JIM.3
Návod pro řídicí jednotku.
Zmáčkneme tlačítko PGM a 5s podržíme a pustíme a zmáčkneme tlačítko na ovladači.
Ovladač se nám nahrál. Žárovka přestane blikat a začne svítit.
Na pomalé dojezdy. Vrata musí byt otevřená na maximum. Zmáčkneme na ráz tlačítka
PGM a CL na 5s pak obě pustíme a zmáčkneme CL a držíme, dokud vrata se nezavřou
pak pustíme CL a zmáčkneme PGM na 3s aby se to uložilo do paměti. Jak pustíme
tlačítko PGM zmáčkneme P.P a držíme dokud se vrata neotevřou celé a narazí na
mechanickou zarážku pustíme tlačítko P.P a zmáčkneme PGM, aby se nám to uložilo do
paměti.Tím máme vše nastavené.
Reset řídicí jednotky se provede podržením tlačítek PGM a P.P tím se vymažou všechny
nahrané ovladače v paměti.
Reset nastavení zpomalení při dojezdech podržení tlačítek PGM a CL.

TCA: Nastavuje automatické zavírání po otevření vrat Dip-Switch 1 musí byt v poloze ON
nastavuje se čas od 1 vteřiny do 90 vteřin. Minimální čas získáte otočením potenciometru proti
směru hodinových ručiček.
AMP-O: Nastavení amperometrického snímače na zpomalení, zrychlení chodu motoru a
překážky při otevírání vrat.
AMP-C: Nastavení amperometrického snímače na zpomalení, zrychlení chodu motoru a
překážky při zavírání vrat.

Funkce vstupů/výstupu
Svorky
1-2

Funkce
Antenna

Popis
Připojení antény na (1 signál
/2 stínění)

5

COM

6

Krok za krokem

7

Stop

8

Phot

JP7
JP1

24Vdc motor
Encoder

14-15

Maják

16-17

24 Vac

JP4

Sekund. Obvod Trafa

J3

Rádio přijímač

Obecný vstup pro koncový
spínač a ostatní ovládací
prvky
Vstup tlačítka posuv krok za
krokem (kontakt N.O.)
Vstup tlačítka stop (kontakt
N.C.)
Vstup pro fotobuňky pro
větší bezpečnost. Při
zavírání:jak se kontakt
rozepne, ihned se zastaví
zavírání vrat a začnou se
hned otevírat Při otevírání
je vyřazený
Svorky pro motor
Připojení svorkovnice pro
encoder A: + encoder B:
signál od encoderu C:encoder
Kontakty pro maják, 24 Vac /
15W max.
Výstup napájení příslušenství
24Vac / 1A max. (16: + 24
Vac, 17: - 24 Vac)
18: šedivý
výstup 19:červený
zpomalovací
rychlost 20:hnědý 24V
výstup 21:bílý rychlost
motoru
Pro připojení rádio přijímače

