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íti Almmy B {mm1 C 1mm) D (mm) E (mml

9Lt Ü 470 38! D(a 40
90q 50 47Ü 261 40
g0rl í0$ 470 37t) !04 40
s00 ífiü ,17t1 375 2$0 40
g0r '| 85 470 41? , r) fr 60

110r 420 206 200
ínKö 1üÜ 4B0 305 309 200
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KöszönjÜk, hogy az á|taIunk forgaImazott, Benincá BoB típusú szettet vá|asztotta.
A Benincá cég kíná|atában ta|á|ható összes termék 20 éves gyártási  tapasztaIat,
fo|yamatos fejIesztés, a magas minőségű anyagok felhaszná|ásának i|| '  a IegfejIettebb
techno|ógiák aIkaImazásának egyÜttes eredménye. Mindezek aIapján megbízható,
Üzembiztos, tartós, kül ön|eges körÜlmények közott is működőképes termékeket kíná|unk
a minket vá|asztóknak'

Technikai  adatok:
TápfeszÜ|tség: 23OVac, 50Hz
MotoroktápfeszÜ|tsége: 24Vdc
Név|eges te|jesítmény: 75W

&FrynsÜ,gfi

Név|eges áram:
Nyomaték:
Haszná|at:
IP védettség:

Zajszi nt r
Kenés:
Beépített vezér|és:
Tömeg:

Működési hőmérsék|et: -2o.. .+7joc
90 fokos e|fordu|ás ideje: 10s

3A
120Nm
intenzív
IP44

<70dB
zsír
van
6kg

Szárnyméretek:
lm 250k9
1,5m 200k9
1,Bm L7)kg

Telepítés:
1' ábra, befog|a|ó méretek, az adatok mm-ben értendők'
2,-3, ábra: szere|és
A motort o|yan magasra szere|je, hogy a fe|freccsenő esővíz ne vizezze össze a motor
a|ját, továbbá a motor karja |ehetőleg a kapu a|só és fe|ső zsanér közé essen. A motor
he|yét az ábrán ta|á|ható méretezési táblázatban megadott éttékek betartásáva| jel ö|je
ki .

A motort 4 db csavarraI r ögzítse az osz|ophoz vagy a faIhoz (4. ábra) '  A motorra szere|je
fe| a karokat (5. ábra): A motor kihajtásának furatába helyezze a,,P,, csapot, majd a
,,Bl , ,-es kart he|yezze fe| rá. A he|yzete mindegy, meft a tenge|yvég körbe forog, r ögzítse
azt a tengelyhez a , ,D,N,R',  csavarokka|'  A kar motor o|dal i  végét he|yezze a már
fe|szere|t karhoz, majd a,,T1, és S1' '  a|katrészekke| r ögzítse. A zégergyűrűt egy fogóva|
rá tudja patt intani a csapra. A kar végpontját akassza a kapura, majdfűzze át rajta a,,T, '
csapot, és rögzítse azt az ,,S,, zégerre|'

E||enőr izze a kapu működését, kikuplungo|t á||apotban, Záródáskor a karnak nem szabad
visszabicsak|ani ,  mert akkor a kapu tartása megszűnik (6. ábra) '
A kapun becsukott á| lapotban a középső ütközőnek ke|| feszÜ|nie. Nyitott á||apotban a
karokat a motorra szerelt ütköző á| lít ja meg. Az Ütközőket a motorok a|jára ke||
feIszerelni ,  10 fokos szögenként Iehet azok heIyzetét vá|toztatni (B. ábra) '

Kézi üzeme|tetés (7. ábra):
l ,  húzza el a c i| indertakarót, majd he|yezze a ku|csot a nyí|ásba'
2, fordítsa e| a kulcsot 1B0 fokka| az óramutató járásáva| megegyező irányba
3, mozgassa a kart kézze|,
4, visszazáráskor fordítsa vissza ku|csot eredeti á||apotába, majd mozgassa a kart, hogy
a kupIungszerkezet retesze|ődj ön.
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Nyissa ki a kaput, és jegyezze, Va9Y je|ö|je rneg az Ütköző he|yét a motoron' Az Ütköző
fe|szere|ését a 9-ik ábra mutatja' Rögzítse a pofát a,,V N R,,csavarokkal, és húzza meg
erősen '

Miután meggyőződött a karok mozgásáró|, és nem igénye| utáná||ítást, akkor szerelje fe|
a takarókupakot a motor a|jára.

Kio|dás a kapu felő| (nem tartalmazza a szett) 16. ábra:
A kio|dás kÜ|ső o|daIró| is megoldható, ebben az esetben egy zsákgarázs kioldó
szerkezetre van szÜkség, a kup|ungszerkezet mozgató rudazatára rö9zítse az ,,L,, a|akú
to|da|ékot, majd a csat|akoztassa a bowdent a to|dalék furatához. A||ítsa be a feszességet
a bowden végén |évő csavarra|.

Vezetékek (1o. ábra):
A betáp|á|ás 3x 1,5mm2-es tápkábe|
A motorok (2) vezetéke: 2x 1,5.. 2x2,5-ös kábe|
Fotoce||a adó (3): 2x 0.22 árnyéko|t kábe|
Fotoce||a vevő: 4x 0,22 árnyéko|t kábe|
Vi l logó (6): 2x1-es kábe|
Ku|csos kapcso|ó (4): 2xo,22-es kábel
Antenna: RGSB koaxiá| is kábe|.

A vezetékeket abba a motorba ke|| behúzni, me|yben a vezér|és van. A fotoce||a és a
motor kábelezéseit ne vigye egy gégecsőbe.

Akkumu|átorok beszere|ése (nem tafta|mazza a szett) 14, ábra:
Szere|je |e a vezérlődobozt, majd az akkutartót szere|je a vezér|és he|yére, rögzítse azt a
,,V1', csaVarokka|' Az akkukat tegye az alapIapra, majd az,,S,,tartóvaI rögzítse.
Szere|.ie vissza a vezér|ést.
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Figyelem !
Minden csat|akoztatást feszÜ|tségmentesen végezzen e| !
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Bekötés:

24V'l('o.íAniu

,, -\)."*Éí
" ",)),)

Technikai adatok:
Avezér|őpane|tápfeszÜ|tsége; 24Yac
A transzformátor betáo|á|ása: 230V 50Hz
Motorok oaraméterei: 24V 100-120W
IP védettség: 

.Í'P44

Működési hőmérsék|et:
Rádióvevő:
Megtanítható adók száma

Csatlakozó kiosztásl
Betáp és jelvezetékek:
1.2 Transzformátor szekundertekercs
3-4 Antenna 3.je|, 4-árnyék, antennaként egy 17cm-es 1mm2 keresztmetszetű
szigeteIt vezeték is használható, meIyet a 3- ik sorkapocsba keI kötni .

Kimenetek:
9-10 szabad relékontaktus, 2. ik csatornakimenet, vagy |ámpavezérlés ( beá||ítás fÜggő)
I7-I2 24vDC,0,5A terhe|hetőségű tápkimenet 12:+, Lt:- '
13-14 Lámpa kimenet 24Y-os vi| logó részére
25-24-23 Motor2-estápkimenet
28-27-26 Motor1-es tápkimenet (gyorscsat lakozós)

Vezérlőbemenetek;
22 COM
2I STOP, NC bemenet CoM-hoz képest NC kontaktus
20 FoTocELLA nyitás.zárás bemenet, a CoM-hoz képest NC kontaktus
19 FoTocELLA zárás bemenet, a CoM-hoz képest NC kontaktus
1B Nyit-Stop.Zár-Stop bemenet, CoM-hoz képest No kontaktus
17 Gya|ogos Nyit-Stop bemenet, CoM-hoz képest No kontaktus

-20.. .+700c
fix és ugró kódo|ású adók véte|e
64db

i l3
i l )I

.5.s
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A 9.1o-es sorkapocs szabad relékimenet funkció i:
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AkkutöItő csatlakoztatása szünetmentes tápellátáshoz:

A motorok sorrendje:
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Visszaje!zések:
A vezér|és bekapcsolt á||apotában a LED2 viI log. Az LCD ki je|zőn a bemenetek á||apotai
|áthatókA függőieges vonalak NC míg a vízszintes vona|ak No kontaktus visszajelzésre
szo|gá|nak, Á gumiszegé|y bekötése úgy t örténik, hogy az összes bemenettel sorba ke||
azt kötni .  Ha B,2KQ-oi gumiszegé||ye| rendelkezik, akkor egy SC'E vezér|ő kiegészítőre
van szÜkség. Ha a gumiszegé|y érzéke|i az akadályt, akkor a reakció beál|ítható az INVC
menÜben a |ogikáknál .

( 'O

EFQo.n {PEE
-ÓddEöc ' i r lo.a-

df i

l-
{;{

NIJNbüJ
22 21 2ü 19 18 17

A paraméterek programozása:
Nyomja meg a PG gombot (kÖzépső) egYszert ekkor a PAr fel i rat je lenik meg, nyomja
meg még egyszer a PG gombot, ekkor a paraméterek menürészbe |ép, \u u , ,- , ,  gombot
nyomja meg, akkor a |ogikák menÜpontba, majd további , ,- , ,gomb a rádió menÜbe Vezet.
Az aImenübé va|ó be|épéshez ismét a PG gombot kel l  megnyomni.  Ki lépés a menÜből ,
Vagy egye| fe|jebb va|ó ugrás d , ,*,,  és ,-, ,  gombok egyszerre való megnyomásáva|
t örténik Az érték jóváhagyása a PG gomb megnyomásával t ö rténik.

xl.kÍ[ilffiF-
22 21 2ü 1g la j7

Y
!J
ú,ut
F\lll
=
É'
r

hrf i Automata zárási idő. Csak ,,TCA,'=oN |ogikával aktÍv' A
beá||ított idő véoeztéve| a vezér|és zárási parancsot ad.

1-240-(40s)

t5iÍ | Motor1 |assítás kezdete az úthossz végétől.
25-50-75-100%

2s-100 (s0)

L snl Motor2 |assítás kezdete az úthossz végétő|.
25-50-75'700o/o

2s-100 (s0)

LPEd
A gya|ogos bejárat munkaidejének száza|ékos része
25.50- 100o/o-os |épésben á| lítható 2s-100 (100)

FÍln l Szabá|yozza a motor 1 nyomatékát nyitási fázisban,x I-99-(20o/o)

Pl-lr i Szabá|yozza a motor 1 nyomatékát nyitási fázisban.x t-99-(20o/o)

Piiad Szabá|yozza a motor 2 nyomatékát nyitási fázisban.* 7-99-(20o/o)

Pí"]rJ Szabá|yozza a motor 2 nyomatékát zárási fázisban'x t-99-(20o/o)

kdiln
A 2-es motor kés|e|etetése az 1-es motor hoz képest nyitási
fáz isban '

0-15-(2s)

kdlle A l.es motor késleletetése az 2-es motor hoz képest zárásii
fáz isban '

0-40-(3s)

5Ld I
Szabá|yozza az 1.es motor sebességét |assítási fázisban. Erték
száza|ékban kifejezve a normá| funkció sebességéhez
viszonvítva,

40-ee (s0)

5Ldl
Siabá|yozza a 2-es motor sebességét lassítási fázisban. Erték
száza|ékban kifejezve a normá| funkció sebességéhez
viszo nvítva.

4o-e9 (so)

P5n I Szabá|yozza a motor 1 nyomatékát nyitási |assítási fázisban. 1-ee-(20%)

P5c i Szabá|yozza a motor 1 nyomatékát zárási lassítási fázisban' I-99-(20o/o)

PSnJ Szabá|yozza a motor 2 nyomatékát nyitási |assítási fázisban. L-99-(20o/o)

F5cl Szabá|yozza a motor 2 nyomatékát zárási lassítási fázisban' I-99-(20o/o)
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LL5 Szerviz fény kontaktus záródásának ideje. 2s- 180s-(60s)

MENU FUNKCIO
Beá||ított érték
MIN-MAX-(9yár i
érték)

Y

Y
(9
o

Lr 'S
Automatikus zárás
OFF: kikapcsolva
ON: bekaocsolva

(oN)

iL'L
Társasházi  funkció.
OFF: k ikapcsolva
ON: bekapcsolva. A P.P. bemenetre adott impulzusnak vagy a
táviránvítónak nincs hatása nvitás i  fáz isban.

(oFF)

5el

Gyors zárás
OFF: kikapcsolva
oN: bekapcso|va' Nyitott kapuná|, vagy nyitási  fáz isban a
fotoce||a beavatkozása indítja az automatikus zárást 3 mp' után.
Aktív csak TCA:oN

(oFF)

,sP
A P.P. gomb és a távjrányító működését vá|aszt ja k i .
OFF: NYIT> STOP> ZAR> STOP>
oN: NYIT>ZÁR>ruyn>

(oFF)

p-F
E|ővi||ogás.
OFF: k ikapcsolva
oN: bekapcso|va. A v i||ogó akt ivá|ódik 3mp-ce| a motor indulása
előtt'

(oFF)

5E.L
Szervizfény Iogika, (9-10- ik k imenet)
oN: Szerviz kimenet indítójel hatására a t|s paraméterben
beá||ított ideig aktív.
oFF: 2-es rádiócsatorna kimenet

(oFF)

fch

9-10-es kapcsok kimenete
oN: a kimenetnek 2. rádió csatorna funkc|ója Van: a kapcso|at,
normá| nyitott, átkapcso| 1mp-re a második csatornára társított
vevőre. Ld, rádió menü
oFF: a kimenetnek SCA funkciója Van| nyitott kapu f igye|és:
nyitott kapcso|at zárt szárnyná|, szünete|ő a szárny mozgásakor,
zárt kapcso|at nvitott szárnvná| '  Ld, csat lakozási ábra.

(oFF)

cImc

NYIT bemenet kivá|asztás
oFF: NYIT bemenet NYIT funkcióva|
oN: NYIT bemenet óRn funkcióva|. Nyitási/zárási idő időzítésére
(zárt kapcso|at - nyitott kapu, nyitott kapcso|at - normá|is
működés).

(oFF)

aPcL

PP vagy nyit-zár bemenet
oN: nyitás parancs 18-as bemenet

Zárás parancs 17-es bemenet
OFF: PP bemenet a 18-as ponton

PED bemenet a 17-es Donton

(oFF)

lnur
Akadá|y érzéke|és eseménye
oN :- akadá|y érzéke|ésekor te|jesen visszanyit/vi sszazár
oFF: akadá|v érzéke|éskor 2mp-re e||entétesen mozduI

(oFF)

l'? lnx
Start beá||ítás:
ON: nyitáskor a 2-es motor indu| e|őször
oFF: nvitáskor az l-es motor indul e|őször

(oFF)

ruoQn

Programozható kódú adók
oN: rádió vevő csak ugró kódú adókra
oFF; vevő ugró kódú és programozható f ix kódú ( öntanu|ó és
diolswitch) adókra

(oFF)
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Ezt a funkciót kivá|asztva a vevőt várakozásba teszi {Fij5hl nyit-stop-zár-stop
funkciót  társítva.
Nyomja meg az adónak a gombját,  amit ehhez a funkcióhoz kíván társítani .
Ha a kód érvényes, memorizá|ásra kerü| és a oH Üzenet je|enik meg a k i jeIzőn.
Ha a kód nem érvénves. t"r" Üzenet jeIenik meo,

l rh

Ezt a funkciót kivá|asztva a vevőt várakozásba 1957; {piJ5h! a második rádió csatornát
társítva, a 9.10 kapcsokon.
A 2 csatorna |ogika oN á||ásban |egyen, a SERL |ogika oFF á||ásban |egyen,
Nyomja meg az adónak a gombját,  amit ehhez a funkcióhoz kíván társítani .
Ha a kód érvényes, memorizá|ásra kerü| és a EH üzenet je|enik me9 a k i je|zőn'
Ha a kód nem érvénves, {rr .  Üzenet je|enik meo'

rLn
Ezt a funkciót  k ivá|asztva a vevőt várakozásba tesz i  {Pu5hj a memóriábó l tor|endő
adó kódját.
Ha a kód érvényes, memorizá|ásra kerÜ| és a o|| Üzenet jeIenIk me9 a k i jeIzőn.
Ha a kód nem érvényes, ürr".  üzenet ie lenik meq.

rtn Vevő memóriájának te|jes tör|ése, A műve|et megerősítését fogja kérni a rendszer.
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Automatikus beál lítás i  menüpont haszná|a$f|

Feltételek:
A kapuszárnyak útjában nem á||hat semmi és a fotoce||ának nem szabad akadá|yt érzéke|nie, A
biztonsá9i bemeneteknek engedé|yezett á||apotban ke|| |enniük,

Programozás:
Lépjen a SET menÜpontra majd nyomja meg a PG gombot.
A SET fe| irat másodpercenként v iI logni kezd.

Nyomja meg még egyszer a PG gombot, ekkor a SET fe| irat sűrűbben vi||og, majd a motorok
el indulnak:

1, rész|eges nyitás mindkét motorra| |assú üzemmódban'
2, LassÍtási Üzemmód árammérése zárási fázisban, ütközőig
3, Lassítás i  üzemmód árammérése nyitás i  fáz isban
3, Normá| Üzemű zárás, és árammérés
4, Normá| Üzemű nyitás és árammérés
5, LassÚ bezárás ütk özésig.

Amennyiben hiba t ö r ténik vagy va|ame|yik bemeneten vá|tozás t ö r ténik, akkor a fo|yamat |eál|  és
Err hibaüzenet je|enik meg. Ha motorok tú|terhe|ődnek, akkor a vezér|és az thrM fe| iratta l  je|z i '
A c ik|us után a paramétereket e||enőr izni  ke||.

Áramszünet áthida|ása akkut ö|tő modu||a|:
Kapcso|ja le a tápfeszÜltséget, majd he|yezze az akkutöltő kártyát a csat|akozóra.
Szere|je a doboz a|á az akkukat,  majd csat|akoztassa a t ö | tőmodu|hoz.
Kapcso|ja v issza a tápfeszültséget, a t ö | tőmodu| automatikusan t ö| t i  az akkukat,
Ha a há|ózat i  feszÜ|tség megszűnik, akkor a v ör ös LED kigyul|ad'

MENU FUNKCIO

,rffFfn
Látható az automatizá|ás á|ta| elvégzett tel jes c ik lusok (nyitás+zárás) száma. A <PG>
gomb e|ső megnyomásáva| |átható ez e|ső 4 számjegy, második megnyomásáva| az
uto|só 4 szám'ieqv. P|. <PG> Üü É >>> <PG> l15É: 123.456 elvéozett c ik|us,

rE5
Vezér|és resete|ése. FIGYELEM!: a vezér|és visszaá|| a gyár i  értékekre.
A <PG> gomb e|ső megnyomására fe|vi||an a RES fe|írat,  a <PG> gomb következő
megnyomására pedig reset-e|ődik a vezér|és.
Jeqyzet: a vevőrő| nem t ör|ődnek az adók,

5Er Automatikus beá||ítási  lehetősé9:


