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PROTECO – Q32új
9H]pUO �HOHNWURQLND�NpWV]iUQ\~�NDSXNKR]��~M�

Általános tudnivalók
• Stabil megbízhatóság és ellenálló képesség az

indukált zavarokkal szemben
• Különösen védettség az atmoszférikus és

elektrosztatikus kisülésekkel szemben
• EMC fej az elektromágneses sugárzás és egyéb

zavarok ellen
• ��YDJ\�NpW�DMWyV]iUQ\��IRO\DPDWRV��P N|GWHWpVH
• Alkalmazható tengelykapcsolós vagy szimpla

motorral (elektromos tengelykapcsoló és
nyomatékkorlátozó)

• Szabályozható elektromos tengelykapcsoló és
nyomatékkorlátozó

• Kizárható indítólökés
• Ajtószárny-nyitás késleltetés
• 2. ajtószárny késleltetése záródáskor (fáziseltolódás)
• Szabályozható és kikapcsolható automatikus záródás
• 6]DEiO\R]KDWy�Q\LWiVLG
• Folyamatos lámpajelzés figyelmeztetésként a

nyitódás és záródás kezdetekor
• 'LIIHUHQFLiOW�YLOORJiV��ULWNiEE�Q\LWyGiVNRU��V U EE

záródáskor)
• Villogó vezérlés-kimenet mind a beépített kártyás,

mind a folyamatos fényjelzéses modelleknél
• Társasházi használat kizárható
• 6WDUW�YH]pUOpVUH�EHpStWKHW �timer
• 9LOiJtWy�iOODSRWMHO] N
• Nyit-stop-zár-stop funkció
• Hirtelen irányváltoztatás nyitódáskor (kosütés) a

NL]iUKDWy�HOHNWURPRV�]iU�N|QQ\ �NLROGiVipUW
• Gyalogos vezérlés egyetlen ajtószárny nyitásakor
• Bemenetek záródáskor aktiválódó biztonsági

berendezésekhez (fotocella és/vagy védett övezet)
• Bemenet záródáskor és nyitódáskor aktiválódó

biztonsági berendezésekhez (fotocella és/vagy védett
övezet)

• /HKHW VpJ�UiGLyYHY �DONDOPD]iViUD
• ,G N|]|N�PHPRUL]iOiVD
A trimer szabályozása:
POWER: 50-98% intenzitás
:25.�������VHF�P N|GpVL�LG
%5($.�������VHF�V]�QHW�D]�DXWRPDWLNXV�]iUyGiV�HO WW
DELAY: a 2. motor késleltetése az 1. motorhoz képest 1-
10 másodperc között állítható
F2: olvasóbiztosíték - 24 Vac
LED1: a védelem LED-je
LED2: a gyalogos (kézi) nyomógomb jelzése
LED3: a Start gomb jelzése
LED4: a záródó fotocella jelzése
LED5: a nyíló fotocella jelzése
LED6: a STOP gomb jelzése

LED7: kapu (nyitott vagy zárt) helyzete

1. KAPOCSTÁBLA CSATLAKOZÁSAI
1-3 NO (Normally Open) gyalogos start-vezérlés.

Megegyezik a normál start-utasítással, azzal az
eltéréssel, hogy csak a kapu zárt állapotában aktív. A
"gyalogos" START utasítással egy ajtószárny nyitható,
PtJ� D�PiVLN� D� WHOMHV�P YHOHW� DODWW� ]iUYD�PDUDG��+D� H]
alatt a normál Start-utasítást is aktivizálják, az épp
�]HPHO �PRWRU�D]RQQDO�OHiOO��PDMG�PLQGNpW�NDSXV]iUQ\
kinyílik.

2-3 NO (1RUPDOO\�2SHQ��6WDUW�SDUDQFV�D�YH]pUO JRPE��D
kulcsválasztó vagy a rádió csatlakoztatására.
A Start-parancs elindítja a beprogramozott folyamatot.

4-7 Nyílik a védett terület bejárata vagy a biztonsági
fotocella.
Normally Closed (NC).
Nyitódáskor: akadályoztatás esetén leállítja a további
ajtónyitódást.
6]�QHWHOWHWpVNRU��OHQXOOi]]D�D�%5($.�V]�QHWLG W��pV
nem fogadja el a záródási start-parancsot.
Záródáskor: leállítja a mozgást, majd az akadály
HOWiYROtWiVD�XWiQ�HOOHQNH] MpUH�YiOWMD�D�PR]JiVLUiQ\W�
0HPRUL]iOMD�D�P N|GpVL�LG NHW�

5-7 Záródik a védett terület bejárata vagy a biztonsági
fotocella.
Normally Closed (NC).
Nyitódáskor: nem reagál.
Szüneteltetéskor: lenullázza a BREAK V]�QHWLG W�pV
nem fogadja el a záródási start-parancsot.
Záródáskor: leállítja a mozgást 2 sec-re, majd nyitni
kezd.
0HPRUL]iOMD�D�P N|GpVL�LG NHW�

6-7 Normally Closed (NC) Stop-parancs. A vészhelyzet-
gomb megnyomásakor a kapu nyitódása ill. záródása
azonnal abbamarad. A mozgás újraindításához a Start
újbóli megnyomása szükségeltetik.

7-8 &VDWODNR]iV�D�NDSX�KHO\]HWpW�MHO] �/('�GHO�
Nem világító LED: zárt kapu
9LOORJy�/('��PR]JiVEDQ�OpY �NDSX
Világító LED: nyitott kapu

9-
10

PD[�����9DF�������P$�WiSNLPHQHW�D�NLHJpV]tW
készülékeknek

11-
12

max. 12 Vac 15 W kimenet elektromos zár vagy retesz
üzemeltetéséhez

2. KAPOCSTÁBLA CSATLAKOZÁSAI
13
14
15

1. Motor-kimenet (13=nyit / 14=normál / 15=zár)
(OV NpQW�NLQ\tOy�pV�NpVOHOWHWHWWHQ�]iUyGy�DMWyV]iUQ\
Kondenzátor a 13 és 15 kapcsok között

16
17
18

2. Motor-kimenet (16=nyit / 17=normál / 18=zár)
Másodikként nyíló ajtószárny
Kondenzátor a 16 és 18 kapcsok között
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19-20 ,G V]DNRV�NLPHQHW�D�PD[������9DF�����:
villogónak

21-22 220-240 Vac - 50/60 Hz hálózati áramforrás-
bemenet (21=neutrális / 22=fázis)

)LJ\HOHP�� *\DORJRV� EHMiUy� FVDN� D]� HOV NpQW� Q\tOy
NDSX� OHKHW�� pV� HOHNWURPRV� ]iU� LV� FVDN� HUUH� V]HUHOKHW
fel (M1 Motor)
Egyetlen motor alkalmazása esetén azt a két motor-
kimenettel párhuzamosan kell kötni; vagy lehet az
M1 kimenetre (13-14-15 kapcsok) csatlakoztatni a
motort, és ilyenkor a 13-as kapcsot a 16-sal, ill. a 15-t
a 18-as kapoccsal a 2. kapocstáblán át kell kötni.
TANÁCSOK A TELEPÍTÉSHEZ
• Az elektromos berendezés telepítését az adott

RUV]iJEDQ� pUYpQ\EHQ� OpY � QRUPiN� V]HULQW�
V]DNNpS]HWW� V]HPpO\]HW� N|]UHP N|GpVpYHO� NHOO
telepíteni.

• $� N|]SRQW� WiUKi]iQDN� NLQ\LWiVD� HO WW� HOOHQ UL]]H� D
kapcsoló megnyomásával is, hogy a központ
ténylegesen áramtalanítva legyen.

• $� N�O|QE|] � iUDPN|U|N� �WHOMHVtWPpQ\�� EHPHQHWHN�
NLHJpV]tW N�� FVDWODNR]iVDLQDN� EHN|WpVpKH]
KDV]QiOMRQ� PLQGLJ� N�O|QE|] � pV� D� QRUPiQDN
PHJIHOHO � YH]HWpNHNHW�� HONHU�OHQG �� KRJ\� D� PRWRU�
és tápvezetékek által indukált feszültség hibás
P N|GpVW�YDJ\�PHJKLEiVRGiVW�RNR]]RQ�

• $� YH]pUO iUDPN|U|N� EHN|WpVpKH]� D]� DODFVRQ\
iUDPIRJ\DV]WiVW� WHNLQWYH� PD[LPiOLVDQ� HOHJHQG � D
0,25 mm2�iWPpU M �YH]HWpN�

• 50 m-nél hosszabb vezetékek esetén tanácsos azokat
D�YH]pUO SDQHOHQ�UHOpNNHO�V]pWFVDWROQL�

• Hajtsa végre a bekötéseket a fentiekben leírtak
szerint és installáljon minden biztonsági berendezést
D� QRUPiNQDN� PHJIHOHO HQ�� PLHO WW� D� N|]SRQWRW
árammal látja el.

• Ügyeljen arra, hogy a biztonsági berendezések
(fotocella, Stop gomb����� 1&� pULQWNH] LW� D� N|]SRQW
PHJIHOHO � EHPHQHWpEH� FVDWODNR]WDVVD�� +D� HJ\
bemenetre két biztonsági berendezés jutna, kösse
VRURVDQ� D�PHJIHOHO � pULQWNH] NHW��+D� D]� pUYpQ\EHQ
OpY � QRUPDWtYiN� OHKHW Yp� WHV]LN� YDODPHO\LN
biztonsági berendezés (esetleg több) elhagyását, a
QHP�KDV]QiOW� pULQWNH] NHW� D� N|]|VVHO� D� N|]SRQWEDQ
zárja rövidre.

• (OOHQ UL]]H�� KRJ\� D� WiSYRQDO� YpGYH� OHJ\HQ� HJ\
differenciális termo-mágneseskapcsolóval, ami
PHJIHOHO� D]� pUYpQ\EHQ� OpY � V]DEYiQ\RNQDN� pV
normáknak.

• Mégha a tárház IP53 típusú is, nem árt legalább
I|O�OU O�YpGHQL�D]�LG MiUiVL�YLV]RQWDJViJRNWyO�

• (OOHQ UL]]H��KRJ\�
$]� 1&� EHPHQHWHNHW� MHO] � SLURV� /('�HN� EH
legyenek kapcsolva (a kontaktus megszakításával
kialszanak);
Az, 12�EHPHQHWHNHW�MHO] �]|OG�/('�HN�NL�OHJ\HQHN
kapcsolva (a gombok segítségével bekapcsolhatók);
A fotocellák helyesen legyenek árammal ellátva,

9DODPLQW�HOOHQ UL]]HQ�PLQGHQ�FVDWODNR]WDWiVW�
TELEPÍTÉS
• .pV]tWVH�HO �D�SURJUDPR]y�',3�6ZLWFK�HNHW�D�NtYiQW

IXQNFLyNQDN�PHJIHOHO HQ�
• Kösse be a fotocella és az elektromos zár

irányítógombjait a kapocstáblán. A nem használt NC
pULQWNH] NHW�U|YLGUH�NHOO�]iUQL�

• Kösse be a 220 V-os tápvonalat az áramkör
ellátására.

• (OOHQ UL]]H� D� /('�HN� VHJtWVpJpYHO� D]
irányítógombok és a fotocellák helyes
csatlakoztatását.

• &VDWODNR]WDVVD� D�PRWRURNDW� D�PHJIHOHO �0�� LOO��0�
NDSFVRNNDO�� PDMG� HOOHQ UL]]H� D� IRUJiVLUiQ\W�� QHP
felejtve el, hogy az M1 motor a gyalogosoknak
IHQQWDUWRWW� �HOV NpQW� Q\tOy�� NDSXV]iUQ\DW� pV� D]
HVHWOHJHV�HOHNWURPRV�]iUDW�P N|GWHWL�

• Állítsa be a DELAY programot a trimeren a
záródáskor kívánt fázistolódás eléréséhez.

• Ha az automatikus záródás már be van állítva, a
trimeren a BREAK programot szabályozva állíthatja
be a kívánt szünetet.

(OOHQ UL]]H�D�32:(5�KHO\HV�V]DEiO\R]iViW�
SZABÁLYOZÁS
POWER  A motorok szabályozása
• A POWER trimer szabályozza a berendezés által a

PRWRUQDN� V]ROJiOWDWRWW� iUDPRW��(OOHQ UL]]H�� KRJ\� D]
elindított motort 150 N-nál (kb. 15 kg) nem nagyobb
HOOHQHU YHO�OH�OHKHVVHQ�iOOtWDQL��81,������V]DEYiQ\�
(]W�D� IXQNFLyW�PLQGHQ�PDQ YHU�HO WW�NE��HJ\�VHF�UD
kiiktatják és max. teljesítményre kapcsolják a motort
D�WHKHWHWOHQVpJL�Q\RPDWpN�N|QQ\HEE�OHJ\ ]pVppUW�

%5($.�6]�QHWLG
• A BREAK trimer határozza meg, mennyi ideig

maradjon nyitva a kapu.
'(/$<�)i]LVHOWROyGiVL�LG �]iUyGiVNRU
• A DELAY trimer szabályozza a 2. kapuszárny

NpVOHOWHWpVpW�]iUyGiVNRU�D]�HOV K|]�NpSHVW�
),*<(/(0�� $]� LG N|]|NHW� PLQGLJ� D� NDSX� ]iUW
iOODSRWiYDO�NH]GYH�HOOHQ UL]]H��.pV EEL� V]DEiO\R]iVRNDW
LV�PLQGLJ� ]iUW� NDSXYDO��PXQNDLG Q� NtY�O� OHKHW� YpJH]QL�
és soha nem Stop-parancs, nyit-stop-zár-stop stb... után.
5iGLyYHY N�SURJUDPR]iVD
• Kövesse a rádió-távirányítóhoz mellékelt használati

kézikönyv utasításait.
DIP Switch programozása:
DIP Funkció Pozíció Leírás
1 Kosütés

beleértve
ON A kapunyitás-ciklus elejére

beirányoz egy "kosütés" a két
NDSXV]iUQ\UD�� DPL� OHKHW Yp
teszi az elektromos zár
kioldását.

2 Autom.
záródás

ON

OFF

A BREAK trimerrel beállított
szünet után aktivizálj az
automatikus újrazáródást.
Nyit-stop-zár-stop

3 Közös ON Nyitódáskor és szünetben a
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fennhatós
ág
beleértve

start nem alkalmazható.

4 Max.löket
belértve

ON A motorok minden indításkor
PD[LPiOLV� WHOMHVtWPpQ\
löketet kapnak.

Minden csatlakoztatást áramtalanított állapotban kell
végrehajtani!

0 N|GpVL�]DYDURN�pV�MDYDVODWRN
Villogó LED 1 Egy gyors villanás azt jelzi, hogy a

központ valamilyen az elektromos
tengelykapcsolón észlelt meghibásodás,
vagy helytelen ill. hiányzó
motorcsatlakozás miatt védelem alá
került.

START
utasításra a
motorok nem
indítanak, vagy
a kapu kinyílik
ugyan, de nem
zárul be.

(OOHQ UL]]H�� KRJ\� PLQGHQ� EL]WRQViJL
pULQWNH] � KDV]QiOYD� pV� FVDWODNR]WDWYD
legyen mind nyitáskor, mind záráskor,
WRYiEEi�HOOHQ UL]]H�D�6723�JRPERW��pV
hogy a fotocellák helyesen legyenek
iUDPPDO�HOOiWYD�pV�P N|GMHQHN�
Annak megállapítására, hogy a
meghibásodás valamelyik tartozékban
(pl. fotocella) vagy magában a
központban történt-e iktassa ki a
tartozékot, nem elfelejtve ilyenkor
rövidre zárni a nem használt bizt.
EHUHQG��pULQWNH] LW�����YDJ\����NDSRFV�D]
1. kapocstáblán).

A kapu nem
teljes ívben
nyílik vagy
záródik, ill. nem
LQGXO�LG EHQ

(OOHQ UL]]H�D�EHiOOtWRWW�LG NHW�

Az egyik vagy
mindkét mootr
nem indul, vagy
a kívánttal
ellentétes
irányba

$]� HOV � START-impulzus  a központ
bekapcsolása után mindig nyitni kezd.
(OOHQ UL]]H�D�PRWRU�FVDWODNR]iVRNDW�

FUNKCIÓK
Óra. A Start-vezérléssel párhuzamosan lehet egy óra-
NDSFVROyW�YDJ\�pULQWNH] W�EHN|WQL��$]�yUD�SDUDQFV�D�NDSX
kinyitását eredményezi. Ameddig aktív, a kapu nyitva áll.
$�SDUDQFV�PHJV] QpVpYHO� D�EHiOOtWRWW� V]�QHWpUWpN�XWiQ� D
kapu automatikusan bezáródik, amennyiben ez utóbbi
funkció is be van állítva.

Biztonsági kritériumok
$� NDSX� PR]JiVEDKR]DWDOD� HO WW� D� PLNURSURFHVV]RU
kontrollálja a bemeneti áramkörök jelzéseit, így nem
fogad el Start-utasítást, amennyiben egy vagy több
biztonsági NpV]�OpN�P N|GpVEH�YDQ�KR]YD�
=DYDUy� WpQ\H] N� HONHU�OpVH� YpJHWW� EHNDSFVROiVNRU� D
mikroprocesszor 2 sec-ig semmiféle utasítást nem hajt
végre.

A Stop (vészhelyzet) gombnak az UNI 8612 normák
pUWHOPpEHQ�N|QQ\HQ�KR]]iIpUKHW QHN�NHOO�OHQQL��9HV]pO\
esetén azonnal leállítja a kapu mozgását.
FIGYELEM
• Cserealkatrészek: Csak eredeti

cserealkatrészeket használjon
• $�WHUPpN�UHQGHOWHWpVV]HU �KDV]QiODWD�pUGHNpEHQ�

LOO��EiUPLQHP ��V]HPpO\W��iOODWRW�YDJ\�WiUJ\DW�pUW
esetleges sérülés elkerülése végett tanulmányozza
jelen kézikönyv 1. pontját.

• A készülék alkalmazásakor a telepítési
XWDVtWiVRNRQ� W~O� D]� pUYpQ\EHQ� OpY � V]DEYiQ\RNDW
LV�V]HP�HO WW�NHOO�WDUWDQL�

• Minden elektromos csatlakozást áramtalanított
készüléken kell bekötni.

• $� J\iUWy� QHP� WHKHW � IHOHO VVp� D� KHO\WHOHQ� YDJ\
LQGRNRODWODQ�IHOKDV]QiOiVEyO�HUHG �NiURNpUW�

• A motorok áram alá helyezésekor ügyeljen a
helyes forgásirányra.

• A tápot mindig védje egy 6A-es automatikus,
vagy egy 16A-es, olvadóbiztosítékkal ellátott
egyfázisú kapcsolóval.

• $� NiUW\D� D]� pUYpQ\EHQ� OpY � QRUPiN� iOWDO� HO tUW
biztonsági-, és az elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó szabványoknak
PHJIHOHO HQ�OHWW�WHUYH]YH�

NAGYON FONTOS !
Ha a bontó kontaktusú bemenetek nem
NHU�OQHN�IHOKDV]QiOiVUD��U|YLGUH�NHOO� NHW
zárni.

Külön vezetéken vezesse a 230V-os tápot a
MHOYH]HWpNHNW O, ha több mint 2 méteren túl
együtt futnak, akkor össze kell NHW�úgy
csavarni, hogy méterenként legalább 10
csavarás legyen !

A motoroknak a tápfeszültség ráadása utáni
HOV �VWDUW�YDJ\�Q\LWy�SDUDQFVUD�PLQGLJ�Q\LWy
irányba kell hogy mozduljanak!


