
CENTRALE SV
Řídící jednotka popsaná v tomto návodě je určená k ovládání
motorového pohonu automatizovaných rolet.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobených na
zdraví a na majetku nesprávným používáním zařízení,

nedodržováním postupů uvedených v návodu nebo nesprávnou
instalací.

Instalovat řídící jednotku je povoleno pouze pro přečtení a úplném
pochopení všech postupů a bodů, uvedených v tomto návodu.

Instalaci smí provádět pouze technicky kvalifikovaný personál, který již má
profesní dovednosti v oblasti aplikace daného zařízeni. Podobný postup je
nutno uplatnit i při programování a při provádění nezbytných úkonů údržby.

DÁLE UVÁDÍME ODVOLÁNÍ NA PLATNÉ NORMY V TÉTO OBLASTI NA
EVROPSKÉ ÚROVNI:

Směrnice 89/392/EHS
EN 60204-1 (Bezpečnost strojů, elektrické vybavení strojů, část 1: obecná
pravidla.
EN 12445 (bezpečné používání automatických uzavíracích zařízení,
zkušební metody) EN 12453 (bezpečné používání automatických
uzavíracích zařízení, požadavky).

ZEJMÉNA výrobce nenese žádnou odpovědnost v případě, že elektrický
systém instalovaný před automatizovaným zařízením není v souladu s
platnými normami.

OBECNÉ TECHINCKÉ VLASTNOSTI

Napájení: 230 Vst. 50-60Hz 4,5W
Blikající světo ve výjezdu: 230 Vst. 40 W
Výstup k motoru:

Vstupní tlačítka a
230 Vst. 1200 W

bezpečnostní zařízení: 24 Vss.
• Provozní teplota:        od -20 do 85 °C.
• Radiový přijímač 433.92 MHz
• Nastavitelné kódy v paměti:        120 (60+60) Výstup přídavného

napájení:        24 Vst. 3 W max.

ZAPOJENÍ:

CON.1
1 - Vstup vodiče 230 Vst. (fáze).
2 - Vstup vodiče 230 Vst. (nulový).
3 - Výstup pohonu směrem nahoru.
4 - Společný výstup pohonu.
5 - Výstup pohonu směrem dolu.
6 - Vstup blikajícího světla 230 Vst (nulový).
7 - Vstup blikajícího světla 230 Vst. (fáze).

CON.2
A - Výstup pomocného napájení 24Vst. 3 W.
B - Výstup pomocného napájení  24Vst. 3 W.
C - Vstup tlačítka ovládaní otevři-zavři (NA).
D - Společný vstup GND.
E - Vstup bezpečnostního zařízení (NC). F - Vstup vnitřního vodiče

koaxiálního kabelu antény.
G - Vstup pláště koaxiálního kabelu antény

CON.3
B,V,G – Zapojení Costa Pneumatica
POZNÁMKY:

Protože řídící jednotka není vybavená bezpečnostním jističem v
napájecím vedení 230Vst., dodávejte vždy vhodný bezpečnostní jistič.
Vstupy, které jsou běžně uzavřené (NC)  se musí přemostit, pokud
nebudou použité

PROVOZ:

Provoz krok-za-krokem: První impuls (z dálkového rádiového ovládače
nebo z nízkého napětí) způsobuje otevírání až do předem nastavené doby
doběhu pohonu; druhý impuls způsobuje uzavírání až do zamknutí zámku.
Pokud vyšlete impuls před ukončením doby doběhu motoru, řídící jednotka
zastaví chod zařízení, další impuls obnoví pohyb v opačném směru.

Automatické zavírání:
Řídicí jednotka umožňuje uzavřít roletu automaticky (když se nachází
v otevřeném stavu), aniž by bylo třeba vyslat další příkazy.
Výběr tohoto způsobu provozu je popsán v části programování doby
pozastavení.

Bezpečnostní zařízeni:
Řídicí jednotka napájí a lze k ní připojit fotobuňky firmy Coste Pneumatiche.
Vyslání impulsu při otevíráni neprovede žádnou operaci, ale při uzavíráni
způsobí obrat směru pohybu.  Tento vstup (CON2 D-E), pokud nebude
využit, musí být přemostěný.
PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY:

Použitím tlačítek SEL a SET řídící jednotky lze povolit nebo zakázat a
naprogramovat časovač automatického zavírání a dobu dojezdu motoru.
Navíc lze vybrat mezi provozem s blikajícím světlem nebo svitem
pomocného svítidla a ukládání do paměti kódu dálkového ovládače
pro dálkové otevírání/zavírání.
Tlačítko  SEL  :
Opakovaným stisknutím tlačítka se rozsvítí v pořadí 4 ledky (CODE,
LAMP/CORT, T.MOT a T.PAUSA). Blikající LED označuje odpovídající
funkci, kterou lze povolit a/nebo změnit (viz tabulka).   Výběr zůstane
aktivní po dobu 10 vteřin a po jejich uplynutí se řídící jednotka vrátí do
přednastaveného stavu, pokud se neprovedou nějaké změny. Reference
LED

Blikající LED: Odpovídající funkce:
CODE Probíhá naprogramování dálkového ovládání

LAMP/CORT. Probíhá nastavení Blikání nebo Pomocného světla

T. MOT. Probíhá naprogramování doby chodu motoru

T. PAUSA. Probíhá naprogramování časovače Uzavírání

Tlačítko SET: umožňuje naprogramování a/nebo povolení informace nebo
času podle předem zvoleného typu funkce tlačítkem SEL. (viz Podrobný
Popis pro každou funkci).



Naprogramování dálkových ovládačů (funkce CODE)
Je možné provozovat řídící jednotku s dálkovými ovladači s jedním

nebo se dvěma tlačítky. S jediným tlačítkem řídící jednotka pracuje jako
pro nízkonapěťová klávesnice, kdežto se dvěma různými kódy dostanete
různé příkazy, jeden pro pohyb nahoru a druhý pro pohyb dolu.
Naprogramování kódů dálkového ovladače se provádí následovně:
Stiskněte tlačítko SEL, LEDka „CODE“ začné blikat.  Zašlete stisknutím
tlačítka dálkového ovladače první kód, který chcete uložit. LEDka
„CODE“ bude rychle blikat, jakmile se uloží kód do paměti. Pokud chcete
uložit do paměti i druhé tlačítko dálkového ovladače, zašlete druhý kód
když „LED CODE“ bliká rychleji, nebo počkejte, až LEDka přestane
blikat. Pokud do 10 vteřin nebude vyslán druhý kód, řídicí jednotka
ukončí programovací režim a bude aktivní pouze provoz s jedním kódem
dálkového ovladače. Jakmile dokončíte naprogramování LEDka „CODE“
trvalé svítí a to znamená, že v paměti je již uložený jeden kód. Lze uložit
do paměti celkem až 120 kódů. V případě že bylo použito všech 60 kódů
do paměti, opakovaným programováním začnou všechny 4 LEDky
rychle blikat a význam tohoto blikání, je že nelze uložit do paměti další
kódy.

Vzdálené naprogramování kódů.
Tato procedura je vhodná, když je řídící jednotka již nainstalovaná a
umožňuje naprogramování vysílacího kódu, aniž by bylo třeba stisknout
tlačítko SEL řídící jednotky, ale je možné provést tuto operaci
na dálku.
Vzdálené naprogramování se provede takto: - pokud je paměť VOLNÁ:
držte stisknuté tlačítko jednoho dálkového ovladače po dobu delší než
10 vteřin.
Postup je podobný tomu popsanému pro naprogramování tlačítka SEL,
ale v tomto případě je to motor, co bude signalizovat uložení zaslaných
kódů do paměti.
Motor nahlásí, že je povoleno jeho naprogramovaní krátkými
pohyby rolety nahoru a dolů a to samé se provede při každém
úspěšném uložení do paměti.
- pokud je uložen v paměti alespoň jeden kód: stiskněte a držte
stisknuté po dobu delší než 20 vteřin tlačítko jednoho dálkového
ovladače, který již byl uložen v paměti. Řídicí jednotka vstoupí do
programovacího režimu, jak je popsáno výše.

Vymazaní paměti
Vymazání všech uložených kódů se provádí následujícím způsobem:
Stiskněte jednou tlačítko SEL, LEDka „CODE“ začne blikat. Stiskněte
teď tlačítko SET na 1 vteřinu. Když kód LED začne blikat rychleji,
uvolněte tlačítko. Po nějaké vteřině LEDka přestane svítit, což
naznačuje, že byly všechny kódy vymazané z paměti.

Volba výběru blikání majáčku nebo pomocného svěla (funkce
LAMP/CORT)  Řídicí jednotka je vybavena jedním výstupem 230 Vst.
MAX. 40W, pro napájení blikajícího majáku nebo pomocného světla.
Provoz blikajícího majáku: Výstup 230 Vst. se aktivuje pokaždé, když
automatický systém bude v pohybu a po přednastavenou dobu chodu
motoru. V případě, že je uložena v paměti doba pauzy, maják bude
blikat i v době pauzy. Provoz pomocného světla: Výstup 230 Vst.
bude aktivní na dobu 3 minut pokaždé, když se provede příkaz
„nahoru“.

Ve výchozím stavu je nastavený blikající maják. Pokud budete chtít, aby
pomocné světlo bylo povoleno, stiskněte 2 krát tlačítko SEL, při
blikáním LEDky LAMP/CORT. Při blikající LEDce „LAMP/CORT“
stiskněte a držte stisknuté tlačítko SET TIME do té doby, až LEDka
„LAMP/CORT“ bude trvalé svítit (to oznamuje, že funkce Pomocného
světla je aktivována).  Pokud chcete nastavit předchozí nastavení,
opakujte tento postup. Funkce Pomocného světla nebude povolena a to
bude oznámeno tím, že na konci postupu LEDka „LAMP/CORT“
nebude svítit.

Naprogramování provozní doby (funkce T. MOT 4 minuty max)

Přednastavená pracovní doba řídící jednotky je 30 vteřin. Pokud chcete
nastavit jinou dobu, naprogramujte jednotku (pouze při uzavřené roletě)
jak je popsáno následovně: stiskněte třikrát tlačítko PROG do té doby,
až začne blikat LEDka „T. MOT“. Při blikající LEDce stiskněte a držte
stisknuté tlačítko SET TIME. Roleta se začne posouvat nahoru a až
dosáhne požadovanou polohu, uvolněte tlačítko. LEDka T. MOT bude
trvale svítit.
Doporučuje se uložit do paměti delší dobu (o několik vteřin) tak, až se roleta
dostane na konec dráhy.
Pokud chcete nastavit nekonečný čas (jinými slovy zakázat funkci),
nastavte tlačítkem SEL při blikání LEDce T.MOT. Stiskněte na dobu
kratší než 1 vteřinu tlačítko SET v okamžiku, když LEDka bliká. LEDka
se vypne a označí, že není nastavený žádný pracovní čas.

Naprogramování automatické doby uzavření. (funkce T. PAUSA - 4 min.
max.)
Funkce automatického uzavírání je ve výchozím nastavení s dobou pauzy
nastavena na 20 vteřin.
Pokud chcete změnit toto nastavení, postupujte následovně:
Při uzavřené roletě tlačítkem SEL nastavte (stiskněte 4 krát za sebou)
LEDku tak, aby blikalo „T-PAUSA“.
Při blikající LEDce, držte stisknuté tlačítko SET pro tu dobu, kterou chcete
nastavit.
Pokud chcete zakázat automatické zavírání, vyberte blikáním LEDky
T.PAUSA a stiskněte v okamžiku, když LED začne blikat, tlačítko SET.
LED zhasne a oznámí, že funkce není aktivní a roleta se bude muset
uzavírat ručně.

Obnovení všech funkcí:
V případě, že bude nutné obnovit tovární nastavení, stiskněte tlačítko SEL
a SET současně na dobu 1 vteřiny a zároveň se rozsvítí současně všechny
signalizační LEDky a ihned potom všechny zhasnou. Všechny kódy
uložené v paměti se tímto postupem vymažou.




