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TECNO – 1001# 
FUTURA-81,9(56$/(�9H]pUO�HOHNWURQLND���PRWRUKR]�N�OV��YpJiOOiVNDSFVROy�EHPe-

QHWHNNHO��UiGLyYHY�YHO�pV�GHNyGROyYDO�- vagy a nélkül) 
 

ÈOWDOiQRV�MHOOHP]�N 
- Mikroprocesszoros vezérlés 
- Speciális adatvédelemi software az esetleges kör-

nyezeti hatások miatt megváltozott paraméterek 
esetére, mely biztosítja a processzor folytonos m&�
N|GpVpW� D� OHJV]pOV�VpJHVHEE� N|U�OPpQ\HN� N|]|WW�
is. 

- A relék terheletlen állapotban váltanak, a motorok 
LQGXNWLYLWiViEyO� HUHG�� QDJ\� iUDPLPSXO]XVRN� QHP�
égetik le a kapcsolófelületüket 

Csatlakozók (balról számolva) 
1 - (bemenet) 230Vac 
2 - (bemenet) 230Vac 
3 - (kimenet) Villogó 230Vac (elektronikával) 
4 - (kimenet) Villogó 230Vac (elektronikával) 
5 - (kimenet) Motor 230Vac (nyitás), a konden-

zátor egyik pólusa ide csatlakoztatandó 
 
6 - (kimenet) Motor 230Vac (közös) 
7 - (kimenet) Motor (zárás) a kondenzátor másik 

pólusa ide csatlakoztatandó 
 
8 - (bemenet) A végálláskapcsoló közös pontjai 

ide csatlakoztatandó 
9 - (bemenet) Nyitó irányú végálláskapcsoló 

bontó kontaktusa  

10 - (bemenet) Záró irányú végálláskapcsoló bon-
tó kontaktusa 

  (Ha valamilyen okból 90 mp alatt a kapu nem 
érné el valamelyik végállasjelzöt, az elektro-
nika automatikus leállítja a motort!)  

 
11 - (kimenet) 24V kimenet az infrasorompó vagy 

N�OV��UiGLy�WiSOiOiViUD 
12 - (bemenet) Infrasorompó bontó kontaktusa 
13 - (bemenet) Az infrasorompó reléjének közös 

pontjai, valamint az infrasorompó és/vagy a 
N�OV��UiGLy�I|GMH� 

 
14 - (bemenet) „STOP" bontó kontaktust váró 

bemente. Impulzusos kulcsos kapcsolóról 
YDJ\� Q\RPyJRPEUyO� P&N|GWHWKHW��� 0LQGHQ�
esetben leáll a kapu mozgása, amíg nyitva 
van ez a bemenet. 

15 - (bemenet) „START" záró kontaktust váró 
bemenete (impulzusos kulcsos kapcsolóról 
YDJ\�N�OV��UiGLy�LPSXO]XVRV�NLPHQHWpU�O��+a-
tása: nyit - stop - zár - stop - nyit... 

16 - (bemenet) „START” és „STOP” közös pontjai  
17 - (bemenet) Antenna (16 cm hosszú, pl. 

0.75 mm2  NHUHV]WPHWV]HW&� V]LJHWHOW� W|P|U�
réz vezeték) 

18 - (bemenet) Koaxiális (RG58, 50 Ohm) kábel 
árnyékolása�N�OV��KDQJROW�DQWHQQD�HVHWpQ 

DIP kapcsolók 
Az FUCR rádiós vezérlésekben a DIP kapcsolón 
HOV�����ELWHW�iOOtWVXN�EH�XJ\DQ~J\��DKRJ\�D]�DGyEDQ�
vannak kódolva. A 11-es és 12-es bitek segítségével 
választhatjuk ki a használt csatornát (a max. 3 nyo-
mógomb egyike). 

Potméterek 
PAUSA -� $]� DXWRPDWLNXV� ]iUiV� HO�WWL� V]�QHWHW� iOOtt-

hatjuk be 15-80 mp-ig, vagy teljesen jobb-
ra tekerve letilthatjuk az automatikus zá-
rast. 

FORZA - A motor indulás utáni leadott teljesítményét 
szabályozza. (Induláskor maximális telje-
sítményt kap a motor kb. 2 mp-ig). 

TEMPO – A motor munkaidejét szabályozza. 

Jumper A  
Ha rövidre zárjuk, akkor tolókapu vezérlésként, ha 
megszakítjuk, akkor szárnyaskapu vezérlésként 
használható. 

Jumper B 
Ha rövidre zárjuk, akkor a nyitás ideje alatt nem fo-
gad el több „START” és RADIO impulzust. Hasznos, 
ha sokan használMiN� D� NDSXW�� D]� pSSHQ� NLM|Y�� pV�
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pUNH]�� DXWyVRN�QHP�FVXNMiN�HJ\PiVUD�D�NDSXW��+D�
megszakítjuk, akkor a nyitás ideje alatt is elfogad 
parancsokat. 

��HOOHQ�U]��/('� 
1, 2 - „Fotocella” (infrasorompó) és „Stop”: nyugalmi 
állapotban világítaniuk kell. 
3, 4 - „Apertura Chiusura Finecorsa” (Nyitás Zárás 

Végálláskapocsolók), ha a kapu elérte az egyik 
végállást, a hozzá tartozó LED-nek ki kell 
DOXGQLD�� 6HJtW� D�PHJIHOHO�� LUiQ\� NLYiODV]WiVá-
ban. 

5, 6 - „Start” és „Rádió” nyugalmi állapotban nem 
szabad hogy világítsanak. 

Megjegyzések 
- Ha valamelyik bontó kontaktusú bemenet nem kerül 

felhasználásra, azt rövidre kell zárni  a 8-as, 13-
as, vagy 16-os sorkapocshoz. 

- A 220V fázisát és földjét (4 A) valamint a logikát 
�����$��YpG��EL]WRVtWpNRNDW�FVDN�D]�HUHGHWLYHO��D]o-
nos értéN&YHO�FVHUpOM�N�� 

- A fotocellák jelvezetékét tilos a 220Vac vezetékek-
kel párhuzamosan vezetni! Csak rátekerve szabad 
YH]HWQL��NHW��D�KiOy]DWL�EUXPP�EHMXWiViQDN�HONHU�Oé-
se érdekében. 


