Valdymo bloko saugiklis, 3,15 А
 4. LED maitinimas, ~24 V 

 5. Mygtukas programavimui

 6. Laikmatis darbiniam laikui reguliuoti
 7. Laikmatis automatinio uždarymo 

 reguliavimui
 8. Laikmatis reguliavimui lėtinimo 

 antrosios pavaros uždarant ir laiko 
 atidarant

 9. Funkcijų pasirinkimas, DIP-jungiklis 
 10-režime 

10. Jungtis plokštei radio imtuvo 

11. LED 
12. Pavaros jėgos reguliavimas 

13. Kondensatoriai
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Elektrinis pajungimas

Maitinimas 

   

 Valdymo bloko 
maitinimas ~230 V, 50/60 Hz

   

 Maitinimas 
aksesuarų, ~24 V 

   

Pajungimas elektrinės kaladėlės
 (12 V, maks. 15 W)

Jeigu naudojama tik viena pavara (vartai su viena varčia), prijunkite prie W X Y (M2)
nepriklausomai nuo montavimo pusės(esant būtinybiai FROG pakeiskite vietomis X ir Y).

Schematiškai pavaizduotas Came pavaros atidarymas.

Pavara su užlaikymu atidarant (M1)

 FAST 

 FERNI

Pavara su užlaikymu uždarant (M2)

 FAST

Pavara



Signalizacijos ir apšvietimo įrenginys

Šviesos-indikatorius "Vartai atviri" (Maks. apkrovimas:
 24V-3W).
- Nurodo kada vartai atviri; vartams užsidarius išsijungia.

 

Pajungimas lempos ciklo (230V-60W) 
Lempa apšviečia pravažiavimo zonanuo 
vartų atidarymo iki vartų uždarymo
(įjungiant automatinį uždarymą). Jeigu 
funkcija automatinio uždarymo nėra 
įjungta, lempa degatik judant vartams.

VALDYMO ĮRENGINYS

STOP mygtukas (N.C. kontaktas)
- Mygtukas sustabdo vartų judėjimą, panaikinant ciklą

 

automatinis uždarymas;

 

kad pradėti jūdėjimą iš naujo, 
paspauskite komandinį mygtuką arba siustuvo mygtuką.

 

Raktinis jungiklis ir/arba atidarymo mygtukas (N.O. kontaktas)
- Komanda atverti vartus.

 

Raktinis jungiklis ir/arba dalinis atidarymo mygtukas
(N.O. kontaktas)
- Dalinis varčios atidarymas (varčios atidarymas, 
valdomas antraja pavara). 
Raktinis jungiklis ir/arba uždarymo mygtukas (N.O. 
kontaktas)
- Komanda uždaryti vartus. 

Raktas-išjungėjas ir/arba komandos valdymo mygtukas
(N.O. kontaktas) 
- Komandos atidaryti ir uždaryti vartus; priklausant 
nuo pasirinktos funkcijos su dip-jungikliu (žr. pasirinkima 
funkcijų, dip-jungikliai 2 ir 3) galima keisti vartų judėjimo 
kryptį arba sustabdyti juos.

Signalinė lempa (Maks. apkrovimas: ~230V-25W). 
- Signalinė lempa mirksi vartams atsidarant ir 
užsidarant.
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"Uždarymas atidarymo režime" funkcija (N.C. kontaktas)
 
 

  Apsaugos prietaisai 

Funkcija"Atidarymas režime uždarymas" 

- Kontaktas apsaugos prietaisų pajungimui, 
pavyzdžui, fotoelementai, jautrumo profiliai 
ir kiti prietaisai, atsižvelgiant į reikalavimus 
normos EN 12978. Atidarymo metu, 
uždarymas varčios priveda prie to, kad 
pasikeičia judėjimo kryptis iki vartai atsiveria. 
Jei funkcija yra nenaudojama, nustatykite dip- 
jungiklį į padėti 9 ON.

  Funkcija "Atidarymas uždarymo režime" 
(N.C. kontaktas)

- Įėjimas saugos įrenginiams prijungti, pavyzdžiui, fotoelementai, laikantis jautrūs 
profiliai ir kiti prietaisai, laikantis standarto EN 12978. Atidarymo metu, varčios 
atidarymas veda į tai, kad pasikeičia judėjimo kryptis, kol vartai pilnai užsiveria. 
Dip 8 išjungtas - 10 išjungtas 

Arba

"Dalinis sustojimas" funkcija (N.C. kontaktas) 
- Įėjimas saugos įrenginiams prijungti, pavyzdžiui, fotoelementų, jautrių  profilių ir kitų 
prietaisų, kurie atitinka standarto EN 12978. Varčios sustojimas, kai jie juda, su 
automatinio uždarymo galimybe. Dip 8 išjungtas - 10 įjungtas. Jei funkcija yra 
nenaudojama, perjunkite jungiklį į padėti 8 - įjungtas.

 Funkcija "Uždarymas atidarymo režime" (N.C. kontaktas)

Arba 

Funkcija "Dalinis sustojimas" (N.C. kontaktas)



ON 
OFF

Darbo režimų ir funkcijų pasirinkimas

DIP-JUNGIKLIAI 10 POZICIJŲ

Nustatymai

1 ON                   Automatinis uždarymas įjungtas (1 išjungtas);

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

2 ON 

2 OFF 

3 ON 

4 ON 

5 ON 
6 OFF 

7 ON 

8 OFF - 10 OFF

8 OFF - 10 ON 

9 OFF 

 

Režimas "Atidaryti-sustabdyti-uždaryti-sustabdyti" su mygtuku (2-7) ir radijo kontrolės (įterpiama plokštė AF) 
įjungtas;
Rėžimas "Atidaryti-uždaryti" su mygtuku (2-7) ir radijo kontrolės (įdėta plokštė AF) įjungtas;
Rėžimas "Tik atidaryti" su pulteliu (įdėta plokštė AF) įjungtas (3 išjungta);
Išankstinis įjungimas įspėjamosios lempos, 5 sekundėms iki pradžios atidarymo/uždarymo vartų
(4 išjungtas);
Funkcija kliūties aptikimo yra įjungta (5 išjungtas);
Rėžimas "Operatoriaus buvimas" (netaikoma pultelio kontrolės galimybė) yra išjungtas (6 išjungtas);
"Plaktukas": kai gauna komandą "Atidaryti" vartai išpradžiu užsidaro, remiasi į atramą vienos sekundės tarpe, 
tokiu būdu palengvinant atidarymą elektros spynos , prijungto prie gnybtų 11-S. Funkcija veikia tik tuomet, jei 
varčios yra uždarytos arba priešingu atveju ciklo pabaigoje,arba veikiant pirmojo momento maitinimo 
padavimo (7 išjungtas);
Funkcija "Uždarymas atidarymo rėžime" (prijunkite saugos prietaisą prie gnybtų 2-CX) įjungta;

 

 

Funkcija "Dalinis sustojimas" (prijunkite saugos  įrenginį prie gnybtų 2-CX) įjungta (jei įrenginys, prijungimas 
prie 2-CX yra nenaudojamas, nustatyti dip-jungiklį 8 į padėti ON);
Funkcija "Atidar xzAa zxarymo rėžime" įjungta; saugos prietaisas prijungtas prie gnybtų 2-C1 (jei prietaisas 
yra nenaudojamas, nustatyti dip-jungiklį į padėtį ON).

 
  

Nustatymas T.L =  Koreguojant darbo laiką nuo 10 iki 120 sekundžių.

 

Nustatymas T.C.A. =   Reguliavimas automatinio uždarymo nuo 1 iki 120 sekundžių. 
Nustatymas TR2M =   Reguliuojamas vartų vėlavimo laikas antrosios pavaros uždarant 

 (nuo 0 iki 15 s) ir dalinio atidarymo (nuo 0 iki 30 s).



TOP TAM

Pavaros jėgos reguliavimas 

Norėdami pakeisti pavaros jėgą, pastatykite  
gnybtą su juodu laidu (PIN CT) vienoje iš 4  
pozicijų: 1 - minimali jėga, 4 - maksimali jėga.  

Diegimas ir programavimas radijo kontrolės

Pajunkite antenos laidą RG58 prie 
esamų kontaktų.  

Antena

  Plokštė radio imtuvo valdymo komandų 

Skirta elektrinėms plokštėms, išdėstytoms lentelėje:
- Nustatyti trumpikli, kaip parodyta paveikslėlyje, atsižvelgiama į naudojamo pultelio siųstuvo seriją.

Kontaktinis išėjimas antrojo 
radio kanalo, maksimalus 
apkrovimas: 5 A, =24 V.

Dažnis / MHz Plokštė 
 radio imtuvo
 Serija 

pultelio

FM 26.995 AF130 TFM

FM 30.900 AF150 TFM

AM 26.995 AF26 TOP

AM 30.900 AF30 TOP

AM 433.92 AF43S / AF43SM TAM / TOP
AM 433.92 AF43TW TWIN (KeyBlock)
AM 433.92 AF43SR ATOMO
AM 40.685 AF40 TOUCH

AM 863.35 AF868 TOP



ATOMO
AT01 • AT02

AT04
CAME

CAME
CAME

TOUCH
TCH 4024 • TCH 4048

TOP
TOP-432A • TOP-434A
TOP-302A • TOP-304A

TAM
T432 • T434 • T438 

TAM-432SA

CAME
CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

TWIN
TWIN2 • TWIN4

TFM
T132 • T134 • T138
T152 • T154 • T158

TOP-432S

Plokštė radio imtuvo 
AF

ATJUNKITE MAITINIMĄ, prieš įstatant radijo imtuvo plokštę į valdymo bloko plokštės lizdą. 
Svarbi pastaba: valdymo bloko plokštė aptinka radijo imtuvo plokštę prie paskutinio maitinimo įjungimo.

Pulteliai
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 Perskaitykite instrukcija, pridėtos prie 
plokštės radijo imtuvo valdymo komandų AF43SR. 

 TOP 

 TOP-432NA • TOP-434NA 
 TOP-862NA • TOP-864NA



CH1 CH21) Paspauskite ir laikykite "CH1" mygtuką 
nuspausta ant valdymo bloko plokštės (LED 
pradeda mirksėti), paspauskite 
programuojamą pultelio mygtuką; jei šviesos 
diodas užsidega ir dega, įrašymo procedūra 
buvo atlikta sėkmingai. 

2) Pakartokite tą pačią procedūrą su 
mygtuku " CH2" ir kitą mygtuką pultelio.

 

 Programavimas 

CH1 = Kanalas automatikos valdymui (režimai: tik atidaryti/atidaryti-uždaryti arba 
           atidaryti-sustabdyti-uždaryti-sustabdyti priklausomai nuo padėties dip-jungiklio 2 ir 3). 

CH2 =  Kanalas papildomiems įrenginiams valdyti, prijungtus prie B1-B2 gnybtų.

 

 

 
Lemputė mirksi 

 Plokštė 
 radijo imtuvo AF


