Návod na řídící jednotku QC 500
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Technické detaily
Instalace

Vertikálně na plochou stěnu bez vibrací

Teplota prostředí

-10°C…+50°C

Vlhkost

do 93% RH bez kondenzace

Rozměr základní desky

163 x 225 x 80mm

Dodávaná energie

400VAC +- 10%, L1, L2, L3, N, PE nebo 230VAC +-10% L1, L2, L3, PE
50/60Hz, hlavní pojistka maximálně 3x10A
Jmenovité izolační napětí UI = 400V

Transformátor

max. 13 VA, VDE 0570/EN61558
primární vynutí 230 VAC je tepelně chráněno pomocí zabudované
tepelné transformátorové pojistky.
Obě sekundární vynutí, jsou chráněny proti přetížení dalšími
pojistkami

Výstup motoru

max. příkon motoru 3x 400VAC: 4kW
max. příkon motoru 3x 230VAC: 2.3kW
max. příkon motoru 1x 230VAC: 1.5kW
max. napětí motoru 8.5A

24VDC výstup (svorky X3-18, X3-19)

24VDC +-20% bez regulace, max. zatížení 250mA

Rozměry boxu řídící jednotky

210 x 305 x 120mm

Str. 2

X1…hlavní napájení
X2…plug-in konektor pro motor
X3…terminál pro bezpečností zařízení
X5…integrované membránové tlačítko
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X7…slot pro radio modul
X8…slot pro blinkr
X13…terminál pro ecnodér
X16…zemnící terminál
S4… dip swich pro programování
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1. Instalace
Pro správnou instalaci je důležité, aby








Nainstalovaná řídící jednotka byla chráněna proti dešti a nepřízni počasí.
Byla namontována vertikálně
Byla nainstalována na rovný povrch bez vibrací
Nebyla instalována do prostoru s potencionálním rizikem kondenzace.
Bylo na vrata vidět z pozice obsluhy vrat řídící jednotkou.
Nebyla nainstalována do prostoru, kam mají přístup děti a neautorizované osoby.
Jste neprováděli žádné elektrické zapojování před kompletní instalací.

2. Elektrické operační instrukce
Všechny operace se zapojováním řídící jednotky musí být prováděny při odpojení hlavního přívod
elektrické energie.
Při zapojování řídící jednotky k hlavnímu napájení je požadován jistič 16A dle EN12453.
Vypínaní elektrické energie musí být instalováno mezi 0,6 – 1,7m nad podlahou.

2.1.

Zapojení elektřiny do řídící jednotky

Řídící jednotka může byt ve třech různých modech – 400V 3fázových, 230V 3fázových a 230 1fázových.
Napětí musí být v souladu mezi řídící jednotkou a motorem. Pokud nebude, dojde k poškození motoru a
řídící jednotky a je to nebezpečné pro montážního pracovníka.
Nastavení konfigurace uvidíte na obrázku.
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Pokud potřebujete odpojit přívodní kabel a potom přezapojit nebo změnit nastavení řídící jednotky,
MUSÍTE správně připojit kabely a obnovit původní konfiguraci.
Ujistěte se, že zapojení zemnění na terminálu X16 je v pořádku.
Upozornění: Pokud zapojíte kabely rozdílně od zobrazení, můžete poškodit motor a řídící jednotku a
zároveň může dojít ke zranění montážního pracovníka.
Varování: ověřte směr otáčení 3fázového motoru 400V a 230V. Dbejte na směr otáčení motoru.
Stisknutím tlačítka otevřít (S2) se musí vrata otevírat. Stisknutím tlačítka zavřít (S3) se musí vrata zavřít.
V případě nesprávného směru otočte 2 fáze na terminálu X1.

2.2.

Zapojení motoru do řídící jednotky

Důležité: všechna zapojení musí být prováděny pouze po odpojení hlavního přívodu elektrické energie.
Vypněte hlavní jistič elektrické energie před jakoukoliv operací.
Zapojení motoru a řídící jednotky se zapojuje kabelem s koncovkami, které se pouze nacvaknou do
motoru a řídící jednotky. Zásuvky pro motor a řídící jednotku jsou různé a nemůžou být zaměněny.
Níže na obrázku najdete schémata zapojení.

Pokud nemáte plugin kabel, můžete použít zapojení dle obrázku výše.
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3. Spínač
Klávesnice na krytu řídící jednotky je zapojena ke svorce X5 plochým kabelem (A). Pokud potřebujete
odpojit a znovu zapojit plochý kabel, dávejte pozor na směr zapojení (referenční bod B).

3.1.

Přídavná ovládací tlačítka

Můžete zapojit přídavné ovládací tlačítka do svorkovnice od 3 do 8 na
terminálu X3.
1. Zapojte spínač na rozpínací kontakt 3 a 4 a vyjměte propojku pro
příkaz stop.
2. Zapojte spínač na spínací kontakt 5 a 6 pro příkaz otevírání. (S2)
3. Zapojte spínač na spínací kontakt 7 a 8 pro příkaz zavření. (S3)

Upozornění: Dávejte pozor na zapojení. Na tyto svorky nepřipojujte žádné
externí zařízení s napětím 230V a jiným – může dojít k poškození řídící
jednotky.

Str. 7

4. Zapojení řídící jednotky do koncových spínačů motoru
Řídící jednotka QC500 / QC501 umí řídit dva růžné typy koncových spínačů: mechanický a digitální
s encodérem.

4.1.

Mechanický koncový spínač (QC500 / QC501)

Řídící jednotka je přednastavená na přání zákazníka. Ověřte prosím sounáležitost řídící jednotky
s koncovými spínači motoru.
Ověřte, že na boxu je nálepka s nápisem: LIMIT SWITCH MECHANICAL.
Konektor koncového spínače (1) vícenásobného kabelu musí být připojen ke konektoru (2), který je
součástí řídící jednotky (obrázek 2a).

V případě, že nepoužíváte originál vícežílový kabel s konektory.
Musíte použít kabel s konektory AMP0172168 na obou koncích a s
připojenými vodiči ve stejném pořadí na obou stranách.

Upozornění: Terminály 2 a 5
z konektoru X13 musí být
přemostěny.
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4.2.

Elektronické koncové spínače s encoderem

Řídící jednotka je přednastavená na typ koncového spínače dle přání zákazníka. Prosím
ujistěte se, že štítek označuje LIMIT SWITCH ENCODER.
Koncové SPÍNAČE s encodérem jsou zapojeny podle schématu na obrázku 3.
Upozornění: pokud zapojíte přednastavenou řídící jednotku pro mechanické koncové
spínače na motor s elektronickými koncovými spínači s encodérem, motor nepracuje
správně. Motor nenalezne koncové spínače. To by mohlo ohrozit bezpečnost lidí.
Konektor koncového spínače (1) vícenásobného kabelu musí být připojen ke konektoru
(2), který je součástí řídící jednotky (obrázek 2a).
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5. Nastavení řídící jednotky
Nastavení musí být prováděno s vypnutým motorem. Důkladně se řiďte kroky, které jsou popsané
v postupech, neaktivujte žádné bezpečnostní, ruční, ani dálkové ovládání, dokud tak není speciálně
vyžádáno v postupu.
Nastavení řídící jednotky musí být prováděno oprávněnou osobou.

5.1.

Nastavení módu aktivace

Do programovacího módu řídící jednotky vstoupíte tak, že umístíte DIP1 na přepínači (S4) do pozic ON.
Během nastavení bude řídící jednotka fungovat pouze v módu „mrtvého muže“.
Pro návrat do normálního operačního módu umístěte DIP1 přepínače (S4) do pozice OFF.

5.2.

Základní programování

Řídící jednotka je dodávaná se základním nastavením, které je provedeno v továrně a může být obnoveno
kdykoliv resetovacím procesem (viz. odstavec 5.4.)
Před zahájením programovacího procesu:
1. Otevřete kryt řídící jednotky
2. Ujistěte se, že všechna zapojení jsou správně a že nouzové zastavení nebo jiné bezpečnostní
zařízení není aktivováno. Jinak se na displeji objeví symbol aktivního bezpečnostního
příslušenství:
3. Nalezněte tlačítka OPEN (S2) – CLOSE (S3) – STOP (S1) a 4 přepínače (S4) na desce.
4. Ujistěte se, že LED D10 nebliká (v případě, že bliká, zkontrolujte opět krok 2).
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5.3.

5.3 vysvětlení parametrů
Poznámka: Zšedlé (stínované) hodnoty odpovídají továrnímu
nastavení.

Číslo parametru

Hodnota parametru

Tlačítko STOP (S1) přepíná z pole parametr do pole hodnota.
Tlačítko OPEN (S2) nebo CLOSE (S3) zvyšuje nebo snižuje velikost parametrových a hodnotových polí.
1.
2.
3.
4.
5.

Umístěte DIP switch 1 (S4) do pozice ON hodnota parametru začne blikat.
Zvolte tlačítky OPEN (S2) nebo CLOSE (S3) požadované číslo.
Potvrďte tlačítkem STOP (S1) zvolený parametr. Hodnota začne blikat.
Zvolte tlačítky OPEN (S2) nebo CLOSE (S3) požadované číslo.
Potvrďte vybranou hodnotu a vraťte se do pole parametr tlačítkem STOP (S1).

Poznámka: některé parametry požadují další výběr po stisknutí tlačítka STOP (S1) jako potvrzení
požadované hodnoty parametru. Například pro ovládání vrat během nastavování koncových spínačů se na
displeji zobrazí symbol

5.4.

Resetovací proces

Proces restartu umožňuje vymazat data uložená v paměti řídící jednotky a vrátit se k původnímu
naprogramování.
1. Umístěte DIP4 (S4) do pozice ON.
2. Po dobu 2 vteřin tiskněte současně tlačítka STOP (S1) / OPEN (S2). Na displeji bude blikat
verze softwaru řídící jednotky.
3. Umístěte DIP4 (S4) do pozice OFF.
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a

6. Výběr typu koncových spínačů
Výběr kódů koncových spínačů:

6.1.

Výběr mechanického koncového spínače

Řídící jednotka je z výroby přednastavena pro použití mechanických koncových spínačů. Pokud tedy
používáte motor s mechanickými koncovými spínači, nemusíte nastavovat žádné parametry. Dbejte pouze
na kontrolu směru otáčení motoru. Stisknutím tlačítka OPEN (S2) se musí vrata otevřít, stisknutím tlačítka
CLOSE (S3) se musí vrata zavřít. V opačném případě postupujte podle pokynů v odstavci 2.1 – Zapojení
elektřiny do řídící jednotky.

6.2.

Výběr digitálního koncového spínače s encoderem

V případě, že má motor digitální koncový spínač s encoderem, je nezbytné:

1.
2.
3.
4.
5.

DIP1 (S4) umístit do pozice ON, číslo parametru začne blikat.
Zvolte tlačítkem OPEN (S2) nebo CLOSE (S3) číslo 11.
Potvrďte tlačítkem STOP (S1) zvolený parametr. Hodnota parametru začne blikat.
Zvolte tlačítkem OPEN (S2) nebo CLOSE (S3) hodnotu 06.
Pro potvrzení zvolené hodnoty a návrat do čísla parametru stiskněte tlačítko STOP (S1).

Upozornění: Po výběru typu digitálního koncového spínače s encoderem je nezbytné vypnout napájení
(odpojením zástrčky nebo vypnutím hlavního jističe) a poté znovu zapnout, aby se spustila komunikace
mezi řídící jednotkou a enncoderem.
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7. Nastavení koncových spínačů
7.1.
Nastavení mechanických koncových spínačů
Zkontrolujte, zda jsou motor a řídící jednotka připojeny, jak je uvedeno v sekci 4.1. a zda je přepínač DIP
S4 v pozici OFF.
Pokud je správně instalováno, všechna LED jsou vypnutá a displej zobrazuje symbol
indikuje, že motor je umístěn mezi dvěma koncovými spínači.

, který

Zkontrolujte, že
 Stisknutím tlačítka UP motor pohybuje vraty nahoru (displej zobrazuje
 Stisknutím tlačítka DOWN motor pohybuje vraty dolů (displej zobrazuje

)
)

Nastavení horního koncového spínače
Nastavte vačku horního koncového spínače.
Když je mikrospínač na vačce zmáčknut, displej zobrazí obrázek

a LED D14 se rozsvítí.

Nastavení spodního koncového spínače
Nastavte vačku spodního koncového spínače.
Když je mikrospínač na vačce zmáčknut, displej zobrazí symbol
a LED D12 se rozsvítí.
Vrata se budou pohybovat mezi dvěma polohami nastavenými vačkami koncových spínačů podle
operačního módu zobrazeného v parametru 01 (Viz. sekce 8).
Upozornění: Standardní mód řídící jednotky je „mrtvý muž“ (parametr 01). Během nastavování
mechanického koncového spínače použijte tento mód. Viz. sekce 8 pro další ovládací módy.

7.2.

Nastavení koncového spínače s encoderem

Zkontrolujte, že motor a řídící jednotka jsou zapojeny dle sekce 4.2. Postupujte podle pokynů v sekci 5.3.
nebo 6.2., zvolte parametr 11 pro hodnotu

relativně k limitu encoderu.

V takovém případě LED D15 bude blikat 2x, dokud nebudou nastaveny oba koncové spínače. Pokud LED
D15 blikne pouze jednou, je nutné zkontrolovat správné zapojení mezi encoderem a řídící jednotkou a je
třeba zkontrolovat, zda byl proveden správný způsob výběru koncového spínače jako v bodě 6.2. včetně
vypnutí jednotky po výběru v případě standardního encoderu.
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Nastavení horního koncového spínače

1. Umístěte DIP1 (S4) do pozice ON, číslo parametru začne blikat.
2. Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) zvolte parametr 12.
3. Vstupte do pole hodnota stisknutím STOP (S1). Pole hodnota ukazuje blikající symbol

.

4. Stiskněte tlačítko STOP (S1) znovu. Jednotka zobrazuje zprávu
a je připravena pohnout
vraty.
5. Použijte tlačítka OPEN (S2) a CLOSE (S3) pro dosažení přesné horní limitní pozice.
6. Stiskněte tlačítko STOP (S1) pro potvrzení pozice. Displej zobrazí symbol
poté začne blikat pole parametru (zobrazující číslo 12).

po dobu 2 vteřin a

Nastavení spodního koncového spínače

1. DIP1 (S4) je v pozici ON a pole parametru stále bliká.
2. Tlačítky OPEN (S2) nebo CLOSE (S3) zvolte parametr 14.
3. Vstupte do pole hodnota stisknutím STOP (S1). Pole hodnota zobrazuje blikající symbol

.

4. Stiskněte znovu tlačítko STOP (S1). Jednotka zobrazuje zprávu
a je připravena pohnout
vraty.
5. Použijte tlačítka OPEN (S2) a CLOSE (S3) pro dosažení přesné spodní limitní pozice.
6. Stiskněte tlačítko STOP (S1) pro potvrzení pozice. Displej zobrazuje
poté začne blikat pole parametru (zobrazuje číslo 14).
7. Pro opuštění módu nastavení umístěte DIP1 do pozice OFF.

po dobu 2 vteřin a

Jakmile je programovací fáze správně dokončena, LED D15 přestane blikat. Pokud LED D15 stále bliká
v sekvenci 2 probliknutí, koncové spínače nejsou řádně nastaveny. Pokud jsou koncové spínače nastaveny,
ale je nastaven správně pouze jeden koncový spínač, přejděte do jednoho parametru 12 nebo 14 jak bylo
již vysvětleno.
Pokud LED D15 bliká 4x za sebou, znamená to, že byl zadán nesprávný směr otáčení snímače (encoderu).
V parametru 11 změňte hodnotu volbou protilehlého směru otáčení podle odstavce 6. Jakmile se hodnot
změní, začněte opět s nastavením koncového spínače.
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Naladění horního koncového spínače

1. Umístěte DIP1 (S4) do pozice ON, číslo parametru začne blikat.
2. Zvolte parametr 13 použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3).
3. Vstupte do pole hodnota stisknutím STOP (S1). V poli hodnota bliká symbol
.
4. Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) měníte hodnotu:
a. Hodnota od 4 do 1 – postupně snížíte horní polohu
b. Hodnota od 6 do 9 – postupně zvýšíte horní polohu
c. Rozsah nastavení činí max. +- 0,8% dráhy vrat.
d. Pokud se hodnota nezmění, můžete se vrátit do pole parametru stisknutím tlačítka STOP
(S1).
5. Po úpravě hodnoty stiskněte STOP (S1) pro potvrzení, displej zobrazí
.
6. Můžete otestovat různé pozice vrat pomocí tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3).
7. Stiskněte tlačítko STOP (S1) znovu po potvrzení naladění a návrat do pole parametr.

Naladění spodního koncového spínače

1. Umístěte DIP1 (S4) do pozice ON, číslo parametru začne blikat.
2. Zvolte parametr 15 použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3).
3. Vstupte do pole hodnota stisknutím tlačítka STOP (S1). V poli hodnota bliká symbol
.
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) měníte hodnotu:
a. Hodnota od 4 do 1 – postupně snížíte spodní polohu
b. Hodnota od 6 do 9 – postupně zvýšíte spodní polohu
c. Rozsah nastavení činí max. +- 0,8% dráhy vrat
d. Pokud se hodnota nezmění, můžete se vrátit do pole parametru stisknutím tlačítka STOP
(S1).
4. Po úpravě hodnoty stiskněte tlačítko STOP (S1) pro potvrzení. Displej zobrazí
.
5. Můžete otestovat různé pozice vrat pomocí tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3).
6. Stiskněte tlačítko STOP (S1) znovu pro potvrzení naladění a návrat do pole parametr

8. Provozní mód
Str. 15

Řídící jednotka je přednastavená v módu „mrtvého muže“ (parametr 01, hodnota 01).

Upozornění: je důrazně doporučeno aktivovat pulsní mód pouze po kompletním seřízení a nastavení řídící
jednotky. Konkrétně během nastavování koncových poloh používejte vždy mód „mrtvého muže“. Během
nastavování koncových spínačů s ecnoderem řídící jednotka dovolí použít pouze mód „mrtvého muže“.

9. Nastavení pracovního času
Parametr 51 definuje pracovní čas vrat.
Upozornění: Výchozí parametr je

- to znamená pracovní čas 40 vteřin.

Pro vypnutí nebo upravení pracovního času se řiďte tímto procesem:

1.
2.
3.
4.
5.

Zavřete vrata a zastavte v koncové spodní poloze.
Umístěte DIP1 (S4) do pozice ON, číslo parametru začne blikat.
Stisknutím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) zvolte parametr 51.
Vstupte do pole hodnota stisknutím STOP (S1).
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) měníte hodnotu:
a. Hodnota 00 – neaktivní funkce
b. Hodnota 01 – pracovní čas 20 vteřin
c. Hodnota 02 – pracovní čas 40 vteřin (výchozí)
d. Hodnota 03 – aktivuje samoučící funkci určující pracovní čas. Upozornění: v případě
použití této funkce, musí být již nastaveny koncové spínače.
e. Hodnota 04 – pracovní čas 60 vteřin
6. Zvolte hodnoty 00 / 01 / 02 / 04 a poté stiskněte STOP (S1) pro potvrzení.
7. Umístěte DIP1 znovu do pozice OFF pro odchod z nastavovacího módu.
Po výběru pracovního času řídící jednotka ověří, zda doba pohybu splňuje předem stanovené hodnoty.
Pokud nedojde, vrata se zastaví a a displeji se zobrazí chybový kód E:03.
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Pro samoučící proces:
6. Zvolte hodnotu 03
7. Stiskněte STOP (S1) pro potvrzení. Řídící jednotka zobrazující
je připravena pohnout vraty.
8. Použití tlačítka OPEN (S2) pohne vraty z pozice CLOSED do pozice OPEN bez přerušení.
9. Jakmile je dosaženo horního koncového spínače, se vrata zastaví, RUN přesane blikat a displej se
automaticky vrátí do pole parametru.
10. Pro opuštění mód nastavování umístěním DIP1 do pozice OFF.

10. Automatické zavírání
Parametr 32 umožní vybraným vratům automatické uzavření po určeném čase.
Důležité: parametr 32 je viditelný a přístupný pouze pokud parametr 01 byl nastaven v impulsním módu
.

1.
2.
3.
4.

Umístěte DIP1 (S4) do pozice ON
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) zvolte parametr 32.
Vstupte do pole hodnota stisknutím STOP (S1).
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) měníte hodnotu:
a. Hodnota 0 v poli hodna zabrání automatickému zavření
b. Hodnota větší než 0 – od 1 do 990 – zobrazuje počet vteřin čekání před aktivací
automatického uzavření.
i. Poznámka: Od 0 do 99 – se změna provádí tlačítky OPEN nebo CLOSE. Přes
hodnotu 99 se změna provádí po 10 vteřinách a hodnota bude rychle blikat –
například hodnota 18 odpovídá 180 vteřinám, hodnota 19 odpovídá 190
vteřinám. Pokud budete držet stisknuté tlačítko OPEN, získáte rychlý nárůst
hodnoty.
5. Pro potvrzení stiskněte STOP (S1).
Upozornění: funkce blokování zabraňuje automatickému zavření při aktivaci, podrobnosti viz. kapitola 11.
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11. Blokování
Funkce blokování zastaví automatické zavírání, pokud je tato funkce aktivována, aby se zabránilo zavření
vrat. Odpočet na displeji ukáže hodnotu přednastavené doby čekání. Pro aktivování funkce blokování
s vraty v horní koncové poloze, podržte tlačítko STOP nebo tlačítko nouzové stop po dobu více než 5
vteřin. Pro deaktivaci blokování stiskněte tlačítko CLOSE. V případě, že chcete vypnout funkci blokování,
zvolte hodnotu 00 v parametru 36.
Upozornění: Parametr 36 je viditelný a zvolitelný pouze tehdy, pokud je v parametru 32 zvolen
automatický zavírací režim.

1.
2.
3.
4.

Umístěte DIP1 (S4) do pozice ON, číslo parametru začne blikat
Stisknutím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) zvolte parametr 36.
Vsupte do pole hodnota stisknutím STOP (S1).
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) měníte hodnotu:
a. Hodnota 00 – funkce blokování je vypnutá
b. Hodnota 01 – funkce blokování je zapnutá
5. Stiskněte tlačítko STOP (S1) pro potvrzení.

12. Prostřední pozice
Je možné nastavit prostřední pozici vrat přes parametr 16.
Továrně přednastavená hodnota je 00, která zabraňuje této funkci.
Použití se liší podle typu koncového spínače: mechanického nebo s encoderem.

12.1.

Prostřední pozice s mechanickým koncovým spínačem

U mechanických koncových spínačů je pozice určena pomocným mikrospínačem v sestavě koncových
spínačů motoru (jedna ze dvou žlutých vaček), která musí být připojena ke svorkám 15 a 16 svorky X3. V
tomto případě musí být parametr 16 vybrán v hodnotě 01.

1.
2.
3.
4.

Umístěte DIP1 (S4) do pozice ON, číslo parametru začne blikat.
Použijte tlačítka OPEN (S2) a CLOSE (S3) a zvolte parametr 16.
Vstupte do pole hodnota stisknutím STOP (S1).
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) měníte hodnotu:
a. Hodnota 00 – prostřední pozice vypnuta
b. Hodnota 01 – pozice určená pomocným mikrospínačem.
5. Stiskněte STOP (S1) pro potvrzení.
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12.2.

Prostřední pozice s koncovým spínačem s encoderem

V případě koncových spínačů s encoderem může být prostřední pozice použita klíčovým spínačem.
V takovém případě musí být parametr 16 vybrán v hodnotě 00.
Pokud používáte spínač, musí být zapojen do svorek 15 a 16 na X3.
Pokud otevřete kontakt spínače, je použití prostřední pozice zablokováno.
Pokud zavřete kontakt spínače, stisknutím tlačítka NAHORU se vrata zastaví v prostřední pozici.
Prostřední pozice může být nastavena nastavením parametru 16 na hodnotu 02 do 07 s progresivní
změnou prostřední pozice vrat od 50% do 75% dráhy vrat.

1.
2.
3.
4.

Umístěte DIP1 (S4) do pozice ON, číslo parametru začne blikat.
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) zvolte parametr 16.
Vstupte do pole hodnota stisknutím STOP (S1).
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) měníte hodnotu:
a. Hodnota 02 – prostřední pozice v 50% dráhy vrat
b. Hodnota 03 – prostřední pozice v 55% dráhy vrat
c. Hodnota 04 – prostřední pozice v 60% dráhy vrat
d. Hodnota 05 – prostřední pozice v 65% dráhy vrat
e. Hodnota 06 – prostřední pozice v 70% dráhy vrat
f. Hodnota 07 – prostřední pozice v 75% dráhy vrat
5. Stiskněte tlačítko STOP (S1) pro potvrzení.
Pokud používáte přídavné tlačítko, musí být připojené do svorek 15 a 16 na X3.
V tomto případě umožní UP tlačítko otevřít vrata do horní koncové polohy.
Pokud chcete vraty najet do prostřední polohy, musíte stisknout přídavné tlačítko.
Prostřední poloha může být určena nastavením parametru 16 na hodnotu od 08 do 13 s progresivní
změnou prostřední polohy od 50% do 75% dráhy vrat.
-

Hodnota 08 – prostřední pozice v 50% dráhy vrat
Hodnota 09 – prostřední pozice v 55% dráhy vrat
Hodnota 10 – prostřední pozice v 60% dráhy vra
Hodnota 11 – prostřední pozice v 65% dráhy vrat
Hodnota 12 – prostřední pozice v 70% dráhy vrat
Hodnota 13 – prostřední pozice v 75% dráhy vrat

12.3.

Automatické zavření z prostřední pozice

Můžete nastavit automatické zavření i z prostřední polohy nastavením parametru 17.
1. Aktivujte funkci automatického zavírání (kapitola 10)
2. Nastavte parametr 17
a. Hodnota 00 – automatické zavření z prostřední pozice je vypnuté
b. Hodnota 01 – automatické zavření z prostřední pozice je zapnuté
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13. Bezpečnostní zařízení
13.1. Fotobuňky
Dodržujte pokyny pro fotobuňky pro stejnosměrné napájení.
Pro fotobuňky je k dispozici napájení 24V DC.
-

Svorka 20 na X3 pro plus
Svorka 19 na X3 pro mínus

Upozornění: Vysílač i přijímač fotobuněk musí být zapojen do stejné svorky.
Upozornění: Nepřipojujte napájecí zdroj na svorce 18 24V místo na svorce 20 na X3 určené pro fotobuňky,
protože fotobuňky testují okruh a budou ukazovat chybu na displeji
jednotky.

a zabraňovat v chodu řídící

V případě nesprávného zapojení, obnovte správné zapojení a zmáčkněte STOP pro spuštění nového
testovacího cyklu.
Co se týče signálů, můžou být vodiče (normálně zavřené) přijímače připojeny ke svorkám 21 a 22 na X3.
Pomocí parametru 31 můžete nastavit řídící jednotku podle typu připojení, které se chystáte zvolit, pro
příkaz aktivovat odpovídající test funkčnosti.
Tento test umožní řídící jednotce kontrolovat zkrat nebo poruchy, které by mohly ohrozit bezpečnost
zařízení. Zkouška tak zajišťuje bezpečnost i v případě jediné poruchy podle požadavků normy EN13241-1 a
EN-12453.

1.
2.
3.
4.

Umístěte DIP1 (S4) do pozice ON, číslo parametru začne blikat
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) zvolte parametr 31.
Vstupte do pole hodnota stiskutím STOP (S1).
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) měníte hodnotu:
a. Hodnota 00 – nejsou připojené žádné fotobuňky
b. Hodnota 01 – nastavení není k dispozici
c. Hodnota 02 – zapojte použitím vstupu fotobuňky na X3
d. Hodnota 03 – nastavení není k dispozici
5. Stiskněte STOP (S1) pro potvrzení

Popis funkcí bezpečnostních lišt
V případě, že dojde k narušení prostoru mezi vysílačem a přijímačem, aktivuje se sekvence příkazů
v závislosti na pozici vrat při přerušení:

Str. 20

Status vrat
Vrata se zastavila

Vrata se otevírají

Vrata se zavírají

13.2.

Odpověď řídící jednotky
Displej zobrazuje symbol
Je zabráněno zavření
Otevírání je dovoleno do horní koncové polohy
Displej zobrazuje symbol
Otevírání pokračuje až do dosažení horní koncové polohy
Je zabráněno zavření
Displej zobrazuje symbol
v případě impulsním provozním módu – obrátí směr do kompletního otevření
v případě provozním módu „mrtvý muž“ – vrata zastaví a reverzují nahoru

Bezpečnostní lišta

Zapojení bezpečnostní lišty: v případě použití bezpečnostní lišty 8k2 ohm nebo pneumatické, zapojte
kabely do svorek 23 a 24 na X3. V případě optoelektronické bezpečnostní lišty zapojte kabely do svorek
25, 26 a 27 na X3 (respektujte barevné pořadí).
Varování: pokud zvolíte optickou bezpečnostní lištu (hodnota 03), svorky 23 a 24 NESMÍ BÝT spojeny
propojkou.
Varování: pokud nechcete použít bezpečnostní lištu, zvolte hodnotu 01 a spojte svorky 23 a 24 propojkou.
Svorky 25, 26 a 27 na X3 nesmí být propojeny.
Varování: bezpečnostní lišta musí být zapojena před zvolením parametru 21, ale nesmí být aktivována.
Pokud se to stane, řídící jednotka zobrazí na displeji chybu:
To samé se stane, pokud zvolíte parametr, který nepasuje k zapojeným svorkám.

1.
2.
3.
4.

Umístěte DIP1 (S4) do pozice ON, číslo parametru začne blikat.
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) zvolte parametr 21
Vstupte do pole hodnota stisknutím STOP (S1).
Použitím tlačítek OPEN (S2) a CLOSE (S3) měníte hodnoty:
a. Hodnota 01 – PNE / DW pneumatic
b. Hodnota 02 – bezpečnostní lišta s odporovým kontaktem 8k2 ohm
c. Hodnota 03 – optoelektronická lišta
d. Hodnota 04 – speciální LP / SW pneumatic
5. Stiskněte STOP (S1) pro potvrzení.

Popis funkcí bezpečnostních lišt
V případě, že je bezpečnostní lišta aktivovaná, řídící jednotka provede sekvenci příkazů, které záleží na
statusu vrat v době aktivace:
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Status vrat
Vrata se zastavila

Vrata se otevírají

Vrata se zavírají
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Odpověď řídící jednotky
Displej zobrazuje symbol
Je zabráněno zavření
Otevření je dovoleno až do horní koncové polohy
Displej zobrazuje symbol
Otevírání pokračuje až do dosažení horní koncové polohy
Je zabráněno zavření
Displej zobrazuje symbol
v případě impulsním provozním módu – obrátí směr do kompletního otevření
v případě provozním módu „mrtvý muž“ – vrata zastaví a reverzují nahoru

Řešení problémů

Počet blikání
na chybové
LED
1
2

Vysvětlení chyby
Žádná odpověď od encoderu
(není 24DVC kontrolní
napětí)
Nejsou naučené koncové
pozice

3

Motor běží nechtěně

4

Výpočetní chyba

5
6

Není v provozu
Není v provozu
Encoder – pozice je mimo
naučený rozsah

7

Encoder – špatné zvolení
levého/pravého otáčení

8

Encoder – chyba provozního
napětí

9

Chyba v paměti na
regulátoru napětí
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Řešení chyby
Zkontrolujte zapojení.
Zkontrolujte 24VDC napětí na svorkách 18-19 na X3.
Naučte koncové pozice
Nutný servis. Fatální chyba. Pohněte vraty
manuálně do prostřední pozice bez elektrické
energie. Změňte z normálního módu do
programovacího módu na DIP switch 1. To vymaže
chybu. Pokud vrata znovu běží do 1 vteřiny bez
příkazu a se zapojenou elektřinou, je řídící jednotka
rozbitá.
Zkontrolujte, zda je hodnota parametru 11 správně
zvolená (výběr pravého nebo levého otáčení).

Přeučte koncové spínače
zkontrolujte, zda je hodnota parametru 11 správně
zvolena (levé/pravé otáčení) nebo přeučte koncové
spínače
Zkontrolujte zapojení a dodávku energie. Vyměňte
encoder.
přeučte koncové spínače a znovu spusťte (v tomto
pořadí!)
nebo
zvolte tovární nastavení a znovu zapněte v tomto
pořadí

Displej v provozním módu
Displej bude v provozním modu zobrazovat stav koncových spínačů, některých vstupů nebo chybových
kódů, pokud se nějaké objeví.
Když spustíte energii, zobrazí se na krátkou chvíli verze softwaru.
Displej

Popis
Nic není aktivní (symbol 4 židlí)
Vrata se zastavila mezi koncovými pozicemi a neobjevily se žádné chyby
Horní koncový spínač aktivní
Spodní koncový spínač aktivní
Prostřední koncový spínač aktivní
Stop aktivní
Tlačítko OPEN aktivní
Tlačítko CLOSE aktivní
Funkce GO aktivní
(vrata mohou být zavřena funkcí GO pouze tehdy, pokud jsou instalovány
fotobuňky)
Fotobuňka 1 aktivní
Fotobuňka 2 je externí fotobuňka namontovaná do svorek X12.
Fotobuňka 2 aktivní
Fotobuňka 2 je externí fotobuňka namontovaná do svorek X12.
Bezpečnostní lišta aktivní
Bezpečnostní lišta není namontovaná správně/špatný výběr v parametru 21
Vrata se otevírají
Vrata se zavírají
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Displej v provozním módu
Displej

Popis
Chybový kód. Vrata běží bez příkazu.
Nutný servis. Fatální chyba. Pohněte vraty manuálně do prostřední pozice bez
elektrické energie. Změňte z normálního módu do programovacího módu na DIP
switch 1. To vymaže chybu. Pokud vrata znovu běží do 1 vteřiny bez příkazu a se
zapojenou elektřinou, je řídící jednotka rozbitá.
Chybový kód. Monitorování bezpečnostní lišty.
Zkontrolujte nebo nastavte bezpečnostní lištu, viz. kapitola 1.5.
Chybový kód. Pracovní čas.
Vrata se zastavila z důvodu uběhnutí pracovního času. Viz kapitola 1.10.
Chybový kód. Servis.
Servisní počítadlo cyklů sníženo na 0. Vynulujte pro nové odpočítávání.
Chybový kód. Fotobuňka
Chyba v okruhu pro fotobuňky. Otestujte okruh po posledním chybném
zastavení. Stiskněte STOP pro zahájení nového testu.
Chybový kód. Bezpečnostní lišta.
Chyba v okruhu pro bezpečnostní lištu. Otestujte okruh po posledním chybném
zastavení. Stiskněte STOP pro zahájení nového testu.
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Displej v provozním módu
Displej

Popis
Chybový kód. Žádná změna v pozici encoderu při pohybu.
Vrata jsou puštěna, ale pozice se nemění.
Vrata se zastaví po automatickém zavíracím času a chyba E:09 se na 1
vteřinu zobrazí.
Možné chyby: vrata jsou zablokována, uvolněná, chyba v zapojení kabelů
nebo magnet v encoderu není zafixován na hřídel.
Reset E:09: oba koncové spínače by měli být znovu nalezeny, pokud ne,
musí být přeučeny. Pokud je to nezbytné, nastavte parametr 81 (čas
zpoždění).
(parametr 81:03 = autoreset)
Chybový kód. EEPROM chyba (chyba řídící jednotky)
Možná chyba: koncové spínače byly změněny po naučení. Vymažte E:20
deaktivováním parametru 41 (41:00) a poté znovu zapojte.
Chybový kód. EEPROM chyba (chyba řídící jednotky)
Chyba řídící jednotky napájení. Zkuste tovární nastavení nebo vyměňte
procesor.

Chyba na 24V a/nebo 12V okruhu
24/12V je zkratovaný nebo přetížený
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