
VALDYMO PLOKŠTĖ J574

Svarbu:
- prieš pradėdami bet kokį veiksmą su valdymo plokšte, visuomet išjunkite ją iš

maitinimo.
- įrenkite šiluminį saugiklį prieš valdymo plokštę elektros grandinėje.
- Prijunkite įžeminimo kabelį prie gnybto J3.
- Visuomet atskirkite elektros įtampos kabelius nuo valdymo kabelių. Kad išvengtumėt

elektros triukšmu naudokite laidus su šarvu.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Maitinimas 230Vac 10% (50-60 Hz)
Naudojama galia 10 W
Variklio max galia 800 W
Priedų max
apkrovimas

0.5 A

Darbinė temperatūra -20°c +55°c
Saugikliai 2
Funkcinės programos AUTOMATIC\ SEMI AUTOMATIC\ STEPED „SAFETY

DEVICES“ SEMI AUTOMATIC B\ STEPED SEMY
AUTOMATIC.

Atidarymo uždarymo
laikas.

PROGRAMUOJAMA NUO 0 IKI 120 S.

Pauzės laikas. 0. 10. 20. 30. 60. 120 s
Varčios užlaikymas
uždarant.

0. 5. 10. 20.

Varčios užlaikymas
atidarant

2 s gali buti išjungtas jungikliu

Valdymo įėjimai Atidaryti\ atidaryti dalinai\ stop\ saugumo
įrenginiai\ maitinimas+ ižeminimas.

Išėjimai Signalinė lempa, varikliai, 24 v išėjimai

RAPID
CONEKTOR

RAPID CONEKTOR 5 PINS

Pasirenkamos
funkcijos

Logikų ir pauzių laikai, atidarant ar uždarant
varčios užlaikymo laikai, reversas, saugumo
tikrinimas, baigiamoji saugumo prietaisų logika,
pastūmėjimas.

Programinis
mygtukas

paprastas ar pasirenkamas laikų savaiminis
susikonfigūravimas
(nepriklausomi darbo laikai + įžanginis ir
baigiamasis sulėtinimas)

šviesos diodas OP_A visiško atidarymo šviesos diodas.
šviesos diodas OP_B varčios atidarymas, uždarymas.
Šviesos diodas STOP
Šviesos diodas FSWCL uždarymas su saugumo įrenginiais
Šviesos diodas FSWOP atidarymas su saugumo įrenginiais
Šviesos diodas DL10 laikų susikonfigūravimas
J1 Mažo galingumo srovės terminalas
J2 RAPID CONEKTOR
J3 230Vac srovės terminalas
J4 variklių ir signalinės lempos jungimo terminalas.
F1 variklių ir transformatoriaus pirminis saugiklis(5A)
F2 mažo galingumo ir saugumo įrenginių saugiklis (800ma)
F Laikų susikonfigūravimo pasirinkimo mygtukas
DS1 Pirmos grupės mikročipso konfigūravimas
DS2 Antros grupės mikročipso konfigūravimas



FOTO DAVIKLIŲ IR SAUGUMO ĮRENGINIŲ JUNGIMAS

Prieš fotoelementų jungimą (ar kitus prietaisus) mes patariame jums išrinkti tipą operacijos
pagal norima aprėpti teritoriją, kuria jie turi apsaugoti (žr. 3 pav.):
ATIDARYMO : foto davikliai veikia tik vykdant vartų atidarymą ir naudojami tam, kad
aptikę kliūti stovinčia prieš vartus neleistu veiksmo.

UŽDARYMO: foto davikliai veikia tik vykdant vartų uždarymą ir yra naudojami tam, kad
aptikę kliūtį vartų pravažiuojamoje dalyje stabdytu jų uždarymą.
ATIDARYMO\ UŽDARYMO: sujungta abiejų tipų foto daviklių saugojimo sistema. Aktyvi
vartams užsidarant bei atsidarant.
Rekomenduojama schema 4 foto davikliams jungti (su fiksuotomis kliūtims), schema 5
(nefiksuotoms kliūtimis).
Jei du ar daugiau prietaisu turi tą pačią funkciją (atidarymas ar uždarymas), jie turi būti
prijungti prie vieno kito nuosekliai (žr. 12 pav.). N.C. kontaktai turi būti naudojami.



4.2 Valdymo plokštės maitinimas.
PE – ižeminimas.
N – 230V nulis.
L – 230V fazė.
NB:. Tinkamam instaliavimyui,valdymo plokštė turi būti prijungta prie įžeminimo sistemoje.
Įdiekite tinkamą skiriamąjį šiluminį išjungėją (RCD) prieš maitimo įtampą.
4.3 Valdymo plokštės varikliai ir signalinis žibintas.
M1 – gnybtai 1\2\3 = COM OP CL skirti variklio1 jungimui.
Galimas jungimas 1 varčiai valdyti.
M2 - gnybtai 4\5\6 = COM OP CL skirti variklio2 jungimui.
Jungimas vienos varčios valdymui negalimas.
LAMP gnybtai 7\8 skirti signalinės lempos jungimui (230V~)

VALDYMO PLOKŠTĖS PRIEDAI.
OPEN A gnybtas 9 + minuso padavimas = Total opening (visiškas atidarymas)
Komanda NO:. Tik gavus impulsą (valdomą mygtuku ar pan.) yra daromas pilnas
uždarymas arba atidarymas.



Kad pajungtumėte kelis pilnus įžanginius pulso generatorius, prijunkite N.O. kontaktus
lygiagrečiai (žr. 13 pav.).

OPEN B - gnybtas 10 + minuso padavimas = Partial opening (dalinis atidarymas).
Tik gavus impulsą (valdomą mygtuku ar pan.) yra daromas varčios atidarymas kuri yra
valdoma variklio M1.
B ir C logikoje, visada duos komanda abiejų varčių uždarymui.
Kad pajungtumėte kelis pilnus įžanginius pulso generatorius, prijunkite N.O. kontaktus
paraleliškai.

STP – gnybtas 11 + minuso padavimas = uždarymo saugumo įrenginiai apsaugos varčios
judėjimo zoną per uždarymą. Per uždarymą, A-SP-E-EP logikoje, saugumo prietaisai
pakeičia vartų varčių judėjimą, sustabdo ir pakeičia judėjimą, kai jie suveikia (žr.
programavimą mikrojungiklio DS2 - SW2), Per baigiamąjį ciklą logikoje B ir C, jie
pertraukia judėjimą. Jei uždarymo saugumo įrenginiai veikia, kai vartai yra atidaryti, jie
neleis varčiai baigti judėjimo.
NB.: Jei jokie uždarymo saugumo įrenginiai nėra prijungti, trumpiklis jungia terminalus CL
ir TX FSW.

OPFSW - gnybtas 11 + minuso padavimas = atidarymo saugumo įrenginių kontaktas =
atidarymo saugumo įrenginiai apsaugos varčios judėjimo zoną per atidarymą. Per
atidarymą, A-SP-E-EP logikoje, saugumo įrenginiai sustabdo vartų varčių atidarymą ir
pakeičia judėjimą, kai jie suveikia. Per įžanginį ciklą logikoje B ir C, jie pertraukia judėjimą.
Jie niekada neveikia per uždarymo ciklą. Jei įžanginiai saugumo prietaisai veikia, kai vartai
yra uždaryti, jie trukdys varčiai atidarymo judėjimą.

NB.: Jei jokie atidarymo saugumo įrenginiai nėra prijungti, trumpiklis jungia jungtis OP ir-
TX FSW.

- - Gnybtai 14/15/16 = Neigiamas maitinimo šaltinis į prietaisus.
- + Gnybtai 17/18 = 24 Vdc - Teigiamas maitinimo šaltinis į prietaisus.
Svarbu: įrenginių max. apkrova yra 500 mA. Kad apskaičiuotumėte apkrovą, žiurėkite
atskirų įrenginių instrukcijas.
TX FSW gnybtas 19 = Neigiamas maitinimo šaltinis į fotoelementus. Jei jūs naudojate šį
terminalą tam, kad prijungtumėte neigiamą maitinimą tam, kad tiektumėte valdymą
fotoelementams, jūs galite, jeigu būtina, taip pat panaudoti FAIL SAFE funkciją (žiurėkite
programavimą trumpikiais DS2-SW3).
Jei ši funkcija yra įjungta, įranga tikrina fotoelementus prieš kiekvieną atidarymą ar
uždarymą.

4.5 JUNGIKLIS J2 – GREITAS JUNGIKLIS.
Naudojamas greitam jungimui. Prijunkite priedą, kad jungiamas komponentas ir plokštė
būtu veidu i viršų. Įdiekite ir išmontuokite tik kai maitinimas atjungtas.
Įrangoje yra dvi grupės mikrojungiklių DS1 (pav17) IR DS2(pav18) kurie yra skirti
programuoti vartų parametrus.



5.1 MIKROJUNGIKLIAI DS1

Naudojant mikrojungiklius SW1, SW2 ir SW3, nustatoma jėga (ir pavaros išlaužimo
apsauga) varčiai 1.
Ta pati operacija turi būti pakartota ant variklio, prijungto prie varčios 2, naudojant
mikrojungiklius SW4, SW5 ir SW6.

FUNKCIJOS
Automatizuotos sistemos funkcinė logika gali būti išrinkta su mikrojungikliais SW7, SW8,
SW9 ir SW10. Rinkdami automatinę logiką (A,SP), mikrojungiklių kombinacija galimas
pauzės laiko pasirinkimą (laukimo laikas, atidarant, prieš automatinį uždarymą).
Galimos logikos - jų veikimas yra apibūdintas stulpeliuose 3/a -b- c-d-e-f, toliau: - S
(Automatinis), E - EP - B (Pusiau automatinis), C (dalinis).

VARČIOS UŽLAIKYMAS UŽDARANT
Programavimas mikrojungiklių SW11 ir SW12 įgalina varčios 1 užlaikymą uždarymo
pradžioje, kad išvengtų varčių susidūrimo ir tokiu būdu padidintu sistemos saugumą.

5.2 MIKROJUNGIKLIAI DS2

Dalinis varčios atidarymas
Programavimas mikrojungiklio SW1 įgalina varčios 2 užlaikymą atidarant, kad išvengtų
varčių trukdančių viena kitai susidūrimo.

Fotodaviklių logika uždarant

Naudojant mikrojungiklį SW2, jūs galite išrinkti automatizuotos sistemos elgesio tipą, jei
fotoelementai saugodami vartus uždarymo veiksme yra sujungti. Jūs galite gauti ir
neatidėliotiną varčių reversavimą ar sustabdymą kai fotoelementai suveikia.

Fail safe

Programuodami mikrojungiklio SW3 pagalba, jus galite įjungti ar išjungti fotoelementų
kontrolės testą. Kai FAIL SAFE funkcija yra aktyvuota įranga tikrinasi foto daviklius prieš
kiekvieną uždarymą ir atidarymą.

Reverso postūmis + pastūmėjimas
Naudojant mikrojungiklį SW4, jūs galite aktyvuoti "reverso postūmi" ir "perstūmimo
postūmi". "Reverso postūmis" pastumia varčias užsidaryti prieš vartų atidarymą.
"Perstūmimo smūgis" daro uždaryma pilna jėga, kai vartai jau pasiekė savo sustojimo
ribą.

6. PALEIDIMAS

6.1 Šviesos diodų tikrinimas
Lentelė esanti žemiau rodo šviesos diodų signalines reikšmes.

Priminimas: šviesos diodas šviečia = uždaras kontaktas.
Šviesos diodas nešviečia = atviras kontaktas.



Šviesos
diodas

Šviečia Nešviečia

OP_A Komanda aktyvuota Komanda neaktyvuota
OP_B Komanda aktyvuota Komanda neaktyvuota
STOP Komanda neaktyvuota Komanda aktyvuota
FSWCL Saugumo įrenginiai išjungti Saugumo įrenginiai įjungti
FSWOP Saugumo įrenginiai išjungti Saugumo įrenginiai įjungti

Šviesos diodų būsenos kai vartai yra ramybės būsenoje yra parodytos lentelėje.

DL 10
Vartai užsidarę ramybės
būsenoje. OFF

Vartai judėjime arba pauzės
režime. ŠVIEČIA

Laikų savaiminis
mokymasis. BLYKSI LĖTAI

SUKIMOSI KRYPTIES IR JĖGOS TIKRINIMAS

1. Programuokite valdymo pulto mikrojungiklius pagal tai, kaip parodyta 5 Skyriuje.
2. Atjunkite įtampą.
3. Atlaisvinkite pavaros avarinio atrakinimo svirtelę ir rankomis perkelkite vartus į jų

judėjimo vidurį.
4. Atstatykite avarinio atrakinimo svirtelę.
5. Pajunkite srovę.
6. Duokite atidarymo komandą i OPEN A įėjimą (pav2) ir stebėkite ar vartai atsidaro.
SVARBU: jai padavus impulsą varčia pradeda atsidarinėti, sukeiskite fazes variklio fazes
valdymo plokštėje.
7. Tikrinkite variklių įtampos nustatymus ir jeigu būtina, pakeiskite juos. (žiūrėkite punktą

5.1)
8. Sustabdykite varčios judėjimą su STOP komanda.
9. Atlaisvinkite pavaros avarinio atrakinimo svirtelę, uždarykite varčias ir atstatykite

svirtelę.

6.3 LAIKŲ SAVAIMINIS MOKYMASIS

DĖMESIO: per studijavimo procedūrą, saugumo prietaisai yra išjungti! Todėl būkite
atsargūs varčių judėjimo zonoje.

Atidarymo/uždarymo laikas yra nustatytas studijavimo procedūros, kuri gali būti dvejopa
priklausomai nuo sistemos tipo.
Paprastas studijavimas vyksta vienodu greičiu nevykdant palėtinimų. Nėra
rekomenduojama naudoti jei varčių greičiai skiriasi žymiai nuo vieno kito (skirtingos
pavaros, skirtingi įžanginiai matmenys ar kampai).



Pilnas studijavimas: galima eksploatuoti visas įrangos funkcijas, programą mokosi
skirtingu darbo laikų kiekvienai varčiai, taip pat įžanginio ir baigiamojo sulėtinimo.

Paprastas studijavimas:
Tikrinkite ar varčios yra uždarytos, tada spauskite F mygtuką vieną sekundę: šviesos
diodas DL10 pradeda blykstelėti, ir varčios pradeda įžanginį judėjimą.
Laukite kol varčia pasieks atidarymo ir sustojimo ribas tada paduokite imuplsą i OPEN A
(su radijo pulteliu ar valdymo mygtuku)kad sustabdyti judėjimą: varčia sustoja ir šviesos
diodas DL10 nustoja blyksėti.
Procedūra pasibaigė, ir vartai yra paruošti veikti. Sekantis impulsas uždaro varčias, ir jos
sustoja prie automatiškai susikonfiguruotų sustojimo taškų.

Pilnas studijavimas:
Įsitikinkite, kad varčia yra uždaryta, spauskite F mygtuką daugiau kaip 3 sekundes:
šviesos diodas DL10 pradeda blykstelėti ir varčia 1 pradeda įžanginį judėjimą. Kitoms
funkcijoms paleisti duokite impulsą i OPEN A GNYBTĄ (radijo pulteliu ar valdymo
mygtuku):

1° OPEN - Sulėtinimas atidaryme varčios 1
2° OPEN - Varčia 1 sustoja atidaryme ir varčia 2 pradeda savo įžanginį judėjimą.
3° OPEN - Sulėtinimas atidaryme varčios 2.
4° OPEN - Varčia 2 sustoja atidaryme ir nedelsiant pradeda savo baigiamąjį judėjimą.
5° OPEN - Sulėtinimas uždaryme varčios 2.
6° OPEN Varčia 2 sustoja atidaryme ir varčia 1 pradeda savo įžanginį judėjimą.
7° OPEN - Sulėtinimas atidaryme varčios 2.
8° OPEN – Varčios 1 sustojimas atidaryme.

Šviesos diodas DL10 nustoja blykčioti, vartai yra paruošti normaliam naudojimui.

Pastabos:
• Jei jūs norite išjungti varčios palėtinimą tam tikroje stadijoje, kad pasiektumėte varčios
sustojimo ribą, reikalingi du impulsai (iki 1 sekundės).
• Jei yra tiktai viena varčia, visa seka turi vis dėlto paleista iki galo. Kai varčia baigė
atsidaryti, duokite 5 atidarytą impulsus, kol varčia nepradeda užsidaryti, ir tik po to galimas
normalus eksplotavimas.
• Varčias geriausia sureguliuoti taip, kad užsidarymo skirtumas būtu apie 2s.
• Sulėtėjimo naudojimas nėra rekomenduotas bendros nuosavybės įėjimams.
• Jei, per uždarymo / atidarymo ciklą, pasikeičia sustojimo laikai, ar varčia negalėjo
pasiekti sustojimo ribos. Pirmame užbaigtame cikle be pertraukimo, sistema atpažįsta
naujas ribas bei laikus ir juos įsimena.

6.4. Išankstinis blykčiojimas
Jei jūs norite padidinti įrangos saugumo lygmenį, jūs galite aktyvuoti išankstinio blykčiojimo
funkciją, kuri įgalina lempą blyksėti 5 sekundėmis anksčiau, negu varčia pradeda pajudėti.
Aktyvacijos procedūra išankstiniam blyksėjimui:
1 - tikrinkite, ar vartai yra uždaryti
2 - palikite atvirą stop kontaktą
3 - tikrinkite ar šviesos diodas DL10 yra IŠUNGTAS (jei jis dega, išankstinis blyksėjimas
yra jau aktyvus)
4 - trumpai spauskite F mygtuką ir patikrinkite ar šviesos diodas DL10 šviečia.



5 - uždarykite STOP kontaktą (DL10 išsijungia).

Procedūra tam, kad išjungtu funkciją:
1 - tikrinkite, ar vartai yra uždaryti
2 - palikite atvirą stop kontaktą
3 - tikrinkite ar šviesos diodas DL10 šviečia (jei jis nedega, išankstinis blyksėjimas yra
išjungtas)
4 - trumpai spauskite F mygtuką, šviesos diodas DL10 turi nešviesti.
5 - uždarykite STOP kontaktą

7. AUTOMATIZUOTAS SISTEMOS TESTAS
Kai jūs baigėte programuoti, tikrinkite ar sistema veikia teisingai. Visu svarbiausia tikrinkite
ar jėga yra adekvačiai sureguliuota ir ar saugumo prietaisai veikia teisingai.


