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I. Używane terminy
Siłownik

-

Ręczne sterowanie

-

Czas otwierania siłownika Czas zamykania siłownika Autozamykanie siłownika

-

element automatyki bramowej, bezpośrednio odpowiadający za poruszanie
bramą, roletą itp. Siłownik zbudowany jest z silnika i układu przekładni
mechanicznych. W siłowniku mogą być umieszczone wyłączniki krańcowych
pozycji.
sterowanie z użyciem przycisków połączonych przewodami z zaciskami
sterownika VARIA.
czas wymagany do pełnego otwarcia bramy poruszanej przy pomocy
siłownika.
czas wymagany do pełnego zamknięcia bramy poruszanej przy pomocy
siłownika.
automatyczne wywołanie funkcji zamykania siłownika po czasie ustawionym
w programie sterownika VARIA. Funkcja autozamykania zadziała dopiero
po całkowitym otwarciu siłownika (upłynięciu czasu na otwarcie siłownika).

II. Wprowadzenie
System zdalnego sterowania ZSP-4 to grupa urządzeń elektronicznych, opartych na mikrokontrolerach
o niespotykanych dotąd, w urządzeniach tego typu, możliwościach funkcjonalnych.
W skład systemu, poza odbiornikami i pilotami radiowymi, wchodzi sterownik napędu bram, któremu
poświęcona jest niniejsza instrukcja.
Podstawowym zastosowaniem sterowników ZSP-4 VARIA B230 jest sterowanie napędami bram.
System ZSP-4 jest bardzo elastyczny, możliwości jego zastosowania są bardzo szerokie i zależą głównie od
potrzeb i pomysłowości użytkownika.
Sterownik napędu bramt ZSP-4 VARIA B230, dzięki zastosowaniu komponentów elektronicznych
najwyższej klasy, odznacza się wysoką niezawodnością, a przy tym jest urządzeniem uniwersalnym, o
wszechstronnych zastosowaniach. Dzięki nowatorskim, w pełni programowalnym funkcjom, sprosta on
wymaganiom nawet najbardziej wybrednych użytkowników.
Sterownik VARIA umożliwia zarówno zdalne, jak i ręczne sterowanie pracą jednego siłownika bramy.
VARIA B230 zasilany jest napięciem sieciowym 230V 50Hz, co umożliwia bezproblemowe dołączenie
większości dostępnych na rynku siłowników, zawierających jednofazowy silnik prądu przemiennego o dwóch
kierunkach obrotu.
Sterownik w wersji B230 umożliwia podłączenie urządzeń bezpieczeństwa, takich jak fotokomórki, listwy
ciśnieniowe oraz wyłączniki krańcowe. Rozwiązań tych nie posiada wersja R230, która przeznaczona jest do
sterowania roletą okienną.
Sterownik posiada wbudowany odbiornik radiowy. W komplecie znajduje się także pilot czteroprzyciskowy Neo.
Układ zdalnego sterowania wykorzystuje kod dynamicznie zmienny KEELOQ® firmy Microchip Technology
Inc® z USA, praktycznie w 100% odporny na włamania drogą radiową.
Rodzina obudów sterowników VARIA, o stopniu szczelności IP 54, jest dobrana optymalnie do
wymogów użytkowych. Sterownik VARIA B230 został umieszczony w estetycznej obudowie natynkowopodtynkowej.
Powyższy sterownik oferuje rozwiązania na wysokim poziomie za atrakcyjną cenę.
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III. Dane techniczne
A.Dane techniczne i funkcje użytkowe sterownika napędów VARIA B230
Parametry podstawowe
! Zasilanie
! Pobór prądu w stanie spoczynku
! Maksymalny pobór prądu
! Temperatura pracy (min./max.)
! Gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.)
! Sposób montażu
! Ciężar
Wyjścia / Wejścia
! Wyjście siłownika (napięcie / maksymalna
moc / wbudowany kondensator / ilość)
! Wyjście lampy sygnalizacyjnej

230V AC 50, 60 Hz
25 mA
30 mA
-25°C /+80°C
166 x 121 x 80 mm
obudowa natynkowo - podtynkowa
0,42 kg
230V AC / 600W / brak / 1 siłownik

Pulsujące typu OC (24VDC max. 1A - przy zasilaniu z zewnętrznego
źródła, 24VDC max. 100mA - przy zasilaniu wewnętrznym)
! Wyjście zasilania peryferii (fotokomórki, itp.)
24VDC/100mA
! Wejście fotokomórki
typu NC
! Wejście ręcznego sterowania trybem OTWIERA
typu NO
! Wejście ręcznego sterownia trybem ZAMYKA
typu NO
! Wejście ręcznego sterowania trybem STOP
typu NC
! Wejście ręcznego sterowania trybem KROK ZA KROKIEM typu NO
(otwiera - stop - zamyka - stop)
! Wejścia ogranicznika krańcowego dla
typu NC
otwierania i zamykania
! Regulacja czasu otwierania i zamykania
1 sek. do 255 sek. (z dokładnością do 1 sek.)
! Regulacja czasu autozamykania
1 sek. do 255 sek. (z dokładnością do 1 sek.)
Część sterująca
! Pomijanie kroku STOP po całkowitym otwarciu lub
zamknięciu siłownika, w trybie KROK ZA KROKIEM
! Autozamykanie siłownika
! Możliwość zablokowania funkcji autozamykania
! Całkowite otwarcie po przecięciu linii fotokomórki
w trakcie zamykania
! Pomijanie kroku ZAMKNIJ przy ciągłym naruszeniu
linii fotokomórki podczas otwierania
! Programowy interfejs użytkownika
! Sprzętowy interfejs użytkownika
! Mikrokontroler
! Pamięć konfiguracji urządzenia
! Ochrona przed krytycznymi zdarzeniami
Część radiowa
! Moduł radiowy
! Zabezpieczenie transmisji
! Rodzaj modulacji / częstotliwość
! Impedancja wejściowa anteny
! Antena
Wbudowany odbiornik radiowy
! Pojemność pamięci
! Komórka pamięci
! Konfiguracja pilota
! Możliwość kasowania całej pamięci
! Możliwość kasowania pojedynczego pilota
! Zablokowanie dostępu dla pojedynczego pilota
! Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu
do przycisków sterownika
! Zablokowanie funkcji prostego dopisywania

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
proste menu o strukturze drzewiastej
dwucyfrowy siedmiosegmentowy wyświetlacz LED, dwa przyciski
Motorola, 8-bitowy z rodziny 6800
nieulotna, układ scalony EEPROM mocowany w podstawce
(udogodnienie przy serwisowaniu)
układ "watch dog" restartujący urządzenie, np. w przypadku spadku
napięcia, zakłóceń w pracy mikrokontrolera, itp.
zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność,
powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq® praktycznie w 100%
odporny na włamania drogą radiową
ASK / 433,92 MHz
50 W
wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
400 pilotów, każdy o indywidualnym numerze w pamięci
zawiera dane na temat każdego pilota i jego konfiguracji
(przypisanie funkcji do przycisków)
Możliwość przypisania dowolnej z czterech funkcji (OTWIERA, STOP,
ZAMYKA, KROK ZA KROKIEM) do dowolnego przycisku
Tak
Tak
Tak
Tak (funkcja prostego dopisywania pilota)
Tak
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IV. Instalacja
1. WAŻNE PRZYPOMNIENIE
Instalacje elektryczne i automatyki napędu muszą być wykonane przez doświadczony i wykwalifikowany personel zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. W urządzeniu występuje niebezpieczne napięcie 230V 50Hz, wszystkie połączenia należy
wykonywać przy wyłączonym napięciu. Sterownik VARIA B230 zaklasyfikowany jest do kategorii urządzeń “Bramy i drzwi
automatyczne”, wymagającej szczególnej dbałości o względy bezpieczeństwa. Zadaniem instalatora jest zamontowanie systemu w
sposób na tyle bezpieczny, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko związane z jego użytkowaniem. Osoba wykonująca instalację
urządzenia bez przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów, jest odpowiedzialna za ewentualne szkody, które
urządzenie może spowodować.
2. Opis urządzenia i sposobu instalowania
W skład sterownika VARIA B230 wchodzi płyta główna wraz z obudową. Płyta główna (rys. 1) posiada zasilacz,
mikroprocesorowy układ sterujący z wyświetlaczem i przyciskami oraz układ wykonawczy zrealizowany na dwóch specjalistycznych
przekaźnikach, a także złącza do przyłączenia napięcia zasilania, siłownika oraz elementów zabezpieczających, sterujących i
sygnalizacyjnych. Obudowa sterownika posiada stopień szczelności IP54. Umieszczone na spodniej części obudowy osłabienia, służą
do umieszczenia wkrętów mocujących sterownik do podłoża. Osłabienia w bocznych ściankach obudowy służą do przeprowadzenia
przewodów instalacji sterownika. Po wykonaniu otworu należy zamontować załączoną w komplecie dławnicę gumową o średnicy
25mm. Przewody należy doprowadzić do urządzenia poprzez dolną część obudowy. Podczas wykonywania otworów w obudowie
należy pamiętać o zagwarantowaniu wymaganego stopnia szczelności “IP”.
Dioda LED w sterowniku sygnalizuje sposobem świecenia stany jego pracy. W stanie spoczynkowym i podczas programowania
sterownika dioda świeci w sposób ciągły. W trakcie otwierania dioda pulsuje wolno, a przy zamykaniu szybko.
E

D

F
G

C

H
A

B

B

I

A

A - bezpiecznik topikowy zasilania układu
wykonawczego (zwłoczny 4A/250V)
B - samoregenerujący się bezpiecznik termiczny
zasilacza (30mA/250V)
C - przekaźniki układu wykonawczego
D - transformator sieciowy zasilacza
E - dioda LED
F - zaciski anteny
G - wyświetlacz LED
H - przyciski A i B
I - pamięć konfiguracji w układzie EEPROM na
podstawce
J - zaciski wejść / wyjść niskiego napięcia
K - zaciski podłączenia linii zasilania i silnika
L - otwory na mocowanie płyty głównej do
obudowy

J

L

K
rys.1 Opis płyty głównej sterownika VARIA

3
1

2
4

rys.2 Pilot ZSP-4 Neo 4-P z zaznaczoną numeracją przycisków

3. Ostrzeżenie
Należy skrupulatnie przestrzegać przewidzianych połączeń. W sytuacji niepewności nie próbować, lecz zapoznać się z
odpowiednimi szczegółowymi kartami technicznymi instalowanych urządzeń. Błędne wykonanie połączeń może spowodować poważne
szkody w sterowniku i pozostałych urządzeniach. Nie podłączać równolegle dodatkowych silników.
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4. Schemat elektryczny sterownika B230

ANTENA RADIOWA
EKRAN ANTENY

20 21

Sposób 1

UWAGA!
W przypadku rezygnacji
z fotokomórki, należy
połączyć zworą
zaciski 9 i 10

1

2

3

4

5

15 16 17 18 19

6

7

8

Z

ZASILANIE AKCESORIÓW (+)
24V DC MAX 100mA (masa)
FOTOKOMÓRKA
WSPÓLNY (masa)
OTWIERA
KROK ZA KROKIEM
STOP
ZAMYKA

ZACISK FAZY SILNIKA -OTWIERANIE

ZACISK FAZY SILNIKA - ZAMYKANIE

ZACISK ZEROWY SILNIKA (WSPÓLNY)

UZIEMIENIE

M
ZASILANIE 230V AC - FAZA (L)

+

-

Z
N
L

230V 50Hz

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
ZAMYKA
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
OTWIERA

9 10 11 12 13 14

C

ZASILANIE 230V AC - ZERO (N)

Sposób 2

ZEWNĘTRZNE
ZASILANIE
24V DC MAX 1A

PRZEK

UWAGA!
W przypadku rezygnacji
ze sterowania ręcznego,
należy połączyć zworą
zaciski 10 i 13.

Opis połączeń sterownika VARIA B230
1-2-3
Linia zasilania 230V 50Hz (faza, neutralny, uziemienie)
3 - 4 - 5 - 6 Zaciski do podłączenia silnika (uziemienie, zamykanie,
wspólny, otwieranie)
7-8
Wyjście zasilania akcesoriów (fotokomórka itp.) 24V DC,
maksymalny prąd 100mA (zacisk +, zacisk masy)
9
Wejście urządzeń zabezpieczających (fotokomórka itp.),
typu NC
10
Zacisk wspólny (masa)
11
Zacisk sterowania ręcznego funkcją OTWIERA, typu NO
12
Zacisk sterowania ręcznego funkcją KROK PO KROKU,
typu NO
13
Zacisk sterowania ręcznego funkcją STOP, typu NC
14
Zacisk sterowania ręcznego funkcją ZAMYKA, typu NO
15 - 16 - 17 Zaciski wejściowe na wyłączniki krańcowe (wyłącznik
krańcowy OTWIERA, zacisk wspólny, wyłącznik krańcowy
ZAMYKA)
18 - 19
Sterowanie lampą sygnalizacyjną (zasilanie +24V/max
100mA, zacisk sterujący typu otwarty kolektor 1A/24V).
Dwie możliwości podłączenia sygnalizatora.
20 - 21
Wejście anteny odbiornika radiowego (ekran anteny,
antena)

Rys.3 Schemat instalacji sterownika napędu ZSP-4 VARIA B230

5. Opis połączeń elektrycznych
Linia zasilania 230V 50Hz
Sterownik VARIA posiada trzy zaciski (nr 1,2 i 3) do podłączenia zasilania urządzenia (rys. 2 i rys. 3). Do zacisku nr 3 należy
podłączyć uziemienie ochronne silnika i sieci zasilającej. Przewód fazowy sieci zasilającej musi być połączony z zaciskiem nr 1 urządzenia, a
zerowy z zaciskiem nr 2.
Wyjście sterowania siłownikiem
Zaciski siłownika podłączyć do zacisków sterownika VARIA (nr 3, 4, 5 i 6). Zacisk zamykania siłownika należy podłączyć do zacisku
sterownika nr 4, zacisk otwierania do zacisku nr 6. Wspólny zacisk zerowy siłownika należy podłączyć do zacisku nr 5 sterownika. Zasilanie
siłownika czerpane jest z linii zasilającej (zaciski 1,2 i 3) poprzez bezpiecznik zwłoczny 4A/250V i układ przekaźników.
Wyjście zasilania akcesoriów 24V DC 100mA
Sterownik posiada dwa zaciski (nr 7 i 8) do zasilania akcesoriów (np. fotokomórka) niskim napięciem stałym 24V. Maksymalna
obciążalność tego wyjścia to 100mA. Obciążenie wyjścia zasilania zbyt wysokim prądem może spowodować niestabilne działanie urządzenia,
a nawet jego uszkodzenie !
Wejścia sterujące
Zaciski od 10 do 14 przeznaczone są dla wejść sygnałów sterujących. Wejścia typu NC (normalnie zwarte), o ile nie są używane,
mostkuje się przewodem. Jeżeli mostków ma być więcej, należy łączyć je szeregowo. Nieużywane wejścia NO (normalnie otwarte) należy
pozostawić nie podłączone. Wszystkie wejścia sterowane są impulsem, dlatego do sterowania należy używać przycisków chwilowych.
zacisk 10 - wspólny dla wszystkich przycisków sterujących (masa)
zacisk 11 - OTWIERA - pojawienie się krótkiego impulsu zwarcia do masy spowoduje ruch siłownika w kierunku otwierania
zacisk 12 - KROK ZA KROKIEM - sterowanie krokowe (patrz poniżej)
zacisk 13 - STOP - zanik masy na tym wejściu spowoduje natychmiastowe zatrzymanie siłownika, jeżeli był on w ruchu
zacisk 14 - ZAMYKA - pojawienie się krótkiego impulsu zwarcia do masy spowoduje ruch siłownika w kierunku zamykania
Wejście KROK ZA KROKIEM
Na specjalną uwagę zasługuje zacisk nr 12 - KROK ZA KROKIEM. To wejście sterujące jest typu NO i umożliwia sterowanie
siłownikiem według sekwencji: OTWIERA - STOP - ZAMYKA - STOP. Kolejne kroki sekwencji uzyskuje się przez podanie impulsu zwarcia do
masy (zacisk 10) na to wejście. Impuls nie powinien być dłuższy niż 3 sekundy. Krok STOP zostanie pominięty w sytuacji upłynięcia czasu na
zamknięcie lub otwarcie bramy. Wywołanie kroku ZAMYKA będzie pominięte w trakcie otwierania awaryjnego, gdy naruszona została
wcześniej linia zabezpieczeń (zacisk 9).
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Wejście wyłączników krańcowych
Zaciski wejściowe sterownika nr 15, 16 i 17 umożliwiają podłączenie krańcowych wyłączników siłownika. Zaciski 15 i 17 są
wejściami typu NC (normalnie zwarte). Zacisk nr 15 obsługuje wyłącznik krańcowy otwierania, a zacisk nr 17 wyłącznik zamykania. Wspólny
zacisk nr 16 ma potencjał 24V DC.
Wejście zabezpieczeń
Wejście zabezpieczeń (zacisk nr 9) przeznaczone jest do podłączenia urządzeń zabezpieczających (np. fotokomórka). Wejście to
jest typu NC (normalnie zwarte).
Wyjście lampy sygnalizacyjnej
Zacisk nr 19 jest wyjściem do podłączenia sygnalizacji optycznej otwierania/zamykania siłownika. Wyjście wyposażone jest w układ
przerywacza, który powoduje pulsowanie podłączonego sygnalizatora - przy otwieraniu pulsowanie wolniejsze, przy zamykaniu szybsze. Do
wyjścia można bezpośrednio podłączyć sygnalizator na napięcie do 24V i moc do 24W. Wyjście zasilania akcesoriów (zaciski 7-8) nie posiada
wystarczającej wydajności prądowej na podłączenie sygnalizatora, dlatego do tego celu należy użyć dodatkowego zasilacza (rys. 3, sposób 1).
Jeżeli sygnalizator ma być sterowany napięciem 230V, do jego sterowania należy użyć dodatkowego przekaźnika interfejsowego (rys. 3,
sposób 2). Przekaźnik powinien posiadać cewkę na napięcie 24V DC z jednym stykiem zwiernym na napięcie 230V i na prąd zależny od
użytego sygnalizatora. Przekaźnik musi spełniać wymagane przepisami normy bezpieczeństwa.

Wejście anteny radiowej
Sterownik na zacisku nr 21 posiada wejście anteny odbiornika radiowego. W fabrycznie nowym sterowniku do tego wejścia
podłączona jest wewnętrzna antena o długości 170mm. W celu zwiększenia zasięgu radiowego zdalnego sterowania, należy przyłączyć
prętową antenę zewnętrzną. Kabel koncentryczny anteny podłączyć do zacisku nr 21 (środkowa żyła kabla) i do zacisku nr 20 (ekran
kabla).
W celu osiągnięcia optymalnego zasięgu radiowego należy pamiętać o:
- negatywnym wpływie sąsiedztwa anteny odbiornika z urządzeniami elektroenergetycznymi i przedmiotami metalowymi
- negatywnym wpływie zakłóceń radiowych z innych źródeł niż pilot
- negatywnym wpływie gęstej zabudowy, wilgotnych lub żelbetonowych ścian
- zmniejszeniu zasięgu przy zużytej baterii pilota
- wzroście zasięgu przy zwiększeniu wysokości lokalizacji anteny odbiornika
- użyciu właściwego kabla koncentrycznego do anteny zewnętrznej (np. RG58).
Zarządzanie grupą sterowników VARIA
Istnieje możliwość jednoczesnego zarządzania wieloma sterownikami VARIA za pośrednictwem przycisku pilota zdalnego
sterowania ZSP-4 lub przycisku ręcznego. Pierwszy sposób wymaga wpisania pilota (-ów) do wszystkich sterowników w grupie i
zaprogramowania pod określonym przyciskiem tej samej funkcji sterującej siłownikiem. Zarządzanie grupą sterowników za
pośrednictwem przycisku ręcznego wymaga podłączenia dodatkowego układu diod półprzewodnikowych (typu 1N4148, 1N4004 itp.).
Układ taki przedstawia poniższy rysunek. Nie należy łączyć kilku diod lub zestawu diod w szereg, ponieważ spowoduje to niestabilność
w sterowaniu.

2

zacisk wejścia sterującego *
zacisk wspólny (masa)

3

zacisk wejścia sterującego *
zacisk wspólny (masa)

Dioda
sterowanie
lokalne

zacisk wejścia sterującego *
zacisk wspólny (masa)

sterownik
VARIA

Dioda
sterowanie
lokalne

Dioda
sterowanie
lokalne

1

sterownik
VARIA

sterowanie
grupowe

* zacisk sterowania ręcznego funkcją KROK ZA KROKIEM,OTWIERA lub ZAMYKA
sterownik
VARIA

rys.4 Schemat podłączenia sterowników VARIA przy zarządzaniu grupowym przyciskiem.

V. Tryb pracy
Opis:
Po włączeniu zasilania sterownika, następuje automatyczne przejście do TRYBU PRACY. W trybie pracy możliwa jest praca
ze sterownikiem poprzez naciskanie przycisków pilota lub przycisków sterowania ręcznego. Po wciśnięciu dowolnego przycisku
zaprogramowanego pilota, zostanie wykonana przypisana w opcjach programu funkcja sterownika. Dodatkowo, podczas realizowania
funkcji zamykania dioda led pulsuje w szybkim tempie, natomiast podczas otwierania dioda led pulsuje z mniejszą prędkością.
Wskazania wyświetlacza:
W stanie spoczynkowym wyświetlacz jest wygaszony.

Przy wysterowaniu pilotem sterownika, na wyświetlaczu pokaże się numer wciśniętego przycisku
pilota i jego numer porządkowy.
W przykładzie obok, pokazano w pierwszej fazie P1 - co oznacza, że sterujący pilot użył przycisku
numer 1. Następny cykl to pierwsza od lewej cyfra numeru porządkowego użytego pilota (0) i dalej druga i
trzecia od lewej cyfra (01 ). Łącząc cyfry w całość powstaje numer porządkowy 001.

Uwaga !
4 Tryb pracy jest aktywny bezpośrednio po włączeniu zasilania sterownika.
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VI. Proste wpisywanie nowego pilota do sterownika z użyciem tylko przycisków pilotów
Sterownik VARIA posiada program umożliwiający użytkownikowi proste wpisanie nowego pilota bez
konieczności dostępu do przycisków sterownika. Funkcja ta jest użyteczna tylko wówczas, gdy dysponuje się
pilotem wpisanym już do sterownika. W celu wpisania w ten sposób nowego pilota, należy postępować wg
poniższej tabeli. Tabelka opisująca sposób prostego wpisania nowego pilota jest również umieszczona na
opakowaniu każdego pilota ZSP-4.
Opisywane wyżej możliwości związane są z obecnością w menu programu sterownika opcji bc. Jej włączenie
umożliwia zablokowanie konkretnemu pilotowi możliwości posługiwania się jego przyciskami do prostego
wpisywania nowego pilota.

Tab.2 Procedura prostego wpisywania pilota z użyciem tylko przycisków pilotów.
Uwaga !
4Możliwość dopisywania pilota bez dostępu do sterownika, radykalnie zmniejsza stopień zabezpieczenia
przed osobami trzecimi. Piloty z wyłączoną opcją bc należy chronić przed dostępem osób trzecich, które w
łatwy sposób mogą dopisać własnego pilota.

VII. Programowanie sterownika VARIA
Programowanie odbywa się przy pomocy wyświetlacza LED, przycisków A i B znajdujących się na
płytce sterownika, oraz czterech przycisków dowolnego pilota ZSP-4 Neo 4-P, deklarowanego przy wejściu
do programu (tzw. PILOT MASTER). Przyciskom tego pilota zostały przyporządkowane klawisze
kierunkowe, określające ruch po opcjach programu. Po opcjach w układzie pionowym można poruszać się
przyciskami góra - dół PILOTA MASTER, natomiast w układzie poziomym, przyciskami lewo - prawo PILOTA
MASTER. Przycisk opisany na płytce sterownika jako A, służy do zatwierdzania, zaś przycisk opisany jako
B, do cofania się w strukturze opcji menu lub do rezygnacji z dokonanych zmian.
Menu programu sterownika posiada strukturę drzewiastą składającą się z opcji głównych i podrzędnych.
Wyjaśnienie poszczególnych opcji zawarte jest w kolejnych rozdziałach. Poniżej przedstawiono strukturę
menu.
A

A

A

edycja czasu
A

A

edycja czasu
A
A

edycja czasu

A

A

A

rys.5 Struktura menu programu sterownika.
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1. Tryb programowania
TRYB PRACY

Opis:
Konfigurację pracy sterownika VARIA dostosowuje się do potrzeb
użytkownika (potrzeb instalacji) dzięki możliwości ingerencji w jego program.
W opcjach programu możliwe jest przypisanie pilotów sterownikowi, definiowanie
przycisków poszczególnych pilotów w zakresie przypisania do nich jednej spośród
funkcji sterownika, usuwanie indywidualnych pilotów z pamięci sterownika a także
konfigurowanie funkcji sterownika.

A

Aby przejść z TRYBU PRACY do TRYBU PROGRAMOWANIA, należy zawsze
zadeklarować pilota, za pomocą którego będziemy poruszać się po opcjach menu.
Pilot taki będzie w dalszej części instrukcji nazywany PILOTEM MASTER.
3

Kolejność wykonywania czynności, dla wejścia w TRYB PROGRAMOWANIA:
a) w TRYBIE PRACY (wyświetlacz wygaszony) nacisnąć przycisk
sterownika,

2

1
4

A

b) przy wskazaniu wyświetlacza -3 nacisnąć trzykrotnie, aż do uzyskania -0,
prawy przycisk dowolnego, czteroprzyciskowego pilota, który będzie
używany do poruszania się po opcjach menu (tzw. PILOT MASTER),
c) przy wskazaniu wyświetlacza -0, nacisnąć przycisk A sterownika w celu
zatwierdzenia.

Dowolny pilot,
który otrzyma status
PILOTA MASTER.
A

Uwagi !

4PILOTEM MASTER może być każdy dowolny, nawet nie wpisany
wcześniej do sterownika, pilot czteroprzyciskowy NEO.

4Użycie przycisku B sterownika w dowolnej chwili pozwala wrócić do TRYBU
PRACY.

rys.6 Przejście z TRYBU
PRACY do TRYBU
PROGRAMOWANIA

2. Menu główne programu sterownika
Po wejściu w TRYB PROGRAMOWANIA (pkt.1), pojawia się menu
główne. Przełączanie kolejnych opcji odbywa się za pomocą przycisków
góra - dół, zadeklarowanego w poprzednim punkcie, PILOTA MASTER.
Opcje menu głównego:
PP- programowanie pilotów (dodawanie, usuwanie oraz kopiowanie
pilota, zmiana funkcji przypisanych do przycisków pilota, indywidualna
blokada prostego dopisywania pilota) (str.8)

3
1

2

4

CO - czas otwierania siłownika (str.11)
CZ - czas zamykania siłownika (str.12)

PILOT MASTER

AZ - autozamykanie siłownika (str.12)
LP - liczba wpisanych pilotów (str.13)
bc- blokada prostego dopisywania pilotów (dla wszystkich pilotów)
(str.13)
PF- pamięć fabryczna (przywrócenie ustawień fabrycznych) (str.14)

rys.7
Opcje menu głównego
pojawiające się po
zadeklarowaniu PILOTA
MASTER
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2.1.1 Programowanie pilotów - dopisywanie nowego pilota
Opcja PP mieści się jako pierwsza w menu głównym, a jej
podstawowym zadaniem jest dopisywanie nowego pilota.
A

Kolejność wykonywania czynności dla dopisania nowego pilota:
a) wejść w TRYB PROGRAMOWANIA (zgodnie z pkt.1),
b) przy wskazaniu wyświetlacza PP, nacisnąć przycisk A sterownika (zmiany
wskazania wyświetlacza dokonuje się klawiszami góra-dół PILOTA MASTER).
c) nacisnąć trzykrotnie przycisk pilota, który ma zostać dopisany, aż do
uzyskania wskazania -0 na wyświetlaczu.

3

2

1

d) nacisnąć przycisk A sterownika w celu zatwierdzenia.

4

e) zostanie wyświetlony numer porządkowy pilota. Składa się on z dwóch liczb.
Najpierw wyświetlona zostaje liczba setek, następnie liczba dziesiątek i
jedności (w przykładzie obok, jest to nr 001). Należy zaakceptować,
naciskając przycisk A sterownika.

Pilot
dopisywany

A

f) pilot został dopisany, można opuścić TRYB PROGRAMOWANIA naciskając
dwukrotnie przycisk B sterownika, lub poprzez jednokrotne naciśnięcie tego
przycisku, cofnąć się do opcji PP i rozpocząć dopisywanie następnego pilota.
Uwagi !

A

rys.8 Procedura dopisania
nowego pilota.

4Programowanym pilotem może być również PILOT MASTER.
4W każdej chwili można wycofać się z dokonanych zmian naciskając przycisk

B

sterownika.
4 Sugerowanym miejscem na wpisanie numeru porządkowego jest karta
identyfikacyjna, umieszczona na opakowaniu pilota. Na karcie pilota można
też zapisać konfigurację przycisków danego pilota oraz przy wydawaniu
pilotów użytkownikom - ich identyfikator (np. imię i nazwisko). Zaleca się
również wszystkie wspomniane informacje przechowywać w załączonej
tabeli pilotów (str.17).
2.1.2 Programowanie pilotów - edycja zaprogramowanego pilota

A

Opcja PP, oprócz podstawowego zadania, jakim jest dopisywanie
nowego pilota, zawiera również podopcje służące do edycji już
zaprogramowanych pilotów. W zakresie edycji pilota mieści się zmiana
przydziału funkcji do odpowiednich przycisków pilota, kopiowanie nastaw pilota
(od pilota o numerze 001), włączenie/wyłączenie blokady prostego dopisywania
pilota oraz usuwanie pilota z pamięci odbiornika.
Podopcje te dotyczą indywidualnego pilota, zatem musi on zostać
najpierw rozpoznany przez odbiornik. Tak więc, aby uzyskać dostęp do tych
podopcji, należy najpierw zadeklarować pilota, który ma być edytowany.

3

2

1

Kolejność wykonywania czynności dla zadeklarowania pilota do edycji:
a) wejść w TRYB PROGRAMOWANIA (zgodnie z pkt.1),

4

b) przy wskazaniu wyświetlacza PP, nacisnąć przycisk A sterownika (zmiany
wskazania wyświetlacza dokonuje się klawiszami góra-dół PILOTA
MASTER).

Pilot
edytowany

A

c) nacisnąć trzykrotnie przycisk pilota, który ma być edytowany, aż do uzyskania
wskazania -0 na wyświetlaczu.
d) nacisnąć przycisk A sterownika w celu zatwierdzenia.

A

e) zostanie wyświetlony numer porządkowy pilota. Składa się on z dwóch liczb.
Najpierw wyświetlona zostaje liczba setek, następnie liczba dziesiątek i
jedności (w przykładzie obok, jest to nr 001). Należy zaakceptować,
naciskając przycisk A sterownika.
f) pilot został rozpoznany przez sterownik, a tym samym stały się dostępne
opcje edycji pilota (CP, P1...P4, bc, UP).

rys.9 Procedura
deklarowania pilota
do edycji.

Uwagi !

4Edytowanym pilotem może być również PILOT MASTER,
4W każdej chwili można użyć przycisku B w celu wycofania się z tej opcji.
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2.1.3 Edycja zaprogramowanego pilota - kopiowanie nastaw pilota
Po zadeklarowaniu pilota (według pkt. 2.1.2), którego ustawienia mają
być edytowane, uzyskuje się dostęp do podopcji, które pozwalają na zmianę
ustawień indywidualnych pilota. Po opcjach tych można poruszać się używając
przycisków góra - dół PILOTA MASTER.

A

A

CP - kopiowanie nastaw pilota,
P1...P4 - kojarzenie funkcji sterownika z przyciskami pilota (str.9),
bc - blokada prostego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota)
(str.10),
UP - usuwanie pilota (str.10).

A

3
1

Korzystanie z opcji kopiowania nastaw od pilota o numerze 001,
wcześniej już zaprogramowanego, znacznie przyspiesza edycję, gdy więcej
niż jeden pilot ma mieć ustawienia inne niż fabryczne oraz gdy wymagane
ustawienia pilotów są identyczne lub bardzo podobne do ustawień pilota o
numerze 001.

2

4
A

powrót do
PILOT MASTER

Kolejność wykonywania czynności dla skopiowania nastaw pilota od
pilota o numerze 001:
a) przy wskazaniu wyświetlacza CP nacisnąć przycisk A sterownika,
b) przy wskazaniu A3 wyświetlacza, nacisnąć trzykrotnie przycisk A
sterownika w celu zaakceptowania. Edytowany pilot uzyska konfigurację
przycisków zgodną z pilotem o numerze 001.
Uwagi !
rys.10 Procedura kopiowania
nastaw pilota
4Pilot o numerze 001 powinien mieć nastawy najczęściej wymagane dla kolejnych
programowanych pilotów,
B
4Przycisku sterownika można użyć w każdej chwili do wycofania się z dokonanych zmian,
4Możliwe jest skorzystanie z funkcji kopiowania nastaw pilota, bez jego fizycznej obecności (str.11).
2.1.4 Edycja zaprogramowanego pilota - kojarzenie funkcji sterownika z
przyciskami pilota
Po zadeklarowaniu pilota (według pkt. 2.1.2), którego ustawienia mają
być edytowane, uzyskuje się dostęp do podopcji, które pozwalają na zmianę
ustawień indywidualnych pilota. Po opcjach tych można poruszać się używając
przycisków góra - dół PILOTA MASTER.

A

CP - kopiowanie nastaw pilota (str.9),
P1...P4 - kojarzenie funkcji sterownika z przyciskami pilota,
bc - blokada prostego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota)
(str.10),
UP - usuwanie pilota (str.10).
Opcja kojarzenia funkcji sterownika z przyciskami pilota, pozwala na
zmianę przypisania odpowiednich funkcji do poszczególnych przycisków pilota.
W momencie dopisywania nowego pilota, uzyskuje on ustawienia fabryczne:

A

3
1

2

4

A

PILOT MASTER
A

przycisk 1 - funkcja KROK ZA KROKIEM (3F)
przycisk 2 - funkcja OTWIERANIE (OT)
przycisk 3 - funkcja STOP (ST)
przycisk 4 - funkacja ZAMYKANIE (ZA)
W celu odłączenia danego przycisku (nie przydzielenia mu żadnej funkcji
sterownika) należy ustawić dla żądanego przycisku symbol '- -'.
A

Kolejność wykonywania czynności dla zmiany przypisania kanałów do
przycisków pilota:

powrót do
opcji P1...P4 a) w zależności od tego, który przycisk pilota ma być edytowany, należy wybrać
rys.11
Procedura kojarzenia
funkcji sterownika z
przyciskami pilota

Uwaga !

odpowiednią opcję P1...P4,
b) nacisnąć przycisk A sterownika, aby wejść do wybranej opcji,
c) przyciskami góra - dół PILOTA MASTER wybrać funkcję, która ma być
przypisana do edytowanego przycisku pilota,
d) nacisnąć przycisk A odbiornika w celu zaakceptowania.

4 Możliwa jest zmiana konfiguracji przycisków pilota, bez jego fizycznej obecności (str.11),
4 W każdej chwili można zrezygnować z wprowadzanych zmian poprzez naciśnięcie przycisku
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B

sterownika.

2.1.5 Edycja zaprogramowanego pilota - blokada prostego dopisywania pilota
Po zadeklarowaniu pilota (według pkt. 2.1.2), którego ustawienia mają być
edytowane, uzyskuje się dostęp do podopcji, które pozwalają na zmianę ustawień
indywidualnych pilota. Po opcjach tych można poruszać się używając przycisków góra -

CP - kopiowanie nastaw pilota (str.9),
P1...P4 - kojarzenie kanałów z przyciskami pilota (str.9),
bc - blokada prostego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota),
UP - usuwanie pilota (str.10).
Opcja blokady prostego dopisywania pilota została wprowadzona ze
względów bezpieczeństwa. Uaktywnienie blokady w konkretnym pilocie, uniemożliwia
jego zastosowanie w bardzo wygodnej, lecz zmniejszającej stopień bezpieczeństwa,
funkcji prostego dopisywania pilota, przy pomocy już zaprogramowanego pilota (str.6).

3
1

2

4

Kolejność wykonywania czynności dla włączenia / wyłączenia indywidualnej

blokady prostego dopisywania pilota:

PILOT MASTER

a) przy wskazaniu wyświetlacza bc, nacisnąć przycisk A sterownika,
b) przyciskami góra - dół PILOTA MASTER włączyć lub wyłączyć blokadę, ustawiając
odpowiednio on lub of,
c) zaakceptować ustawienie naciskając przycisk A sterownika.
Uwagi !
4 Omawiana w tym punkcie funkcja blokady, jest funkcją indywidualną dla
konkretnego pilota i odnosi się wyłącznie do pilota zadeklarowanego do edycji. W
celu ustawienia blokady wszystkim dopisanym pilotom, należy skorzystać z opcji
globalnej blokady prostego dopisywania pilotów (str.13),
B
4 Przycisku sterownika można użyć w każdej chwili do wycofania się z dokonanych
zmian.
4 Istnieje możliwość skorzystania z tej opcji nawet bez fizycznej obecności pilota
(str.11).

A

powrót do
opcji bc

A

rys.12 Procedura
blokady prostego
dopisywania pilota

2.1.6 Edycja zaprogramowanego pilota - usuwanie pilota
Po zadeklarowaniu pilota (według pkt. 2.1.2), którego ustawienia mają
być edytowane, uzyskuje się dostęp do podopcji, które pozwalają na zmianę
ustawień indywidualnych pilota. Po opcjach tych można poruszać się używając
przycisków góra - dół PILOTA MASTER.
CP - kopiowanie nastaw pilota (str.9),
P1...P4 - kojarzenie kanałów z przyciskami pilota (str.9),
bc - blokada prostego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota)
(str.10),
UP - usuwanie pilota.
Opcja ta służy do usunięcia zadeklarowanego pilota z pamięci
sterownika. Pozostawiony numer porządkowy skasowanego pilota będzie
przydzielony innemu wpisywanemu w przyszłości pilotowi. Numeracja
pozostałych pilotów pozostanie niezmieniona.

3
1

2

4

Kolejność wykonywania czynności przy usuwaniu pilota:
PILOT MASTER

a) przy wskazaniu UP wyświetlacza, nacisnąć przycisk A sterownika,
b) przy wskazaniu A3 wyświetlacza, nacisnąć trzykrotnie przycisk A
sterownika.
Uwagi !

A

A
A

Rys.13
Procedura usuwania
pilota
powrót do
opcji UP

A

4W sytuacji, gdy edytowany pilot ma być tylko czasowo wyłączony z

użycia, warto dla zachowania numeru porządkowego tego pilota w
pamięci sterownika, wyłączyć mu wszystkie funkcje przydzielone do
przycisków (opcje P1...P4), zamiast usuwać go całkowicie z pamięci
sterownika.
4Przycisku B sterownika można użyć w każdej chwili w celu zaniechania
usunięcia pilota.
4Istnieje możliwość usunięcia pilota z systemu, nawet bez jego fizycznej
obecności (str.11).
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2.2 Zarządzanie pilotem bez jego fizycznej obecności
Sterownik umożliwia korzystanie z takich funkcji, jak kopiowanie nastaw pilota, zmiana konfiguracji
przycisków, blokada funkcji prostego dopisywania oraz usuwanie pilota, bez jego fizycznej obecności.
Możliwość taka jest bardzo użyteczna, np. w przypadku zgubienia pilota.
Zarządzanie pilotem bez jego obecności, różni się od opisanego w poprzednich punktach jedynie sposobem
jego zadeklarowania do edycji. Dalsze czynności wykonuje się w sposób identyczny, jak zostało opisane w
pkt. 2.1.3 do 2.1.6.
Kolejność wykonywania czynności dla zadeklarowania pilota do edycji, bez jego fizycznej obecności:
a) wejść w TRYB PROGRAMOWANIA zgodnie z pkt.1,
b) przy wskazaniu PP wyświetlacza, nacisnąć przycisk

A

sterownika,

c) przy wskazaniu -3 wyświetlacza, nacisnąć ponownie przycisk A sterownika, co spowoduje wyświetlenie
pierwszej cyfry (setek) numeru porządkowego. Klawiszami góra - dół PILOTA MASTER ustawić
odpowiednią wartość, a klawiszami lewo - prawo PILOTA MASTER przechodzić pomiędzy edytowanymi
cyframi setek, dziesiątek i jedności. Aktualnie edytowana cyfra pulsuje. Cyfra setek wyświetlana jest
jako wskazanie jednocyfrowe, natomiast cyfry dziesiątek i jedności są wyświetlane obok siebie
jednocześnie (wskazanie dwucyfrowe: odpowiednio od lewej cyfra dziesiątek i cyfra jedności),
d) w celu zatwierdzenia, należy nacisnąć przycisk A sterownika, co spowoduje wyświetlenie ustawionego
numeru porządkowego,
e) należy ponownie nacisnąć przycisk A sterownika w celu zatwierdzenia, co spowoduje uzyskanie dostępu
do opcji umożliwiających edycję pilota. Należy pamietać, że edytowanym pilotem będzie pilot o
ustawionym ręcznie w ppkt. c, numerze porządkowym.
Dalej należy postępować zgodnie z pkt. 2.1.3 do 2.1.6.

+
A

3
1

2

4

PILOT MASTER

Rys.14 Edycja
czasu otwierania
siłownika

2.3 Czas otwierania siłownika

Opcja ta znajduje się jako druga w menu głównym programu sterownika i
pozwala na zdefiniowanie czasu przez jaki będzie otwierał sie siłownik po
uaktywnieniu funkcji OTWIERA.
Menu główne pojawia się po wejściu w TRYB PROGRAMOWANIA (pkt.1).
Przełączanie kolejnych opcji odbywa się za pomocą przycisków góra - dół,
zadeklarowanego w pkt.1, PILOTA MASTER.
Opcje menu głównego:
PP- programowanie pilotów (dodawanie, usuwanie oraz kopiowanie pilota,
zmiana funkcji przypisanych do przycisków pilota, indywidualna blokada prostego
dopisywania pilota) (str.8)
CO - czas otwierania siłownika
CZ - czas zamykania siłownika (str.12)
AZ - autozamykanie siłownika (str.12)
LP - liczba wpisanych pilotów (str.13)
bc- blokada prostego dopisywania pilotów (dla wszystkich pilotów) (str.13)
PF- pamięć fabryczna (przywrócenie ustawień fabrycznych) (str.14

Kolejność wykonywania czynności przy edycji czasu otwierania siłownika:
a) wejść w TRYB PROGRAMOWANIA (zgodnie z pkt.1),
b) przy wskazaniu wyświetlacza C0, nacisnąć przycisk A sterownika (zmiany wskazania wyświetlacza
dokonuje się klawiszami góra-dół PILOTA MASTER).
c) zostanie wyświetlona cyfra oznaczająca setki sekund. Przyciskami lewo-prawo PILOTA MASTER można
przechodzić pomiędzy cyframi setek, dziesiątek i jedności natomiast przyciskami góra-dół PILOTA
MASTER można edytować wybraną cyfrę. Maksymalny czas otwierania siłownika jaki można ustawić to
255 sek.
d) nacisnąć przycisk A sterownika w celu zatwierdzenia.
Uwagi
4Przycisku B sterownika można użyć w każdej chwili w celu wycofania się ze zmian nastaw lub/i powrotu
do menu głównego.
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2.4 Czas zamykania siłownika

Opcja ta znajduje się jako trzecia w menu głównym programu sterownika i pozwala
na zdefiniowanie czasu przez jaki będzie zamykał się siłownik po uaktywnieniu funkcji
ZAMYKA.
Menu główne pojawia się po wejściu w TRYB PROGRAMOWANIA (pkt.1). Przełączanie
kolejnych opcji odbywa się za pomocą przycisków góra - dół, zadeklarowanego w pkt.1,
PILOTA MASTER.
Opcje menu głównego:

2

4

PP- programowanie pilotów (dodawanie, usuwanie oraz kopiowanie pilota, zmiana funkcji
przypisanych do przycisków pilota, indywidualna blokada prostego dopisywania pilota)
(str.8)

PILOT MASTER

Rys.15 Edycja
czasu zamykania
siłownika

CO - czas otwierania siłownika (str.11)
CZ - czas zamykania siłownika
AZ - autozamykanie siłownika (str.12)
LP - liczba wpisanych pilotów (str.13)
bc- blokada prostego dopisywania pilotów (dla wszystkich pilotów) (str.13)
PF- pamięć fabryczna (przywrócenie ustawień fabrycznych) (str.14)

Kolejność wykonywania czynności przy edycji czasu zamykania siłownika:
a) wejść w TRYB PROGRAMOWANIA (zgodnie z pkt.1),
b) przy wskazaniu wyświetlacza CZ, nacisnąć przycisk A sterownika (zmiany wskazania wyświetlacza dokonuje się
klawiszami góra-dół PILOTA MASTER).
c) zostanie wyświetlona cyfra oznaczająca setki sekund. Przyciskami lewo-prawo PILOTA MASTER można przechodzić
pomiędzy cyframi setek, dziesiątek i jedności natomiast przyciskami góra-dół PILOTA MASTER można edytować
wybraną cyfrę. Maksymalny czas zamykania siłownika jaki można ustawić to 255 sek.
d) nacisnąć przycisk A sterownika w celu zatwierdzenia.
Uwagi
4 Przycisku B sterownika można użyć w każdej chwili w celu wycofania się ze zmian nastaw lub/i powrotu do menu
głównego.

+

3
1

2

A

2.5 Autozamykanie siłownika
Opcja ta znajduje się w menu głównym programu sterownika i pozwala na
zdefiniowanie czasu, po jakim sterownik rozpocznie automatycznie zamykanie siłownika.
Czas liczony jest od momentu zakończenia otwierania siłownika. Domyślnie opcja ta jest
wyłączona (siłownik nie rozpocznie automatycznego zamykania) poprzez ustawienie
czasu 0 00.
Menu główne pojawia się po wejściu w TRYB PROGRAMOWANIA (pkt.1). Przełączanie
kolejnych opcji odbywa się za pomocą przycisków góra - dół, zadeklarowanego w pkt.1,
PILOTA MASTER.

4

Opcje menu głównego:
PILOT MASTER

Rys.16 Edycja
czasu autozamykania
siłownika

PP- programowanie pilotów (dodawanie, usuwanie oraz kopiowanie pilota, zmiana
funkcji przypisanych do przycisków pilota, indywidualna blokada prostego
dopisywania pilota) (str.8)
CO - czas otwierania siłownika (str.11)
CZ - czas zamykania siłownika (str.12)
AZ - autozamykanie siłownika
LP - liczba wpisanych pilotów (str.13)
bc- blokada prostego dopisywania pilotów (dla wszystkich pilotów) (str.13)
PF- pamięć fabryczna (przywrócenie ustawień fabrycznych) (str.14)

Kolejność wykonywania czynności przy edycji czasu autozamykania siłownika:
a) wejść w TRYB PROGRAMOWANIA (zgodnie z pkt.1),
b) przy wskazaniu wyświetlacza AZ, nacisnąć przycisk A sterownika (zmiany wskazania wyświetlacza dokonuje się
klawiszami góra-dół PILOTA MASTER).
c) zostanie wyświetlona cyfra oznaczająca setki sekund. Przyciskami lewo-prawo PILOTA MASTER można przechodzić
pomiędzy cyframi setek, dziesiątek i jedności natomiast przyciskami góra-dół PILOTA MASTER można edytować
wybraną cyfrę. Maksymalny czas autozamykania jaki można ustawić to 255 sek.
d) nacisnąć przycisk A sterownika w celu zatwierdzenia.
Uwagi
4 Przycisku B sterownika można użyć w każdej chwili w celu wycofania się ze zmian nastaw lub/i powrotu do menu
głównego.
4 Ustawienie czasu 0 00 powoduje wyłączenie funkcji autozamykania siłownika.
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2.6 Liczba pilotów wpisanych do sterownika
Na kolejnej pozycji w menu głównym znajduje się opcjaLP. Służy ona do podglądu ilości wpisanych pilotów do
sterownika. Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pokazuje się liczba podzielona na dwie części: pierwsza składa się z
jednej cyfry i przedstawia setki liczby, druga wyświetlana część od lewej to dziesiątki i jedności. Przełączanie między
częściami liczby wykonuje się samoczynnie. Dla przykładu wyświetlenie w pierwszej części cyfry 0 a w drugiej 11,
odpowiada liczbie 011. Maksymalna liczba pilotów, jaką można dopisać do sterownika VARIA B230, wynosi 400.
Menu główne pojawia się po wejściu w TRYB PROGRAMOWANIA (pkt.1).
Przełączanie kolejnych opcji odbywa się za pomocą przycisków góra - dół,
zadeklarowanego w pkt.1, PILOTA MASTER.
Opcje menu głównego:
PP- programowanie pilotów (dodawanie, usuwanie oraz kopiowanie pilota,
zmiana funkcji przypisanych do przycisków pilota, indywidualna blokada
prostego dopisywania pilota) (str.8)
CO - czas otwierania siłownika (str.11)
CZ - czas zamykania siłownika (str.12)
AZ - autozamykanie siłownika (str.12)
LP - liczba wpisanych pilotów
bc- blokada prostego dopisywania pilotów (dla wszystkich pilotów) (str.13)
PF- pamięć fabryczna (przywrócenie ustawień fabrycznych) (str.14)

3
1

2

4

PILOT MASTER

Kolejność wykonywania czynności dla sprawdzenia
liczby wpisanych do sterownika pilotów:

A

A

powrót
do opcji LP

lub

a) Wejść w TRYB PROGRAMOWANIA zgodnie z pkt. 1,
b) przyciskami góra - dół PILOTA MASTER ustawić opcję LP i
nacisnąć przycisk A sterownika,
c) zostanie wyświetlony numer odpowiadający liczbie
zaprogramowanych pilotów w sterowniku. W celu powrotu
do menu nacisnąć przycisk A lub B sterownika.

B

Uwagi!
A
4 Zarówno przycisk jak i przycisk
powrotu do menu głównego.

rys.17
Procedura podglądu
liczby wpisanych pilotów

B

sterownika, mogą być użyte w celu

2.7 Globalna blokada prostego dopisywania pilotów
Przedostatnią opcją menu głównego jest opcja bc, która służy do
ustawienia blokady funkcji prostego dopisywania pilota, wszystkim
zaprogramowanym do tej pory pilotom. Po wejściu do opcji bc, można przydzielić
jej dwa stany : of lub on. Stan on włącza, a stan of wyłącza blokadę i jest
ustawieniem domyślnym tej opcji.
Menu główne pojawia się po wejściu w TRYB PROGRAMOWANIA (pkt.1).
Przełączanie kolejnych opcji odbywa się za pomocą przycisków góra - dół,
zadeklarowanego w pkt.1, PILOTA MASTER.
Opcje menu głównego:
PP- programowanie pilotów (dodawanie, usuwanie oraz kopiowanie pilota, zmiana
funkcji przypisanych do przycisków pilota, indywidualna blokada prostego
dopisywania pilota) (str.8)
CO - czas otwierania siłownika (str.11)
CZ - czas zamykania siłownika (12)
AZ - autozamykanie siłownika (str.12)
LP - liczba wpisanych pilotów (str.13)
bc- blokada prostego dopisywania pilotów (dla wszystkich pilotów)
PF- pamięć fabryczna (przywrócenie ustawień fabrycznych) (str.14)

3
1

2

4

PILOT MASTER

A

Kolejność wykonywania czynności dla ustawienia blokady prostego
dopisywania pilotów wszystkim zaprogramowanym pilotom:
a) Wejść w TRYB PROGRAMOWANIA zgodnie z pkt.1,
b) przyciskami góra - dół PILOTA MASTER ustawić opcję bc i nacisnąć przycisk A
sterownika,
b) przyciskami góra - dół PILOTA MASTER ustawić on lub of i nacisnąć przycisk A
sterownika,
c) przy wskazaniu wyświetlacza A3, nacisnąć trzykrotnie przycisk A sterownika.

A

A

A

rys.18
Procedura włączenia/wyłączenia
globalnej blokady prostego
dopisywania pilotów

A

powrót
do opcji bc
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Uwagi!
B
4 Przycisk sterownika
umożliwia wycofanie się ze
zmian w opcji bc

2.8 Pamięć fabryczna sterownika
Ostatnią opcją menu głównego jest opcja PF, która służy do
przywrócenia fabrycznych ustawień producenta.
Ustawienia fabryczne po akceptacji opcji PF:
- brak pilotów wpisanych do sterownika,
- czas otwierania siłownika 60 sekund,
- czas zamykania siłownika 60 sekund,
- funkcja autozamykania wyłączona.
Menu główne pojawia się po wejściu w TRYB PROGRAMOWANIA (pkt.1).
Przełączanie kolejnych opcji odbywa się za pomocą przycisków góra - dół,
zadeklarowanego w pkt.1, PILOTA MASTER.

3
1

2

4

Opcje menu głównego:
PP- programowanie pilotów (dodawanie, usuwanie oraz kopiowanie pilota,
zmiana funkcji przypisanych do przycisków pilota, indywidualna
blokada prostego dopisywania pilota) (str.8)

PILOT MASTER

A

A

A

rys.19
Przywrócenie
pamięci fabrycznej
odbiornika.

powrót
do opcji PF

A

CO - czas otwierania siłownika (str.11)
CZ - czas zamykania siłownika (str.12)
AZ - autozamykanie siłownika (str.12)
LP - liczba wpisanych pilotów (str.13)
bc- blokada prostego dopisywania pilotów (dla wszystkich pilotów) (str.13)
PF- pamięć fabryczna (przywrócenie ustawień fabrycznych)

Kolejność wykonywania czynności dla przywrócenia pamięci
fabrycznej sterownika:
a) Wejść w TRYB PROGRAMOWANIA zgodnie z pkt.1,
a) przyciskami góra - dół PILOTA MASTER ustawić opcję PF i
nacisnąć przycisk A sterownika,
b) przy wskazaniu A3 wyświetlacza, nacisnąć trzykrotnie przycisk
sterownika w celu zaakceptowania.

A

Uwagi !

4 Skorzystanie z opcji PF spowoduje bezpowrotne wymazanie z
4

pamięci sterownika wszystkich zaprogramowanych do tej pory
pilotów, oraz przywrócenie ustawień fabrycznych,
Przycisk B sterownika umożliwia wycofanie się z akceptacji opcji
PF.
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VIII. Próby odbiorcze
Po zainstalowaniu i zaprogramowaniu urządzenia należy wykonać próby ostateczne, w celu
sprawdzenia całej automatyki.
Próby te powinny zostać wykonane przez kompetentny personel, mający świadomość istniejących zagrożeń!
Próby ostateczne są najważniejszą fazą przy realizacji automatyki. Poszczególne komponenty, jak silnik,
fotokomórki, itp. mogą wymagać specyficznej kontroli i z tego powodu zaleca się wykonywanie procedur
sprawdzających, zawartych w instrukcjach danych komponentów.
Próby ostateczne przewidują następujące etapy:
1. Kontrola kierunku obrotu
Sprawdzić czy przy wysterowaniu funkcji ZAMYKA automatyka fizycznie porusza się w kierunku zamykania.
W sytuacji, gdy ruch odbywa się w kierunku otwierania, należy odłączyć zasilanie sterownika i zamienić
podłączenia przewodów siłownika do zacisków 4 i 6.
2. Kontrola czasu trwania ruchu siłownika
- Przy całkowitym otwarciu włączyć fazę zamykania. Po kilku sekundach po zakończeniu ruchu sprawdzić
czy odłączona zostaje faza zasilania z zacisku nr 4 sterownika.
- Przy całkowitym zamknięciu włączyć fazę otwierania. Po kilku sekundach po zakończeniu ruchu sprawdzić
czy odłączona zostaje faza zasilania z zacisku nr 6 sterownika.
W sytuacji, gdy ustawienie czasów sterowania ruchem siłownika nie jest zadawalające należy zmienić
zaprogramowane czasy otwierania i zamykania siłownika według instrukcji zawartych w punktach 2.3 i 2.4.
3. Kontrola funkcji sterujących ruchem siłownika
- Sprawdzić funkcję KROK ZA KROKIEM używając przycisku pilota lub przycisku ręcznego. Po kolejnych
impulsach z przycisku powinna zostać wykonana następująca sekwencja ruchu siłownika: otwieranie - stop zamykanie - stop.
- Sprawdzić funkcję OTWIERA używając przycisku pilota lub przycisku ręcznego. Przy całkowicie lub
częściowo zamkniętym siłowniku, podać impuls z przycisku OTWÓRZ- siłownik powinien wykonać ruch w
kierunku otwierania.
- Sprawdzić funkcję ZAMYKA używając przycisku pilota lub przycisku ręcznego. Przy całkowicie lub
częściowo otwartym siłowniku, podać impuls z przycisku ZAMYKA - siłownik powinien wykonać ruch w
kierunku zamykania.
- Sprawdzić funkcję STOP używając przycisku pilota lub przycisku ręcznego. W trakcie ruchu siłownika w
kierunku zamykania lub otwierania, podać impuls z przycisku STOP - siłownik powinien się zatrzymać.
UWAGA !
W przypadku rezygnacji z montażu przycisków sterowania ręcznego, należy pamiętać o
zmostkowaniu zacisków 10 i 13 (rys.3). W przypadku rezygnacji z montażu fotokomórki, należy pamiętać o
zmostkowaniu zacisków 9 i 10 (rys.3). W przypadku rezygnacji z montażu wyłączników krańcowych, należy
pamiętać o zmostkowaniu zacisków 15, 16 i 17. Brak takich mostków uniemożliwi ruch siłownika.
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IX. Gwarancja.
Producent DTM System, przekazuje urządzenia sprawne i gotowe do użytku. Producent udziela gwarancji na okres 12
miesięcy od daty zakupu przez klienta końcowego, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy. Okres gwarancji określany jest na
podstawie plomb gwarancyjnych producenta, umieszczanych na każdym wyrobie. Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy
urządzenia, jeżeli w okresie gwarancji wystąpiły wady z winy producenta. Niesprawne urządzenie należy dostarczyć na własny koszt do
miejsca zakupu, załączając krótki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik.
Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach, wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych
regulacji, przeróbek i napraw oraz uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowania atmosferycznego, przepięcia lub zwarcia sieci
zasilającej. Szczegółowe warunki udzielania gwarancji regulują stosowne akty prawne.
liczba pilotów 13
X. Index
pamięć fabryczna 14
PILOT
blokada kopiowania (indywidualna) 10
połączenia elektryczne 4
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programowanie 6
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PILOT MASTER 7
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Z A Ł Ą C Z N I K n r 1 a - Ta b e l a k o n f i g u r a c j i u r z ą d z e n i a z d a l n e g o s t e r o w a n i a p i l o t e m Z S P - 4
Nr. Porządkowy

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

Identyfikator użytkownika pilota

Przycisk nr - 1
3F Ot St

Przycisk nr - 2

Za 3F Ot St

Za

Przycisk nr - 3
3F Ot St

Przycisk nr - 4

Za 3F Ot St

Za

Nr. Porządkowy

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Identyfikator użytkownika pilota

Przycisk nr - 1
3F Ot St

Przycisk nr - 2

Za 3F Ot St

Za

Przycisk nr - 3
3F Ot St

Przycisk nr - 4

Za 3F Ot St

Za

Z A Ł Ą C Z N I K n r 1 b - Ta b e l a k o n f i g u r a c j i u r z ą d z e n i a z d a l n e g o s t e r o w a n i a p i l o t e m Z S P - 4
Nr. Porządkowy

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

Identyfikator użytkownika pilota

Przycisk nr - 1
3F Ot St

Przycisk nr - 2

Za 3F Ot St

Za

Przycisk nr - 3
3F Ot St

Przycisk nr - 4

Za 3F Ot St

Za

Nr. Porządkowy

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

Identyfikator użytkownika pilota

Przycisk nr - 1
3F Ot St

Przycisk nr - 2

Za 3F Ot St

Za

Przycisk nr - 3
3F Ot St

Przycisk nr - 4

Za 3F Ot St

Za

