
 

 

 

 

 

 

QC300 3fáze 400V – řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze 

  



Technická specifikace 

Dodávka energie    QC300 3x 400V – 50/60Hz 

      QC300R 3x 230V – 50/60Hz 

      QC301 230V (1ph) – 50Hz 

Dodávka energie pro externí příslušenství 24V/max 70mA 

Síla motoru     2kW 

Ochranná pojistka    pojistka 1 2,5A – pojistka 2 315mA 

Ochrana     IP54 

Pracovní teplota    -10°C/+60°C 

Rozměry      133 x 202 x 80mm  



Elektro rozvody 

 

  



 

 

22 – 23 1 fáze (230V) dodávka energie 
(faze = 23/neutral 22) 

22 – 23 – 24 3fáze (3x 400V) dodávka energie 

 
20 – 21 Svorka GRD 

 
17 – 18 – 19 Motor (com = 17) 

 

1 – 2 Dodávka energie pro externí 
příslušenství 24V (max 70mA) 

3 – 4 Bezpečnostní fotobuňky nebo lišty 
(kontakt normálně uzavřen – NC) 

4 – 5 Bezpečnostní STOP (kontakt 
normálně uzavřen – NC) 

6 - 8 Start/Stop (kontakt normálně 
uzavřen – NO) 

7 – 8 Zavřít (kontakt normálně otevřen -  
- NO) 

8 – 9 Otevřít (kontakt normálně otevřen 
– NO) 

 
KB zapojení pro integrovanou klávesnici 

 
DIP switch pro nastavení řídící jednotky 

 

Zapojení pro koncové spínače (standardní svorka nebo AMP svorka) 

Standardní svorky Svorka AMP  

 
 

16 – žlutá > horní koncový spínač 1 – šedá > horní koncový spínač 

15 – modrá > dolní koncový spínač 2 – zelená > tlačítko OPEN 

14 – hnědá > tlačítko OPEN 3 – bílá > běžný 

13 – černá > tlačítko CLOSE 4 – žlutá > tlačítko CLOSE 

12 – bílá > tlačítko STOP 5 – růžová > dolní koncový spínač 

11 – šedá, červená, růžová > běžný 6 – hnědá > zabezpečení 
 
* Použít pouze s motory vybavené s 6 
kabelovým zapojením koncových spínačů 

  



 

1. Přívod energie 

Když aktivujete desku, červená LED kontrolka se rozsvítí 

na 3 vteřiny. Poté, po 1 vteřině, bude zelená LED 

kontrolka blikat rovno přehledu. Když červená LED 

kontrolka zhasne, zelená LED kontrolka zůstane svítit a 

indikuje zapnutí. Procedura zapnutí je kompletní a nyní je 

řídící jednotka připravena k provozu. 

2. Provozní logika 

Řídící jednotka má 4 provozní logiky: 

a. Automatická: otevírání a zavírání je automatické 

b. „Mrtvý muž“ při zavírání: otevírání je automatické během zavírání „mrtvý muž“ 

c. Start-Stop multirezidenční: otevírání a zavírání pomocí vyhrazených ovládacích prvků 

(svorky 7-8 a 8-9 nebo UP/DOWN tlačítka na integrované klávesnici) jsou v automatické 

logice. Start-Stop (svorky 6-8) vždy ovládají vrata do úplného otevřená a když jsou vrata 

úplně otevřená, vrata se zavírají ovládacími prvky Start-Stop. 

d. „Mrtvý muž“ při otevírání a zavírání 

Provozní logika se nastavuje pomocí DIP1 a DIP2 v závislosti na následující tabulce: 

Provozní logika DIP1 DIP2 

Automatická OFF OFF 

„Mrtvý muž“ při zavírání OFF ON 

Start-Stop multirezidenční ON OFF 

„Mrtvý muž“ při otevírání a zavírání ON ON 

 

2.1. Bezdrátový provozní mód 

Tento provozní mód požaduje: 

a. Vybrat provozní mód 

b. Zapojit externího radiového příjímače: 

 

2.1.1. Bezdrátový provozní mód – automatický 
- DIP1 a DIP2 v pozici OFF 

- (1 – 2) > napájení 

- (6 – 8) > signál 



2.1.2. Bezdrátový provozní mód „mrtvý muž“ při zavírání (pouze některé 

typy přijímačů) 
- DIP1 v pozici OFF/DIP2 v pozici ON 

- (1 – 2) > napájení 

- (7 – 8 – 9) > signál 

 

2.1.3. Bezdrátový provozní mód – „mrtvý muž“ při otevírání a zavírání 

(pouze některé typy přijímačů) 
- DIP1 a DIP2 v pozici ON 

- (1 – 2) > napájení 

- (7 – 8 – 9) > signál 

3. Zabezpečení 

Zabezpečení na desce je spravováno přes DIP3 a DIP4: 

DIP3 Zabezpečovací logika 

OFF Pokud je detekována překážka během cesty dolů, pohyb se reversuje do horního 
koncového spínače. Při pohybu vrat směrem nahoru bez funkce. 

ON Pokud je detekována překážka během cesty dolů, pohyb se reversuje na 2 vteřiny a potom 
se vrata zastaví. Pokud je překážka detekována při směru vrat nahoru, vrata se okamžitě 
zastaví. 

DIP4 Výběr typu zabezpečení 

OFF Bezpečnostní vstup pro normální spínací kontakt 

ON Bezpečnostní vstup pro optoelektronickou lištu s digitálním výstupem. S tímto zapojením: 
uzemnění na svorce 10, +12DC na svorku 4, digitální signál na svorku 3. 

 

4. Elektronická lišta + fotobuňky 

Pokud chcete současně zapojit optoelektronickou 

lištu a fotobuňky, musí být připojena v sérii 

k digitálnímu signálu, jako je zobrazeno (DIP4 

v poloze ON). 

 

 

 

 

 



5. Programování 

Upozornění: Programování musí být prováděno při zastaveném motoru, po správném nastavení 

koncových spínačů a zkontrolování otáčení motoru. 

5.1. Mód automatického zavírání 

Ovládání zahrnuje mezi své funkce automatické zavírání po nastaveném čase. Automatické zavírání 

se aktivuje naprogramováním doby pauzy a pomocí impulsního provozního módu (DIP1 a DIP2 

v pozici OFF). 

Pro naprogramování pauzy je nezbytné: 

1. Umístit DIP5 a DIP6 do pozice OFF. 

2. Umístit DIP5 do pozice ON. Zelená LED kontrolka zhasne a každou vteřinu krátce problikne. 

3. Počkejte na délku pauzy, kterou chcete naprogramovat (čas musí být větší než 5 vteřin, 

maximálně však 4 minuty) 

4. Po zvolení požadovaného času umístěte DIP5 do pozice OFF. 

Pokud bylo programování úspěšné, zelená LED kontrolka bude rychle blikat a poté zůstane svítit.  

Doplňková poznámka: počítání času pro automatické zavírání se spustí po otevření vrat a je přerušen 

příkazem Start/Stop nebo zásahem koncového spínače. 

Počítání pauzy je oznamováno krátkým bliknutím zelené LED kontrolky každé 3 vteřiny. Automatické 

znovu uzavření je vyloučeno (i když je naprogramováno) 

 pokud zasáhne bezpečnostní systém – fotobuňkou, tepelnou pojistkou, a podobně 

 pokud je aktivována logika „mrtvého muže“ při zavírání 

 zavírání je přerušeno 

 

5.2. Zrušení automatického zavíracího módu 

Tento proces zruší čas pauzy a vyloučí automatické zavírání. 

1. Umístěte DIP5 a DIP6 do pozice OFF. 

2. Umístěte DIP5 do pozice ON a během 3 vteřin umístěte znovu do pozice OFF. 

Pokud bylo zrušení úspěšné, červená LED kontrolka bude rychle blikat a poté zhasne. Zelená LED 

kontrolka se rozsvítí. 

 

5.3. Programování pracovního času 

Pracovní čas je čas, který zabere provedení kompletní operaci otevření a zavření. Provedením tohoto 

procesu se deska automaticky nastaví průběh. Bez programování je pracovní čas 30 vteřin.  

Upozornění: během programovacího procesu se ujistěte, že žádná překážka neaktivuje bezpečnostní 

zařízení (fotobuňky nebo bezpečnostní listy) a nezastaví pohyb vrat. Pokud se tak stane, je nezbytné 

opakovat s novým programovacím cyklem pracovního čas. 

V případě nastavovaní pracovního casu, musíte: 

1. Otestuje fáze motoru a zkontrolujte, že koncové spínače jsou nakalibrované a správně 

zapojené. Pokud se během procesu aktivuje bezpečnostní systém, pohyb motoru se zastaví. 

2. Umístěte vrata do poloviční polohy. 

3. Umístěte DIP5 a DIP6 do pozice OFF. 

4. Umístěte DIP6 do pozice ON. Červená LED kontrola se rozsvítí. 



5. Dejte příkaz k otevření ž do horní koncové polohy a vrata se zastaví. 

6. Dejte příkaz k zavření až do dolní koncové polohy a vrata se zastaví. 

7. Umístěte DIP6 do pozice OFF. Červená LED kontrolka zhasne a indikuje konec 

programovacího procesu. 

Poznámka: aby bylo zajištěno úplné otevřeni a zavření vrat za všech podmínek, řídicí jednotka přidá 4 

vteřiny do naprogramovaného casu. 

6. Nouzový mód s vadnou lištou 

Tento mód umožní pohyb motoru s ovládáním „mrtvého muže“ v případě poruchy optoelektronické 

lišty. 

Popis módu: 

- Režim se uvede do provozu přibližně po 30 vteřinách od aktivování, pokud se lišta vrátí do 

provozu 

- Režim umožňuje pohyb motoru v režimu „mrtvého muže“ bez ohledu na pozici DIP1 a DIP2. 

- Pohyb motoru během tohoto režimu je automaticky zastaven po 5 vteřinách. Pohyb může 

být znovu spuštěn stisknutím příkazu. 

Aktivace režimu: 

1. Umístěte DIP6 do pozice ON. 

2. Umístěte DIP3 alespoň 3x z pozice ON do OFF (tyto po sobě následující kroky nesmí být delší 

než 2 vteřiny) 

3. Pokud je změna aktivována, červená a zelená LED kontrolka budou rychle blikat po dobu 4 

vteřin. 

4. Umístěte DIP6 zpátky do OFF. 

Jakmile je mód aktivován, bude skutečně zapnut pouze v případě, kdy DIP3 a DIP4 jsou zapnuty na 

ON (bezpečnostní prvky jsou otevřeny a optoelektronická lišta aktivní). Jinak režim není funkční, i 

když je povolen. 

 

Vypnutí režimu 

Režim může být deaktivován výlučně resetováním (viz. odstavec 7 – Reset) 

7. Reset 

Programování doby pauzy pro automatické zavření a pracovní dobu jsou hlášeny za původních 

podmínek (30sekundová pracovní doba, automatické vypnutí je zakázáno). Nouzový mód s vadnou 

bezpečnostní lištou je také vypnut. Během resetování, všechna ovládání jsou nefunkční. K resetování 

řídící jednotky musíte: 

1. Umístit všechny DIPy do pozice OFF. 

2. Umístit DIP5 a DIP6 do pozice ON. 

3. Zelená LED kontrolka zhasne a červená začne rychle blikat. Po resetu, červená LED kontrolka 

zhasne a zelená kontrolka začne rychle 3x blikat každé 3 vteřiny. 

4. Umístěte DIP5 a DIP6 do pozice OFF. Zelená LED kontrolka zůstane rozsvícena a resetovací 

proces je hotový. 

5. Nyní můžete přemístit všechny DIPy dle požadovaných funkcí. 

 

8. Upozornění 

Následující tabulka zobrazuje varianty světelných signálů generované řídící jednotkou s jejich 

významem a možnými řešeními. 



 

Zpětná vazba řídící jednotky 

Status řídící jednotky Zelená LED kontrolka 
Červená LED 
kontrolka 

Řešení 

Připraveno pro výkon příkazu ON OFF - 

Čekání na automatické zavření 
Krátké zastavení každé 

3 vteřiny 
OFF - 

Motor běží nahoru 
Pomalu bliká 

s pracovním cyklem 
50% 

OFF - 

Motor běží dolů 
Rychlé bliká 

s pracovním cyklem 
50%.  

OFF - 

Programování času pauzy 
Krátké bliknutí každou 

vteřinu 
OFF Viz. postup 5.1. 

Programování pracovního času ON ON Viz. postup 5.3. 

Reset v procesu 
3 rychlé zabliknutí 

každé 3 vteřiny 
OFF 

Umístěte DIP5 a DIP6 
do pozice OFF. 

 

Řešení problémů 

Červená LED kontrolka Řešení chyby 

1 bliknutí Zkontrolujte zapojení tlačítka STOP 

2 bliknutí 
Zkontrolujte zapojen bezpečnostních zařízení. 
Zkontrolujte aktivaci zabezpečení. 

3 bliknutí 
Zkontrolujte nastavení mikrospínačů. 
Zkontrolujte tepelnou ochranu motoru. 
Zkontrolujte aktivaci manuálního uvolnění. 

4 bliknutí 
Zkontroluje zapojení koncových spínačů. 
Zkontrolujte nastavení koncových spínačů. 
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