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TECNO – FUTURA 2 
9H]pUO�HOHNWURQLND���PRWRUKR]��UiGLyYHY�YHO�- vagy a nélkül) 

 

CSATLAKOZÓK: 
1. 220V bemenet 
2. 220V bemenet,  
• 6A-es biztosítékkal védve. 
• A 0.3A-es biztosíték az elektronika védelmére 

szolgál. 
• $�EL]WRVtWpNRN�PHOOHW�OHY��piros kontrol LED-ek 

ha égnek, akkor a biztosítékok cserére szorulnak. 
3. ,G�]tWHWW�NHUWL�YLOiJtWiV - kimenet 
4. ,G�]tWHWW�NHUWL�YLOiJtWiV�- kimenet.  
• kb. 120 mp 
• 220V, max 60W 
5. Villogó kimenet 
6. Villogó kimenet,  
• max 60 mp 
• 220V, max 60W 
• 1A-es biztosítékkal védve 
• $�EL]WRVtWpN�PHOOHWW�OHY��piros kontrol LED ha a 

nyitó-záró ciklus alatt ég, ki kell cserélni a 
biztosítékot. 

7. Motor1 (késleltetett nyitáskor) záró - kimenet 
8. Motor1 közös - kimenet 
9. Motor1 nyitó - kimenet. 
• A motor nyitó és záró pólusai közé illessze a 

motorokkal szállított 8-10 mikroF-os 
kondenzátorokat. 

• A motor kimenetét 2A-es biztosíték védi 
• +D�D�EL]WRVtWpN�PHOOHWW�OpY��piros kontrol LED 

kigyullad, a biztosítékot cserélni kell. 
10. Motor2 záró - kimenet 

11. Motor2 közös - kimenet 
12. Motor2 nyitó - kimenet. 
• A motor nyitó és záró pólusai közé illessze a 

motorokkal szállított 8-10 mikroF-os 
kondenzátorokat. 

• A motor kimenetét 2A-es biztosíték védi 
• +D�D�EL]WRVtWpN�PHOOHWW�OpY��piros kontrol LED 

kigyullad, a biztosítékot cserélni kell. 
13. 12 V-os elektromos zár - kimenet 
14. 12 V-os elektromos zár - kimenet. 
• 300 ms-os 19V egyenáramú impulzus, mely a 

berozsdásodott, nehezen nyílódó zárakon is 
KDWpNRQ\DEEDQ�P&N|GLN��PLQW�D�V]RNiVRV�

megoldások. 
• (pl. NF5005 elektromos zár.) 
15. Antenna a rádióhoz (kb. 17 cm hosszú, 1 mm 

NHUHV]WPHWV]HW&�Up]YH]HW���EHPHQHW 
16. 5V=, kimenet 
17. )|OG�D�N�OV��KDQJROW�DQWHQQD�HVHWpQ�D�NRD[LiOLV�

kábel árnyékolása számara - bemenet. 
• A FVDWODNR]yN�P|J|WW�OpY��SLURV�/('�D�WpUHU�VVpJ�

arányában világit. Az optimális jel/zaj arány 
NRUULJiOKDWy�D�UiGLyIUHNYHQFLiV�V]&U��NLV�NpN�

változtatható kondenzátorával. 
• $�VRUNDSRFV�P|J|WW�OpY��DIP kapcsoló�HOV�����

mikrokapcsolójának helyzetének meg kell egyeznie 
az adóban elhelyezett mikrokapcsolók helyzetével (a 
nem szimmetrikus kód ajánlott). 

• A 11. és a 12. bit a lehetséges 3 csatorna egyikét 
választja ki. A 18. és 19. FVDWODNR]yN�P|J|WW�OpY��

sárga kontrol LED-nek a távirányítóUyO�pUNH]��
impulzus hatására ki kell gyulladnia. 

18. START gomb (pl.: zárókontaktusos kulcsos 
kapcsoló) egyik kontaktusa 

19. Start gomb másik kontaktusa. 
• A FVDWODNR]yN�PHOOHW�OpY��ViUJD�NRQWURO�/('-nek a 

67$57�EHPHQHWU�O�pUNH]��LPSXO]XV�KDWiViUD�NL�NHOO�

gyulladnia. 
• Folyamatosan zárva tartva a START gombot az 

infrasorompók jelét nem figyeli a 
YH]pUO�HOHNWURQLND��pV�PD[LPiOLV�WHOMHVtWPpQQ\HO�

vezérli ki a motorokat.  
20. Stop gomb (pl.: bontókontaktusos kulcsos kapcsoló) 

egyik kontaktusa  
21. Stop gomb másik kontaktusa.  
• Ha nincs, rövidre kell zárni a 20-as sorkapoccsal. 
• $�VRUNDSFVRN�PHOOHWW�OpY��]öld kontrol LED-nek 

állandóan világítania kell.  
22. A záró irányú infrasorompó bontókontaktusának 

egyik pólusa 
23. A záró irányú infrasorompó bontókontaktusának 

másik pólusa, és az infrasorompó tápfeszültségének 
a földje. 

24. A záró irányú infrasorompó tápfeszültsége, 24Vac. 
• Ha az infrasugár útjába kerül valami a kapuk 

zárásakor, a vezérlés azonnal nyitni kezdi a kapukat 
• $�VRUNDSFVRN�PHOOHWW�OpY��zöld kontrol LED-nek 

folyamatosan világítania kell. 
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25. A Q\LWy�pV�]iUy�LUiQ\EDQ�HJ\DUiQW�pU]pNHO��
infrasorompó bontókontaktusának egyik pólusa 

26. $�Q\LWy�pV�]iUy�LUiQ\EDQ�HJ\DUiQW�pU]pNHO��
infrasorompó bontókontaktusának másik pólusa 
valamint tápfeszültségének földje 

27. $�Q\LWy�pV�]iUy�LUiQ\EDQ�HJ\DUiQW�pU]pNHO��
infrasorompó tápfeszültsége, 24Vac. 

• $�VRUNDSFVRN�PHOOHWW�OpY��zöld kontrol LED-nek 
folyamatosan világítania kell. 

• Csak akkor engedélyezi a kapu mozgását, ha már 
az infrasugár útjában nincs semmi. 

• A 24V-os kimeneteket egy 1A-es biztosíték védi 
• Ha a biztosítpN�PHOOHWW�OpY��piros kontrol LED 

világít, akkor a biztosítékokat cserélni kell 

POTENCIÓMÉTEREK: 
• FORZA RITARDATO a késleltetett motor 

teljesítménye az indulási, kb. 2 mp-es maximális 
teljesítmény után 

• TEMPO RITARDATO a késleltetett motor 
munkaideje, max 60 mp 

• FORZA IMMEDIATO az azonnal induló  motor 
teljesítménye a indulási, kb. 2 mp-es maximális 
teljesítmény után 

• TEMPO IMMEDIATO az azonnal induló motor 
munkaideje, max 60 mp 

• PAUSA CHIUSURA az automatikus zárás�HO�WWL�
szünet ideje, az „esclusa” irányba tekerve nincs 
automatikus zárás 

FIGYELEM: 
• A késleltetett szárnynál a nyitás 4 másodperccel 

NpV�EE�LQGXO��PLQW�D]�D]RQQDO�LQGXOy�V]iUQ\QiO� 
• $�PXQNDLG�N�EHiOOtWiViW�PLQLPiO�LG�YHO�NHOO�

kezdeni! 
• Az azonnal induló kapu munkaideje mindig 

nagyobb legyen, mint a késleltetve induló kapu 
munkaideje! 

JUMPEREK: 
• INVERTI a „no” pozícióban nyitás alatt nem fogad 

el más parancsot 
• PASSO/PASSO a „no” pozícióban a start és a 

távirányító parancsai nyit-zár-nyit-... stb., egyébként 
minden második jelre megállítja a kaput 

• COLPO ARIETE a „no” helyzetben nincs nyitást 
VHJtW��SURFHG~UD�EHUR]VGiVRGRWW�UpJL�]iU�HVHWpUH� 

 
 

TELEPÍTÉS 
Külön vezetéken vezesse a 230V-os tápot a 
MHOYH]HWpNHNW�O��+D�D� MHOYH]HWpNHW�pV�D����9-os tápot 
egymás mellett vezeti, akkor feltétlenül árnyékolt 
kábelen vezesse D� YH]pUO�MHOHNHW��$]�iUQ\pNROW� NiEHO�
árnyékolását az egyik végén, és csak az egyik végén 
kösse a vezérlés tápjának közös földpontjára. 

 


