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Specyfikacja zastosowania

Napędy do bram przemysłowych przeznaczone do bram z zespołem napędowym. Ich 
bezpieczne działanie jest gwarantowane tylko pod warunkiem użytkowaniu ich zgod-
nie z określonym typowym przeznaczeniem. Zespół napędowy należy chronić przed 
deszczem, wilgocią i agresywnymi warunkami otoczenia. Nie ponosimy odpowie-
dzialności za szkody spowodowane stosowaniem do innych celów lub nieprzestrze-
ganiem informacji podanych w instrukcji.
Modyfikacje dozwolone są tylko za zgodą producenta.
W przeciwnym razie Oświadczenie Producenta traci moc prawną.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja i uruchomienie mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel. Przy sprzęcie elektrycznym mogą pracować wyłącznie przeszkoleni tech-
nicy-elektrycy. Muszą umieć ocenić powierzone im zadania, rozpoznać potencjalne 
strefy zagrożenia i podejmować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Prace instalacyjne należy przeprowadzać wyłącznie przy wyłączonym zasilaniu.
Przestrzegać obowiązujących przepisów i norm.
OSTRZEŻENIE: Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
- Przestrzeganie wszystkich instrukcji jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeń-
stwo ludzi. Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość. 
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się ani urządzeniem ani urządzeniami sterującymi, w 
tym pilotami.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji, ponieważ nieprawidłowa instalacja może prowa-
dzić do poważnych obrażeń.
- Element uruchamiający podległego przełącznika musi być umieszczony tak, aby był 
widoczny bezpośrednio na części napędzanej, ale poza zasięgiem części ruchomych. 
Jeśli nie jest uruchamiany za pomocą klucza, musi być umieszczony na minimalnej 
wysokości 1,5 m i zabezpieczony przed ogólnym dostępem; po instalacji upewnij się, 
że mechanizm został prawidłowo ustawiony i że system zabezpieczający i wszelkie 
urządzenia do sterowania ręcznego działają prawidłowo.

Osłony i akcesoria bezpieczeństwa

Używać tylko z odpowiednimi osłonami i urządzeniami ochronnymi. Upewnij się, że 
uszczelki są prawidłowo założone i że dławiki kablowe są prawidłowo dokręcone.

Mierzony poziom emisji hałasu silnika LpA: 70 dB (A).

Uwaga!
Poziom hałasu emitowanego przez konstrukcję bramy, do której napęd będzie zain-
stalowany, nie jest brany pod uwagę.

Części zamienne

Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY URZĄDZENIA - STARCUS F35

Model STARCUS F35

Maksymalny moment obrotowy 35 Nm

Znamionowy moment obrotowy 25 Nm

Prędkość obrotowa wału 24-32 Obr

Średnica wału Ø 25.4 mm

Statyczny moment trzymający 400 Nm

Powierzchnia bramy ≤18 m2

Napięcie zasilające 220-240 V 

Moc silnika 350W

Zasilanie centrali sterującej 24V DC

Temperatura zabezpieczenia termicznego 105°C

Maksymalna liczba cykli na godzinę (sprawność) 20

Klasa ochrony urządzenia IP 54

Maksymalna ilość obrotów wału  
(maksymalna wysokość bramy) 15 obr (5 m)

Temperatura pracy urządzenia -20/+40 (+60) °C
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PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Niebezpieczeństwo! 

Aby uniknąć obrażeń, należy przestrzegać następujących punktów:
- napęd musi być zainstalowany bez naprężenia,
- napęd nie może poruszać się po wale,
- konstrukcja i podłoże wszystkich elementów muszą być odpowiednie  
  do występujących sił.

Ostrzeżenie!

Aby uniknąć uszkodzenia napędu i bramy, napęd należy montować tylko wtedy, gdy
- napęd jest nieuszkodzony,
- temperatura otoczenia od -20°C do +60°C,
- lokalizacja nie jest położona pow. 1000 m n.p.m.,
- wybrano odpowiedni rodzaj zabezpieczenia.

Przed instalacją upewnij się, że:

- napęd nie jest zablokowany,
- napęd został na nowo przygotowany po długim okresie przechowywania,
- wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo,
- kierunek obrotów silnika napędu jest prawidłowy,
- wszystkie zabezpieczenia silnika są aktywne,
- nie istnieją żadne inne źródła zagrożenia,
- miejsce instalacji zostało ogrodzone na wystarczająco dużym obszarze.
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Śruby montażowe:
Należy używać śrub o mini-
malnej wytrzymałości 
800 N/mm2.

Możliwe sposoby montażu 
napędu.

Akcesoria montażowe

Używaj dostarczonych 
akcesoriów montażowych:
1.  Śruby kołnierzowe z łbem       
     sześciokątnym M8x12 
     - 4 szt.
2. Śruby z gniazdem 
     sześciokątnym M6 - 4 szt.

INSTALACJA MECHANICZNA
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INSTALACJA MECHANICZNA

Montaż konsoli montażowej przy wale bramy

! Ostrzeżenie:
Aby uniknąć uszkodzenia napędu i bramy, napęd musi być zamontowany 
do konsoli montażowej w celu wytłumienia drgań i właściwego przeniesienia 
momentu obrotowego.

1) Zamontować wspornik/konsolę przenoszący moment obrotowy (A).
2) Nasmarować wał sprężyny (B) wokół napędu.
3) Umieść napęd (D) na wale sprężyny (B).
4) Dokręcić 4 śruby z gniazdem sześciokątnym M6*10 (C) na wale sprężyny (B)  
     przez wał wyjściowy.
5) Przymocować napęd do wspornika przenoszącego moment obrotowy  
     za pomocą 4 śrub.
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Mechanizm zwalniający umożliwia ręczne ste-
rowanie bramą przemysłową w celu rozłączenia 
stanu zablokowania między wałem wyjściowym 
a napędem w przypadku awarii zasilania lub 
sytuacji awaryjnej.
1. Samodzielnie zamontuj sznur zwalniający do 
pierścienia linki zwalniającej napęd i upewnij się, 
że połączenie jest solidne.
2. Pociągnij w dół uchwyt zwalniający, aby przełą-
czyć napęd w tryb ręczny, tak aby wał bramy 
mógł swobodnie się obracać.
3. Po zainstalowaniu napędu uchwyt zwalniający 
powinien znajdować się około 1,8 m nad ziemią, 
a w pobliżu powinien znajdować się znak ostrze-
gawczy, aby zapobiec obrażeniom ciała i stratom 
materialnym spowodowanym przez działania 
dzieci.

OBSŁUGA SZYBKIEGO ROZBLOKOWANIA LINKĄ

ZAKOŃCZENIE INSTALACJI / KONSERWACJA

Sprawdź następujące komponenty, a następnie zainstaluj wszystkie pokrywy.

Przekładnia 

Sprawdź jednostkę napędową pod kątem utraty oleju (kilka kropli można pominąć). 
Trwale chronić wał wyjściowy przed korozją.

Montaż

Sprawdź, czy wszystkie elementy łączące (konsole, mocowania dynamometryczne, 
śruby, pierścienie blokujące itp.) są bezpieczne i w dobrym stanie.

Przewody elektryczne

Sprawdź kable przyłączeniowe i okablowanie pod kątem uszkodzeń lub zgnieceń. 
Sprawdzić, czy połączenia śrubowe i złącza wtykowe są prawidłowo zamocowane i 
mają dobry styk.

Wyłącznik krańcowy

Sprawdź położenia krańcowe, otwierając i zamykając bramę całkowicie. Podczas 
sprawdzania zachowaj bezpieczną odległość od płaszcza bramy.
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CENTRALA STERUJĄCA - CZĘŚĆ DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

CENTRALA STERUJĄCA - CZĘŚĆ DO OBSŁUGI PRZEZ INSTALATORA

Wyświetlacz cyfrowy:

Po włączeniu zasilania pojawia się,   F.C. 
później odliczanie od 99 do OO
   — —  :brak ustawionych położeń krańcowych

            :ustawione położenia krańcowe

Przycisk : GÓRA

Przycisk : STOP

Przycisk: DÓŁ

Pozycja Przycisk / Złącze Opis

1.
Krótkie przyciśnięcie: Potwierdź ustawienie;  
Długie przyciśnięcie: Wejdź do menu ustawień

2.
Krótkie przyciśnięcie: wybór funkcji, zmiana wartości 
parametru;
Długie przyciśnięcie: Przywróć ustawienia fabryczne

3.
Krótkie przyciśnięcie: wybór funkcji, zmiana wartości 
parametru;
Długie przyciśnięcie: Kwerenda licznika cykli

4.
Krótkie przyciśnięcie: Powrót
Długie przyciśnięcie: Wejdź do wyboru systemu prowadzenia 

5.
Krótkie przyciśnięcie: Szybka aktywacja funkcji “AUTO 
CLOSE” (automatycznego zamykania)

6.
Szybka aktywacja funkcji “FORCE MARGIN” (siły pracy 
napędu).
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FUNKCJE PODSTAWOWE STEROWNIKA

FUNKCJA POZYCJA OPIS

AUTOMATYCZNE  
ZAMYKANIE

Krótkie  
przyciśnięcie:

UWAGA!
Funkcja „AUTO CLOSE” może być aktywowana tylko wtedy, 
gdy fotokomórka lub kurtyna świetlna zostały prawidłowo 
zainstalowane a funkcja fotokomórki została włączona w 
menu funkcji (Menu 5).
- Krótkie przyciśnięcie przycisku “AUTO CLOSE”, powoduje 
zapalenie się diody kontrolnej. Oznacza to aktywację funk-
cji “AUTO CLOSE”.
(Domyślnie: brama może się automatycznie zamykać tylko 
gdy jest w pozycji krańcowej otwarcia. Czas automatyczne-
go zamykania wynosi 15 sekund).
Uwaga:  - Menu 4, aby zmienić ustawienia warunków lub 
czasu AUTO CLOSE, jeśli to konieczne.
Uwaga: Jeśli nie ma zainstalowanego zabezpieczenia 
optycznego lub kurtyny świetlnej, bramy i nie można za-
mknąć, a wyświetlacz LED pokaże „błąd E6”.
- Krótkie przyciśnięcie przycisku “AUTO CLOSE” powoduje 
wygaszenie diody kontrolnej. Oznacza to dezaktywację 
funkcji “AUTO CLOSE”.

REGULACJA
SIŁY

Krótkie  
przyciśnięcie:

- Krótkie przyciśnięcie przycisku na wyświetlaczu 
pojawi sie aktualnie ustawiony poziom. 
- Następne krótkie przyciskanie przycisku powoduje 

stopniowe zwiększanie siły od  L 1  do  L 9
L1: minimalna siła;
L9: maksymalna siła;
UWAGA: zaleca się ustawienia w zakresie L3 to L7.

LICZNIK 
WYKONANYCH 
CYKLI

Wciśnij i 
przytrzymaj 
przycisk 
przez 6 s.:

- na wyświetlaczu pojawi się kolejno informacja

= OO OO 1O, ten przykład pokazuje, 
że napęd wykonał 10 cykli.

UWAGA:
Licznik cykli posiada 6 cyfr (max wartość 999999 cykli)

RESET  
URZĄDZENIA 
DO USTAWIEŃ 
FABRYCZNYCH

Wciśnij i 
przytrzymaj 
przycisk 
przez 10 s.: 

- na wyświetlaczu pojawi się kolejno informacja

F- F= F     następnie puść przycisk, ta informacja 
potwierdza wykonanie przywrócenia ustawień fabrycz-
nych.

UWAGA:
Po wykonaniu resetu licznik cykli nie zostaje skasowany!
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SZYBKIE PROGRAMOWANIE NAPĘDU

FUNKCJA OPIS

1. Wciśnij i przytrzy- 
maj przycisk  

przez 3 s.:

Wszystkie diody pod oznaczeniami prowadzenia SL, HL, VL 
będą świecić. 
Następnie puść przycisk, jedna z diod zacznie migać.
                                                                                                                          

2. Krótkie  
przyciśnięcie: 

 / 
wybiera rodzaj
prowadzenia 
bramy.

Odpowiednia dioda będzie migać pod wybranym 
rodzajem SL, HL, VL.                                                                                                                                                      

  

SL: prowadzenie standardowe z bębnami 
cylindrycznymi.

  
 

HL: prowadzenie przewyższone z bębnami 
cylindryczno-stożkowymi .

VL: prowadzenie pionowe z bębnami stożkowymi.

3. Krótkie 
przyciśnięcie:

potwierdza  
wybrany rodzaj 
prowadzenia.

Odpowiednia dioda będzie świecić pod wybranym             
rodzajem SL, HL, VL.                                                                                                              
                                                                                                      

    
Następnie wyświetlacz cyfrowy pokaże             w celu rozpoczęcia  
programowania pozycji górnej bramy (pełnego otwarcia).

4. Długie  
przyciśnięcie

 / 

Długie przyciśnięcie przycisku UP/DOWN pozwala ustawić docelową pozycję 
krańcową zakresu ruchu otwarcia. Po zadaniu ustawień zwolnij przyciski.
Krótkie, jednokrotne naciśnięcie przycisku SET pozwala zapisać ustawioną 
pozycję górna krańcową. Wyświetlacz cyfrowy przechodzi 
do ustawień pozycji krańcowej zamkniętej dla bramy.

5. Długie  
przyciśnięcie

 / 

Długie przyciśnięcie przycisku UP/DOWN pozwala ustawić docelową 
pozycję krańcową dolną. Po zadaniu ustawień zwolnij przyciski.
Krótkie, jednokrotne naciśnięcie przycisku SET pozwala zapisać ustawioną 
pozycję krańcową dolną. Następnie napęd bramy automatycznie otworzy  
i zamknie bramę, aby zapamiętać ciężar bramy i ewentualne opory podczas 
ruchu bramy.
Uwaga:
a. Jeżeli podczas programowania z wykorzystaniem systemu auto-adaptacji 
wystąpi błąd:

naciśnij przycisk RAIL SYSTEM, aby przerwać proces programo-
wania. Sprawdź stan bramy, następnie wykonaj programowa-
nie od początku.

b. Jeżeli po zakończeniu procesu programowania z wykorzystaniem systemu 
auto-adaptacji, konieczna jest zmiana parametrów, możliwa jest ich ustawienie 
ręcznie, zgodnie z instrukcją programowania poszczególnych funkcji.
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TABELA Z OPISEM FUNKCJI W MENU

MENU Funkcja MENU Wyświetlane 
oznaczenie

0 Ustawienie położeń krańcowych O. —

1 Ustawienia podstawowych funkcji 1. —

2 Regulacja prędkości i dystansu uruchomienia 
spowolnienia 2. —

3 Regulacja łagodnego zatrzymania STOP-SOFT 3. —

4 Regulacja parametrów automatycznego zamykania 4. —

5 Ustawienia parametrów wejścia bezpie czeństwa PE 5. —

6 Ustawienia parametrów funkcji dodatkowych 6. —

7 Ustawienia parametrów oświetlenia dodatkowego 7. —

8 Ustawienia parametrów konserwacji urządzenia 8. —

9 Zmiana kierunku obrotów napędu (góra/dół) 9. —
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MENU 0 O. —  Ustawienie położeń krańcowych

O. — Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6 s., 
aż na wyświetlaczu pojawi się 0.-, następnie 
puść przycisk.

Wciśnij przycisk SET, aby wejść w ustawienia tej 
funkcji, na wyświetlaczu pojawi się              , 
po czym możesz ustawić pozycję krańcową 
górną.

Używaj przycisków UP/DOWN, aby ustawić bra-
mę w pozycji otwartej. Następ nie krótko przyci-
śnij przycisk SET, aby za  pisać pozycję górną.

Następnie wyświetlacz cyfrowy pokaże 
w celu rozpoczęcia programowania pozycji 
dolnej bramy (pełnego zamknięcia).

Używaj przycisków UP/DOWN, aby ustawić 
bramę w pozycji zamkniętej. Następnie krótko 
przyciśnij przycisk SET, aby zapisać pozycję 
dolną.

Następnie napęd rozpocznie kolejno otwieranie 
i zamykanie bramy i zapamięta te ustawienia.

E O Jeżeli podczas cyklu otwierania i zamykania  

pojawi się błąd  E O , sprawdź połączenia 
kablowe z enkoderem. Jeżeli połączenie jest 
poprawne spróbuj ponownie ustawić pozycje 
krańcowe.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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MENU 1    1. —     Tryby pracy, korygowanie położeń krańcowych

1. 0
Wybór trybu pracy

1. — Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6 
sekund aż na wyświetlaczu pojawi się 0.- na-
stępnie puść przycisk.
Używaj przycisku UP, aby wybrać 1. - następnie 
krótko przyciśnij przycisk SET, aby wybrać ten 
parametr.

1. 0 - Na wyświetlaczu pojawi się 1.0
- Krótko przyciśnij przycisk SET, aby wybrać ten 
parametr.

. 1 Opis działania w tym trybie                                   

Długie przyciśnięcie  otwiera bramę. 

Długie przyciśnięcie  zamyka bramę. 

. 2 Opis działania w tym trybie                                   

Kliknij  , aby otworzyć bramę.

Długie przyciśnięcie   zamyka bramę.
- konieczne dla zakupionej wersji bez  
zabezpieczenia krawędzi bramy - TOTMANN / 
DEADMAN.

. 3 Opis działania w tym trybie                               

Długie przyciśnięcie  otwiera bramę. 

Kliknięcie  powoduje zamknięcie bramy. 

. 4 Opis działania w tym trybie                               

Kliknij  aby otworzyć bramę. 

Kliknij   aby zamknąć bramę (domyślnie).

Uwaga kiedy działa funkcja zatrzymania awaryjnego,  
funkcja jest realizowana jako domyślny tryb 

dla przycisku   . 1   
1.  — Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6 

sekund aż na wyświetlaczu pojawi się O.  - na-
stępnie puść przycisk.
Używaj przycisku UP, aby wybrać 1.  - następ-
nie krótko przyciśnij przycisk SET, aby wybrać 
ten parametr.
- na wyświetlaczu pojawi się 1.0.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU

1. 1 Korygowanie 
wysokości wyłączenia 
działania zabezpieczenia 
krawędziowego

  

1. 1 Używaj przycisk UP, aby wybrać 1.1 następnie 
krótko przycisk SET, aby wybrać ten parametr.

.8 Na wyświetlaczu pojawi się  .8
Wybierz parametr w zakresie od .1  do  .F 
używając przycisków UP/DOWN, następnie 
krótko przyciśnij przycisk SET, aby wybrać ten 

parametr i przejść automatycznie do 1.2 w 

celu kontynuowanie ustawień kolejnych funk-
cji lub użyj przycisku RAIL SYSTEM, aby wyjść 
z ustawień MENU.

Uwaga: W zależności od prowadzenia bramy i rozmia-
ru bębnów, zakres regulacji każdewgo usta-
wienia wynosi od 20 mm do 50 mm
(w oparciu o rodzaj zainstalowanego bębna).

 Dla parametru .8 to ok 35 [mm] 
[8]x2x2,2 [mm]

1. 2 Korygowanie pozycji 
krańcowej otwarcia

 

1. 2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok. 6 
sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się 0. Na-
stępnie puść przycisk: 
- Używaj przycisku UP, aby wybrać 1.  
- Następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby  
   wybrać ten parametr;  
- Na wyświetlaczu pojawi się 1.0;  
- Używaj przycisku UP, aby wybrać 1.2.

- 5 Następnie krótko przyciśnij przycisk SET, na 

wyświetlaczu zacznie migać -5, wybierz  

parametr w zakresie -F…   0 do F  
używając przycisków UP/DOWN, następnie 
krótko przyciśnij przycisk SET, aby wybrać ten  

parametr i przejść auto matycznie do 1.3 
Kontynuuj, aby ustawić kolejne menu funkcji 
lub naciśnij przycisk anulowania, aby wyjść z 
ustawień funkcji.
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Uwaga:

- 5
Domyślnie - 5
- Wybierz  0 do F  co oznacza zmianę  
położenia krańowego w kierunku otwierania.

- Wybierz  - F do 0  co oznacza zmianę  
położenia krańowego w kierunku otwierania.

1. 3 Korygowanie pozycji
krańcowej zamknięcia

  

1. 3 Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6 
sekund aż na wyświetlaczu pojawi się O.  na-
stępnie puść przycisk:
- Używaj przycisku UP, aby wybrać 1. -
  następnie krótko przyciśnij przycisk SET,  
  aby wybrać ten parametr;
- Na wyświetlaczu pojawi się 1.0;
- Używaj przycisku UP, aby wybrać 1.3.

- 5 Następnie krótko przyciśnij przycisk SET, na 

wyświetlaczu zacznie migać -5 wybierz 

parametr w zakresie - F 0  do F używa-

jąc przycisków UP/DOWN, następnie krótko 
przyciśnij przycisk SET, aby wybrać ten pa-
rametr 

i przejść automatycznie do 1.3
Uwaga Domyślnie 2.- 

- Wybierz 0 do F co oznacza zmianę położe-
nia krańcowego w kierunku zamykania.

- Wybierz  -F do 0  co oznacza zmianę       
położenia krańcowego w kierunku  
centralnym bramy.
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MENU 2    2. —     Regulacja prędkości i spowolnień

2. 0
Regulacja prędkości 
zamykania

2.0 Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6 
sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.- na-
stępnie puść przycisk:
-  używaj  przycisku UP,  aby  wybrać 2. - na-
stępnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby wy-
brać ten parametr;
- na  wyświetlaczu  pojawi  się  2.0;
- następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby 
wybrać ten parametr.

. 1 Masymalna prędkosć. Stanowi 100% maksymalnej 
prędkości. 50% prędkości podczas miękkiego stopu.

. 2 Średnia prędkość. Stanowi 90% maksymalnej prędkości,
40% prędkości podczas miękkiego stopu.

. 3 Normalna prędkość. Stanowi 80% maksymalnej prędkości,
40% prędkości podczas miękkiego stopu,

. 4 Niska prędkość. Stanowi 70% maksymalnej prędkości,
35% prędkości podczas miękkiego stopu.

. 5 Niska prędkość. Stanowi 60% maksymalnej prędkości,
35% prędkości podczas miękkiego stopu.

. 6 Niska prędkość. Stanowi 50% maksymalnej prędkości,
35% prędkości podczas miękkiego stopu.

Uwaga: Po wykonaniu szybkiego programowania napę-
du z funkcją „AAS" (system autoadaptacji) pręd-
kość zamykania bramy jest automatycznie do-
brana i zoptymalizowana do danej bramy. Jeżeli 
dokonasz zmiany tej prędkości, musisz wykonać 
ponowne programowanie pozycji krańcowych.

2. 1
Regulacja prędkości 
otwierania

2. 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6              
sekund aż na wyświetlaczu pojawi się O.  - następ-
nie puść przycisk.
Używaj przycisku UP, aby wybrać 2.  - następnie krót-
ko przyciśnij przycisk SET, aby wybrać ten parametr:
- na wyświetlaczu pojawi się 2.1;
- następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby wy-
brać ten parametr.

. 1 Maksymalna prędkość. Stanowi 100% maksymalnej 
prędkości, 50% prędkości podczas miękkiego stopu.

. 2 Średnia prędkość. Stanowi 90% maksymalnej pręd-
kości, 40% prędkości podczas miękkiego stopu.

. 3 Normalna prędkość. Stanowi 80% maksymalnej 
prędkości, 40% prędkości podczas miękkiego stopu.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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. 4 Niska prędkość.
Stanowi 70% maksymalnej prędkości,  
40% prędkości podczas miękkiego stopu.

Uwaga: Po wykonaniu szybkiego programowania na-
pędu z funkcjq „AAS" (system autoad  aptacji) 
prędkośc otwierania bramy jest automatycznie 
dobrana i zoptymalizowa  na do danej bramy. 
Jeżeli dokonasz zmiany tej prędkości, musisz 
wykonać ponowne programowanie pozycji 
krańcowych bramy.

2. 2
Dystans uruchomienia 
i spowolnienia przy 
zamykaniu

2.2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez około 
6 sekund, aby wejść do głównego menu aż na 
wyświetlaczu pojawi się “0.-”  -   wówczas zwolnij 
przycisk.
- Naciskaj UP  aż na wyświetlaczu pojawi się  “2.-”.
- Naciśnij „SET” w menu ustawień parametrów 
pracy; wyświetlacz pokaże „2.0”
- Naciskaj UP  aż na wyświetlaczu pojawi się    “2.2”.
- Naciśnij przycisk SET, aby wejść do Regulacji 
odległości łagodnego zamykania.

. 1 Dystans spowolnienia przed całkowitym za-
mknięciem dla prowadzeń:
SL- 10 [cm], HL-20 [cm], VL-25 [cm].

. 2 Dystans spowolnienia przed całkowitym za-
mknięciem dla prowadzeń:
SL- 20 [cm], HL-30 [cm], VL-40 [cm].

. 3 Dystans spowolnienia przed całkowitym za-
mknięciem dla prowadzeń:
SL- 25 [cm], HL-45 [cm], VL-50 [cm].

. 4 Dystans spowolnienia przed całkowitym za-
mknięciem dla prowadzeń:
SL- 40 [cm], HL-55 [cm], VL-60 [cm].

Uwaga: Podane wartości są zbliżone i mogą się różnić 
w zależności od wielkości zastoso wanych 
bębnów linowych.

Po wykonaniu szybkiego programowa  nia na-
pędu z funkcją „AAS" (system samoadaptacji) 
dystans uruchomienia powolnienia bramy jest 
automatycznie dobrana i zoptymalizowana 
do danej bramy. Jeżeli dokonasz zmiany tego 
ustawienia należy wykonać po  nowne progra-
mowanie pozycji krańcowych bramy.
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MENU 3    3. —     Regulacja łagodnego zatrzymania SOFT STOP

3. - Regulacja 
łagodnego zatrzymania 
SOFT STOP

3.-

3. 1

Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6    
sekund aż na wyświetlaczu pojawi się 0.- 
następnie puść przycisk;
- Używaj przycisku UP, aby wybrać 3.- 
- następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby 
wybrać ten parametr. 

- na wyświetlaczu pojawi się 3. 1 
  cyfra 1 (domyślna) będzie migać.

Używając przycisków UP/DOWN wybierz parametr

od 3.0 do 3.4 i potwierdź przyciskając 
przycisk SET.
Ta funkcja odpowiada za szybkość wyha-
mowania bramy podczas jej zatrzymywa  nia 
przez użytkownika.

Uwaga: Ustawienie domyślne to  3. 1. 
3.0   wyłączenie funkcji SOFT STOP.

3.1 prędkość bramy zostanie zredukowa na 
do 30% w czasie O,75 sekundy 
przed jej zatrzymaniem.

3.2 prędkość bramy zostanie zredukowa na 
do 40% w czasie 0,75 sekundy 
przed jej zatrzymaniem.

3.3 prędkość bramy zostanie zredukowana 
do 50% w czasie 0,75 sekundy
przed jej zatrzymaniem.

3.4 prędkość bramy zostanie zredukowa na 
do 60% w czasie O,75 sekundy 
przed jej zatrzymaniem.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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MENU 4    4. —     Regulacja parametrów automatycznego zamykania

4. - Ustawienie czasu 
dla automatycznego 
zamykania

4.-

0 3

Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6   
sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.- na-
stępnie puść przycisk;
- Używaj przycisku UP, aby wybrać 4.-  następnie krót-
ko przyciśnij przycisk SETi wejdź w ustawienia para-
metrów automatycznego zamykania  AUTO CLOSE.
- Kolejny raz wciśnij przycisk SET, a na

wyświetlaczu pojawi się  03 (domyślnie) 
Używając przycisków UP/DOWN wybierz parametr 

od 0 1  do 99 , który odpowiada wartości 
iloczynu z parametrem 5 sekund.
Np. 5 s. x 10 = 50 s. a następnie potwierdź 
ustawienie przyciskiem SET, centrala przejdzie 

automatycznie do parametru 4.1 (domyślnie), 
co oznacza, że urządzenie jest w trybie usta-
wień warunków AUTO CLOSE. 
Używając przycisków UP/DOWN wybierz 4.1, 
4.2, 4.3. Wybierz odpowiednią funkcję, 
naciśnij przycisk SET, aby zapisać i wyjść                
z ustawień menu.

Uwaga: Funkcja automatycznego zamykania jest włączona. 
Oznacza to że przycisk AUTO CLOSE jest aktywny.

4. 1 Funkcja 4. 1  Dopiero po otwarciu bramy do 
położenia krańcowego otwarcia, funkcja AUTO 
CLOSE działa i rozpoczyna odliczanie czasu.

4.2 Funkcja  4.2  Po zatrzymaniu się bramy w do-
wolnej pozycji podczas otwierania, funkcja AUTO 
CLOSE jest aktywna i rozpoczyna się odliczanie czasu.

4.3 Funkcja 4.3 Bez względu na to, gdzie brama jest 
otwierana, o ile nie znajdują się w położeniu krań-
cowym zamknięcia, zamkną się automatycznie.

Uwaga a. Jeśli funkcja podczerwieni jest włączona, odlicza-
nie czasu AUTO CLOSE zostanie zatrzymane, gdy 
podczerwień zostanie zablokowana przez przeszko-
dę. Po usunięciu przeszkody kontynuuje poprzednie 
odmierzanie czasu i automatycznie zamyka bramę.
b. Gdy brama ma się zamknąć, oświetlenie na napę-
dzie miga jako ostrzeżenie.
c. Gdy brama ma zamknąć, oświetlenie na napędzie  
miga, aby ostrzec.
d. Uwaga: Czas migania lampy ostrzegawczej  
następuje po oświetleniu na napędzie .
e. Funkcja AUTO CLOSE może być używana tylko 
wtedy, gdy urządzenie zabezpieczające jest  
używane prawidłowo.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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MENU 5 5. —  Ustawienia parametrów wejścia bezpieczeństwa PE, fotokomórki, kurtyny świetlnej

5. - Włączanie i wyłą-
czanie wejścia bezpie-
czeństwa dla fotokomórek 
lub kurtyny świetlnej

5. 1 Włączenie i wyłącze-
nie wejścia bezpieczeń-
stwa dla fotokomórek lub 
kraty świetlnej i załączenie 
funkcji automatycznego 
zamykania.

5.-

 
5.0

Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez  
ok 6 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się O.-  
następnie puść przycisk:
- Używaj przycisku UP, aby wybrać 5. -
następnie krótko przyciśnij przycisk SET,
aby wybrać ten parametr.
 

Kolejny raz wciśnij przycisk SET, a na wyświetlaczu 

pojawi się 5.0 (domyślnie). Używając przycisków 

UP/DOWN wybierz parametr od 5.0 do 5.1 5.2
5.0  funkcja wejścia bezpieczeństwa  
jest wyłączona

5.1  funkcja wejścia bezpieczeństwa 
jest włączona

5.2 rozpoznawanie funkcji kurtyny świetlnej 
jest włączona

Wybierając 5.0  krótko przyciśnij przycisk SET, 
aby wybrać ten parametr i wrócić do MENU.

Wybierając 5.1  krótko przyciśnij przycisk SET, 
aby wybrać ten parametr, na wyświetlaczu po-

jawi się    potwierdzająca zmianę parametru 
umożliwiającą korzystanie z funkcji automa-
tycznego zamykania.

Używając przyciskow UP/DOWN wybierz parametr 

od      do      i potwierdź przyciskając przycisk 
SET. Ta funkcja pozwala włączyć działanie 
wejścia bezpieczeństwa. 
Oznacza:
    wejście bezpieczeństwa nie zostało akty-
wowane z funkcją AUTO CLOSE

    Funkcja AUTO CLOSE musi być włączona 
po włączeniu funkcji podczerwieni.
Po wybraniu naciśnij SET, aby zapisać usta-
wienie i wyjść z ustawień funkcji.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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Uwaga: 1. Tylko styk (NC) jest kompatybilny z zaci-
skiem portu „PE".
2. Upewnij się, że wiązka podczerwieni /       
kurtyny świetlna została prawidłowo zainsta-
lowana, w przeciwnym razie drzwi będą mogły 
się otwierać, ale nie zamykać. Na wyświetla-

czu pojawi się błąd  E 6.

5. 2 Rozpoznawanie 
funkcji fotokomórek / 
podczerwień

5.2 Sprawdź prawidłową instalację fotokomórek / 
urządzeń zabezpieczających przed wybraniem 
tej opcji. (patrz menu „5.1”)

Wybierz funkcję 5.2 
Następnie wyświeli się:

-- oznacza potrzebę ponownego ustawienia 
pozycji krańcowych.

0.- wróć do menu i wybierz opcję szybkiego 
ustawienia pozycji krańcowej.

Uwaga: rodzaj zabezpieczenia zostanie wykry-
ty automatycznie podczas ustawień pozycji 
krańcowych.
Po ustawieniu pozycji krańcowej wykonaj do-
datkowy test:

1. Naciśnij przycisk „UP", aby całkowicie otwo-
rzyć bramę, a następnie naciśnij przycisk
„DOWN", aby zamknąć bramę, ręcznie zablokuj 
czujnik podczerwieni / kurtynę świetlną pod-
czas zamykania bramy, upewnij się, że brama 
cofa się do pozycji otwarcia po wykryciu prze-
szkody.
2. Naciśnij przycisk „DOWN", aby ponownie za-
mknąć bramę. Jeśli bramę można prawidłowo 
zamknąć to wbudowana funkcja identyfikacji 
wiązki podczerwieni / kurtyny świetlnej działa 
poprawnie.

Uwaga 1. Tylko styk (NC) jest kompatybilny z zaciskiem 
portu „PE".
2. Upewnij się, że wiązka podczerwieni / kurty-
na świetlna została prawidłowo zainstalowa-
na, w przeciwnym razie brama będzie mogła 
się otwierać, ale nie zamykać. Na wyświetla-

czu pojawi się błąd E 6.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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MENU 6    6. —     Ustawienia parametrów funkcji dodatkowych

6.0  Ustawienie wysoko-
ści otwarcia częściowego

6.05.0 Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6 
sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się O.  - na-
stępnie puść przycisk:
- używaj przycisku UP, aby wybrać 6.-  następ-
nie krótko przyciśnij przycisk SET, aby wybrać 
ten parametr;
- kolejny raz wciśnij przycisk SET, a na wyświe-
tlaczu pojawi się 6.0 (domyśl nie);
- kolejny raz wciśnij przycisk SET; aby wybrać 
ten parametr, a na wyświetla  czu pojawi się na 
chwilę,

symbol                później migające .5     
Używając przycisków UP/DOWN wybierz

parametr od   . 1   do   .9
(wartość 9 odpowiada 9x10%=90%
otwarcia bramy)
Wciśnij przycisk SET aby zapisać ten parametr i 
wyjść z ustawień.

Uwaga: .5 ustawienie domyślne
Oznacza częściowe otwarcie bramy 
do 50% wysokości bramy.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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6. 2 Ustawienie para-
metrów wejścia sterujace-
go PB-(NO) 

6.2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 
6 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się O.-  
następnie puść przycisk:
- używaj przycisku UP, aby wybrać 6. 
-  następnie krótko przyciśnij przycisk SET,  
   aby wybrać tą funkcję;
- kolejny raz wciśnij przycisk SET  
  a na wyświetlaczu pojawi się 6.0 (domyślnie);
- używaj przycisku UP, aby wybrać 6.2
- następnie krótko przyciśnij przycisk SET, 
  aby wybrać tą funkcję i wyświetlić  
  parametry: portu PB.

. 1 . 1 Krok po kroku  
OTWÓRZ / STOP / ZAMKNIJ

. 2 . 2
- Wykonuje ZAMKNIJ bramę w położeniu  
   krańcowym otwarcia
- OTWÓRZ bramę w położeniu  
   krańcowym zamknięcia
- OTWÓRZ TYLKO w połowie położenia  
   krańcowego

. 3 . 3 TYLKO OTWÓRZ
(określone scenariusze zastosowań, alarm 
pożarowy, czujnik podczerwieni do otwierania 
bramy)

. 4 . 4 OTWÓRZ CZĘŚCIOWO bramę

. 5 . 5 Wykonaj REVERSE podczas zamykania 
bramy (domyślnie)

Uwaga: . 5 Wykonaj ODWRÓT podczas zamykania 
bramy (domyślnie)

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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6. 3 Sterowanie 
zamkiem elektrycznym 
(elektroryglem) 24 VDC 

6.3 Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6 
sekund, aż na świetlaczu pojawi się 0,- następ-
nie puśc przycisk:
- używaj przycisku UP, aby wybrać 6.-  następ-
nie krótko przycisnij przycisk SET, aby wybrać 
tą funkcję;
- kolejny raz wciśnij przycisk SET a na wyświe-
tlaczu pojawi się 6,0 (domyślnie);
- używaj przycisku UP, aby wybrać 6.3
następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby 
wybrać tą funkcję i wyświetlić parametry:

. 0 . 0 Funkcja sterowania elektroryglem jest 
wyłączona.

. 1 . 1
Funkcja sterowania elektroryglem jest 
włączona.

Na 1 sekundę przed otwarciem bramy na 
wyjściu pojawia się napięcie sterujące elektro-
ryglem wsunięcie rygla (czas działania 1,5 s.).

Po 1 sekundzie od zamknięcia bramy na wyj-
ściu pojawia się napięcie sterujące elektrory-
glem - wysunięcie rygla (czas działania 1,5 s.).

Uwaga: Domyślnie funkcja jest wyłączona.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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6. 4 Ustawienie działa-
nia lampy ostrzegawczej

6.4 Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez około 6 
sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.-następ-
nie puść przycisk:
- używaj przycisku UP, aby wybrać 6. -
następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby wy-
brać tą funkcję;
- kolejny raz wciśnij przycisk SET, a na wyświe-
tlaczu   pojawi   się   6.0 (domyślnie);
- używaj przycisku UP, aby wybrać 6.4 następnie 
krótko przyciśnij przycisk SET, aby wybrać tą 
funkcję i wyświetlić parametry:

. 1 Lampa ostrzegawcza miga, gdy brama jest w 
ruchu, i lampa ostrzegawcza gaśnie, gdy bra-
ma zostaje zatrzymana (domyślnie).

. 2 Lampa ostrzegawcza świeci się zawsze, gdy 
brama jest w ruchu, i lampa ostrzegawcza jest 
wyłączona, gdy brama jest zatrzymana.

. 3 Lampa ostrzegawcza miga, gdy brama jest w 
ruchu, i lampa ostrzegawcza miga również, 
gdy brama jest zatrzymana.

. 4 Lampa ostrzegawcza świeci się zawsze, gdy 
brama jest w ruchu, i lampa ostrzegawcza 
świeci się zawsze, gdy brama jest zatrzymana.

. 5 Lampa ostrzegawcza miga, gdy brama jest w ru-
chu, i lampa ostrzegawcza świeci się zawsze, gdy 
brama jest zatrzymana.

. 6 Lampa ostrzegawcza świeci się zawsze, gdy 
brama jest w ruchu, i lampa ostrzegawcza 
miga również, gdy brama jest zatrzymana.

Uwaga: . 1 Lampa ostrzegawcza miga, gdy brama jest 
w ruchu, i lampa ostrzegawcza gaśnie, gdy 
brama jest zatrzymana. (domyślnie).

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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6. 7 Ustawienia 
wyjścia przekaźnikowego 
XH06

6.7 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez około    
  6 sekund, aby wejść do głównego menu dopóki  
  nie pojawi się “0.-” na wyświetlaczu; wówczas  
  zwolnij przycisk.
- Naciskaj UP aż  na wyświetlaczu pojawi się  “ 6.- ”.
- Naciśnij przycisk SET; wówczas na wyświetla- 
  czu pojawi się “6.0” 
- Naciskaj UP aż  na wyświetlaczu pojawi się  “ 6.7”.
- Naciśnij przycisk SET, aby wejść do ustawień 
funkcji modułu wyjścia przekaźnikowego XH06. 
(Patrz - Zacisk wyjścia modułu przekaźnikowego)

. 1 Zestyk zamknięty po osiągnięciu pełnego 
otwarcia.

. 2 Zestyk zamknięty po osiągnięciu pełnego 
zamknięcia.

. 3 Zestyk zamknięty po osiągnięciu otwarcia 
częściowego.

. 4 Przed rozpoczęciem działania napędu zestyk 
jest zamknięty (przez ustawiany czas w zakre-
sie 1-7 s. Aby zmienić ten parametr, wciśnij SET 
i używając przycisków UP/DOWN ustaw  

parametr od   1   do 7 

3  jest ustawieniem domyślnym - 3 min.

. 5 Zestyk zamknięty podczas ruchu bramy. Po zatrzy-
maniu przekaźnik zostanie rozłączony po upływie
od 1 do 10 min. Aby zmienić ten parametr, wciśnij 
SET używając przycisków UP/DOWN ustaw para-
metr 

od 1  do A  

- gdzie  A oznacza 10 min.

3 jest ustawieniem domyślnym - 3 sekundy.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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. 6 Zestyk zamknięty podczas ruchu bramy.

. 7 Zestyk otwiera się i zamyka z częstotliwością
1 Hz zamknięty podczas ruchu bramy 
(dodatkowa funkcja dla lampy ostrzegawczej).

. 8 Wyłączenie działania wyjścia 
przekaźnikowego.

Uwaga . 8 Ustawienia domyślne. 
Istnieje możliwość wyboru sposobu działania 
przekaźnika NO lub NC

6. 8 Ustawienia 
wejścia zabezpieczenia 
krawędziowego

6.8 Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok. 6 
sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się przycisk 
0.- następnie puść przycisk:
- używaj przycisku UP, aby wybrać 6. 
- następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby 
wybrać tę funkcję;
- kolejny raz wciśnij przycisk SET, a na wyświetla-
czu pojawi się 6.0 (domyślnie);
- używaj przycisku UP, aby wybrać 6.8 
- następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby 
wybrać tę funkcję  i wyświetlić parametry:

. 1 Zabezpieczenie amperometryczne. Użyj rezy-
stora 8.2 K bez autotestu.

. 2 Wejście cyfrowe (OSE) 3-przewodowej.

. 3 Listwa pneumatyczna (DW).
Uwaga: Do autotestu DW należy użyć 

rezystora 8,2K. Kod błędu   E      pojawia się, 
gdy samouczenie DW nie powiodło się, należy 
zapoznać się ze stroną raportu błędu, aby 
uzyskać odpowiednie rozwiązanie.

Uwaga: Wejście rezystancyjne 8.2K ustawione jako 
domyślne.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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MENU 7    7. —     Ustawienia parametrów oświetlenia dodatkowego

7.-  Ustawienia 
parametrów oświetlenia 
dodatkowego

7.- Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6 
sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się O.  - 
- następnie puść przycisk
- używaj przycisku UP, aby wybrać 7.  -  
- następnie krótko przyciśnij przycisk SET,  
   aby wybrać tą funkcję;
- kolejny raz wciśnij przycisk SET a na

wyświetlaczu pojawi się 7.3   (domyślnie) 
używając przycisków UP/DOWN ustaw para-
metr

od  7.1 do 7.9 

7.3 oznacza czas dodatkowego świecenia 
3 min.

Ustawienia od 1-9 odpowiadają czasom 
1-9 min. Ustaw czas dodatkowego świecenia i 
zaakceptuj wciskając SET. 
Następnie ustaw sposób działania oświetlenia 
dodatkowego. Na wyświetlaczu

wyświetla się .0 , używając przycisków UP/DOWN 

ustaw parametr od  .0 do  .9  
.0   oznacza, że działanie oświetlenia  
dodatkowego jest wyłączone.

 .0 do  .9 oznacza czas w sekundach ostrze-
gania przed rozpoczęciem działania napędu.

Uwaga a. Po zatrzymaniu napędu oświetlenie dodat-
kowe będzie działać w ustawionym zakresie 
czasu 1-9 min.

Ustawienie  7.3   oznacza 3 min. dodatkowe-
go świecenia.

b. Przed rozpoczęciem działania napędu przez 
określony czas 0-9 sekund oświetlenie będzie 
migać i informować o uruchomie niu napędu.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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MENU 8    8. —   Ustawienia parametrów konserwacji urządzenia

8.0  Ustawienia 
powiadomień o wymogu 
konserwacji urządzenia

8.0 Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 
6   sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.-         
następnie puść przycisk;
- używaj przycisku UP, aby wybrać 8.-  następnie 
krótko przyciśnij przycisk SET, aby wybrać tą 
funkcję, a na wyświetlaczu pojawi się 8.0 (do-
myślnie), 
- następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby 
wejść do ustawień licznika cykli w celach konser-
wacyjnych.

.0 .0 oznacza że funkcja jest wyłączona 
(ustawienie domyślne).

Naciśnij przycisk SET, aby wejść do menu 
funkcji,

Wyświetlacz pokazuje  .0  
(ustawienie fabryczne).

Używając przycisków UP/DOWN ustaw

parametr od .1  do .8  następnie  .F  
wybrany parametr 
mnoży stalą ilość cykli x 500

Gdzie A=1O, F=15

Np.

.1  oznacza lx500=500 cykli,

.2 oznacza 2x500=1000 cykli,

.A oznacza 10x500=5000 cykli,

.F  oznacza 15x500=7500 cykli.

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU
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USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU

8. 1  Sprawdzenie liczby 
cykli przed kolejną 
konserwacją urządzenia

8.1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6    
sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.- na-
stępnie puść przycisk:
- Używaj przycisku UP, aby wybrać 8. -
następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby 
wybrać tą funkcję, a na wyświetlaczu pojawi się 
8.1, następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby 
wybrać parametr.

Na wyświetlaczu kolejno będzie się wyświetlać  
w pętli 3 razy, po czym

  - 10 00 -    
nastąpi wyjście z tego MENU.

Uwaga a. licznik będzie wyświetlał ilość wykonanych 
cykli nawet po zreseto waniu  do ustawień  
fabrycznych;

b. każdy cykl składa się z procesu otwarcia 
zamknięcia bramy;

c. kiedy licznik ostrzeżeń będzie pokazywał O 
oświetlenie sygnalizacyj ne  podczas  ruchu  
bramy będzie szybko migać, a podłączony 
sygnalizator dźwiękowy będzie działał, aby 
przypominać użytkownikowi o wymaganym 
przeglądzie konserwa  torskim, a na wyświetla-

czu będzie się wyświetlał błąd  E 8.

d. po wykonaniu konserwacji urządze nia 
instalator musi ustawić kolejny ilość cykli 
do kolejnej konserwacji.
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MENU 9    9. —     Zmiana kierunku obrotów napędu (góra/dół)

9.-  Zmiana kierunku 
obrotów napędu

9.- Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ok 6   
sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.- na-
stępnie puść przycisk:
- używaj przycisku UP, aby wybrać 9. - ;
- następnie krótko przyciśnij przycisk SET, aby 
wybrać tą funkcję, a na wy świetlaczu pojawi się:

9.1 9.1   kierunek obrotów do góry (domyślnie)

9.0 9.0  kierunek obrotów do dołu

Uwaga Po zmianie kierunku obrotów koniecznym jest 
ponowne nauczenie położeń krańcowych

USTAWIENIA PARAMETRÓW FUNKCJI W MENU

Kod 
błędu Opis błędu Sposób naprawy

E 0. Uszkodzenie enkodera, 
Enkoder nie odczytuje 
pozycji bramy.

1. Sprawdź podłączenie enkodera i czy wtyczka od 
enkodera jest prawidłowo wpięta
2. Wymień enkoder.

E 1. Brak reakcji napędu 
na polecenia centrali.

1. Sprawdź połączenie między silnikiem 
a centralą sterującą.

E 2. Zła biegunowość silnika. 1. Zamień miejscami przewody zasilające silnik.

E 3. Zbyt duży pobór prądu 
przez silnik napędu.

1. Sprawdź ustawienia siły w centrali sterującej.
2. Sprawdź działanie i wyważenie samej bramy.
3. Wymień napęd na mocniejszy.

KODY BŁĘDÓW
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KODY BŁĘDÓW

E 4. Przeciążenie napędu. 1. Brama jest zablokowana lub zbyt ciężka.
2. Sprawdź działanie i wyważe nie samej bramy.
3 Powierzchnia bramy jest zbyt duża.
4. Wymień napęd na mocniejszy.

E 5. Błąd zabezpieczenia 
krawędziowego.

1. Obwód bezpieczeństwa jest otwarty (brak 
rezystancji 8.2K).
2. Listwa krawędziowa OSE jest uszkodzona.

E 6. Błąd fotokomórki lub 
kurtyny świetlnej.

1. Sprawdź podłączenie urządzeń.
2. Włącz funkcję wykrywania przeszkód.
3. Sprawdź rodzaj podłączonego sygnału NO/NC.

E 7. SD drzwi przejściowe 
w bramie otwarte.

1. Sprawdź poprawność podłączenia i działania 
zabezpieczenia drzwi przejściowych.

E 8. Wymagana konserwacja 
bramy osiągnięto ustalo-
ną ilość cykli pracy.

1. Wezwij ekipę serwisową do wykonania przeglądu 
okresowego bramy i napędu.

E 9. Błąd wejścia 
zabezpieczenia 
krawędziowe OSE.

1. Przerwana wiązanka optycznego zabezpieczenia 
krawędziowego OSE.
2. Uszkodzone podłączenia kablowe lub samo urządzenie .
3. Sprawdź wybrany rodzaj podłączonego zabezpie-
czenia w MENU 6.8. (aktywuj .2).

E Brak komunikacji między 
centralą sterującą 
a napędem.

1. Wyciągnij i ponownie włóż wtyczki RJ45.
2. Rozłącz zasilanie i włącz ponownie po 10s.
3. Wymień kabel między centralą sterującą a napędem 
8P (z wtyczkami RJ45).

E c. Nie osiągnięto pozycji 
krańcowej.

1. Wykonaj ponownie programowanie pozycji 
krańcowych.
2. Wymień enkoder.

E  . Listwa pneumatyczna 
(DW) - błąd autotestu.

1. Sprawdź działanie NC listwy pneumatycznej (DW).
2. Sprawdź możliwość wycieku powietrza z instalacji.

E e. Podczas samouczenia się 
pozycji napęd się blokuje 
lub enkoder jest 
uszkodzony.

1. Wykonaj ponownie programowanie pozycji 
wkrańcowych.
2. Sprawdź podłączenie enkodera.
3. Wymień eknoder.

E f. Obwód bezpieczeństwa 
jest przerwany.

1. Sprawdź czy STOP nie jest wciśnięty.
2. Sprawdź podłączenia kablowe.
3. Upewnij się, że obwód bezpieczeństwa 
jest zamknięty NC.
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TX/RX ODBIORNIK RADIOWY I PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. Odbiornik radiowy działający w systemie otwartym HCS301 w zakresie 
częstotliwości 433 MHz lub opcjonalnie 868 MHz.
2. Obsługa pilotów 4-kanałowych z kodem dynamicznie zmiennym.
3. Odbiornik radiowy posiada złącze USB do podłączenia w urządzeniu.
4. Przyciśnij krótko przycisk LEARN aż zaświeci się dioda w odbiorniku, następnie przyciśnij. 
przycisk pilota, aby wysiać kod, w celu sunięcia zapamiętanych pilotów z odbiornika 
przyciśnij i przytrzymaj przycisk LEARN przez 6 sekund, dioda zamiga 5 razy w szybkim tempie.
5. Odbiornik posiada pamięć 50 pilotów, zapamiętanie 51 pilota powoduje usunięcie 1.
6. Tryby pracy pilota:
-Tryb standardowy:
 - działanie impulsowe krok po kroku OTWÓRZ/STOP/ZAMKNIJ danego przycisku.
-Tryb multifunkcyjny:
 -tryb 1
 -1 przycisk realizuje krok po kroku OTWÓRZ/STOP/ZAMKNIJ
 -2 przycisk OTWARCIE CZĘŚCIOWE
 -3 przycisk włącza/wyłącza funkcję oświetlenia dodatkowego
 -4 przycisk BLOKUJE działanie pozostałych przycisków pilota
 -tryb 2
 -1 przycisk realizuje komendę OTWÓRZ
 -2 przycisk realizuje komendę STOP
 -3 przycisk realizuje komendę ZAMKNIJ
 -4 przycisk BLOKUJE działanie pozostałych przycisków pilota
 -tryb 3
 -1 przycisk realizuje komendę OTWÓRZ
 -2 przycisk realizuje komendę STOP
 -3 przycisk realizuje komendę ZAMKNIJ
 -4 przycisk realizuje funkcję CF - tylko OTWÓRZ bez pośredniego zadziałania   
 STOP lub jeżeli brama jest zamykana spowoduje odwrócenie kierunku 
 i otwarcie całkowite bramy
Aby wybrać tryb multifunkcyjny, wybierz  odpowiedni tryb na przełącznikach DIP 
odbiornika wg poniższego schematu ustawień.
Uwaga: Poprawne działanie trybu multifunkcyjnego odbiornika wyłącznie z oryginalnymi 
pilotami:

S1 S2 S3 Opis funkcji

1 1 1 Tryb standardowy (domyślny)

0 1 1 Tryb wyłączania

1 0 1 Tryb 1 - multifunkcyjny

1 1 0 Tryb 2 - multifunkcyjny

0 0 1 Tryb 3 - multifunkcyjny



35

OPIS WEJŚĆ/WYJŚĆ CENTRALI STERUJĄCEJ

XH01 Wejście zasilania centrali  
sterujacej - 24 V AC

XH02 Terminal do podłaczenia zewnetrznego 
sterowania oraz zabezpieczenia

XH03 Zasilanie silnika napędu

XH04 Wejście zasilania 24 V DC

XH05 Zasilanie elektrozamka 24 V DC

XH06 Wyjście przekaźnikowe NO

BAT Wejście zasilania awaryjnego 
- akumulator kwasowo-ołowiowy

RJ11 Złącze do podłączenia przełącznika

WIFI Złącze USB do podłączenia modułu 
Wi-Fi

LED1 Zasilanie oświetlenia dodatkowego, 
wbudowanego w napęd

XH08 Terminal do podłączenia zabezpieczenia 
krawędziowego, czujnika drzwi  
przejściowych

XH09 Podłączenie panelu sterujacego  
z centrala

CLUTH Podłaczenie łańcuchowego 
otwierania awaryjnego

XH1 Podłączenie panelu 
sterującego z cen-
trala

RF2 Złącze USB do pod-
łączenia
odbiornika radio-
wego

XH09

RJ11XH08

GN
D

WIFI

LED1

+12V XH02

XH05

XH07

XH01 XH03
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+/-

+/- 24V wyjście zasilające elektrory-
giel 24V DC, max obciążenie 2A, 
czas pracy 3s funkcja w MENU 

6.3 musi być włączona

FLASH/GND

Zacisk wyjściowy lampy ostrzegawczej 
DC24V, maksymalny prąd napędu 0,2A, 

menu funkcji 6.4 określa status 
funkcji

+24V/GND DC 24V/ MAX 0.2A

XHO5 
Zacisk wyjściowy zamka elektronicznego

XHO2 
Terminal wyjściowy napędu bramy

XH06 
Wyjścia przekaźnikowe

COM/NO

wyjście przekaźnikowe, XH06 Moduł wyjść 
przekaźnikowych, maks. 100W.
Szczegółowe informacje można znaleźć  

w menu funkcji 6.7

OPIS WEJŚĆ/WYJŚĆ CENTRALI STERUJĄCEJ
CO

M
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P PB PE FL
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XH08 
Zacisk bezpieczeństwa
(Ochrona drzwi serwisowych/ Listwa bezpieczeństwa elektrycznego)

GND GND
+12V +12V

SINA Sygnał

SP15/SD Zacisk urządzenia zabezpieczającego drzwi serwi-
sowe/drzwi przejściowe.

Uwaga 1: SP15 jest odłączony, napęd bramy zatrzymuje się, a wszystkie 
funkcje sterowania stają  się nieaktywne.
Uwaga 2: Elektryczna listwa bezpieczeństwa jest zwarta podczas proce-
su zamykania, a napęd bramy automatycznie cofa się.

OPIS WEJŚĆ/WYJŚĆ CENTRALI STERUJĄCEJ

GN
D

+1
2V SD

SI
N

A

8K2

SP15

XH08 
Zacisk bezpieczeństwa 
(trójprzewodowe czujniki podczerwieni (OSE) /zabezpieczenie drzwi przejściowych)

GND GND
+12V +12V

SINA Sygnał

SP15/SD Zacisk urządzenia zabezpieczającego drzwi serwisowe/drzwi przejściowe.

Trójprzewo-
dowe czujniki 
podczerwieni

Włącz menu funkcji   6.8 / .2 Włącz trójprzewodowy port czujnika podczerwieni (użyj 
naszych standardowych czujników podczerwieni) 

Uwaga: SP15 jest odłączony, silnik zatrzymuje się, a wszystkie funkcje sterujące są nieaktywne. Podczas pro-
cesu zamykania trójprzewodowe czujniki podczerwieni są blokowane podczas zamykania, a napęd bramy jest 
automatycznie cofany.

GN
D

+1
2V SD

SI
N

A

SP15
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OPIS WEJŚĆ/WYJŚĆ CENTRALI STERUJĄCEJ

XH02 - (V 1) 
Zacisk bezpieczeństwa 
(czteroprzewodowe czujniki podczerwieni / kurtyna świetlna na podczerwień)

STOP Zatrzymanie awaryjne normalnie otwartego port (NO), wykonuje tryb długiego naciśnię-
cia po podłączeniu, napęd bram;

PB
Zaciski sterowania pracą napędu bramy, patrz szczegóły dotyczące poszczególnych funkcji

6.- 6.2 Menu funkcji normalnie otwartego portu (NO)

OPEN
Normalnie otwarty port (NO) zacisku otwierania bramy zewnętrznej 

Zewnętrzny przełącznik może być zdefiniowany jako funkcja  1.0 dla trybu przycisków.

CLOSE
Normalnie otwarty port (NO) zacisku zamykania bramy zewnętrznej

Zewnętrzny przełącznik może być zdefiniowany jako funkcja 1.0 dla trybu przycisków.

PE Czujniki podczerwieni, kurtyna świetlna podczerwieni, zobacz szczegóły 5.-
Menu włączania funkcji

+24V/GND Moc wyjściowa DC24V (maks. 0,2A)

CO
M
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M

STO
P

PB PE FLA
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D
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PEN

CLO
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SP15
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TXRX

O
PEN

CLO
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OPIS WEJŚĆ/WYJŚĆ CENTRALI STERUJĄCEJ

XH02 - (V 2)
Zacisk bezpieczeństwa 
(Czujniki podczerwieni/ kurtyna świetlna system alarmowy)

STOP Zatrzymanie awaryjne normalnie otwartego port (NO), wykonuje tryb długiego 
naciśnięcia po podłączeniu, napęd bram;

PB
Zaciski sterowania pracą napędu bramy, patrz szczegóły dotyczące poszczególnych funkcji

6.- 6.2 Menu funkcji normalnie otwartego portu (NO)

OPEN
Normalnie otwarty port (NO) zacisku otwierania bramy zewnętrznej 

Zewnętrzny przełącznik może być zdefiniowany jako funkcja  1.0 dla trybu przycisków.

CLOSE
Normalnie otwarty port (NO) zacisku zamykania bramy zewnętrznej

Zewnętrzny przełącznik może być zdefiniowany jako funkcja 1.0 dla trybu przycisków.

PE Czujniki podczerwieni, kurtyna świetlna podczerwieni, zobacz szczegóły 5.-
Menu włączania funkcji

GND/FA

Zacisk urządzenia alarmu pożarowego (domyślnie NIE) .
Uwaga: Brama zostanie automatycznie otwarta do położenia krańcowego otwarcia 
po zadziałaniu zacisku FA (niezależnie od statusu bramy) i brama nie może wyko-
nać żadnych innych poleceń, dopóki zacisk FA nie powróci do stanu NO (normalnie 
otwarty). 

+24V/GND Moc wyjściowa DC24V (maks. 0,2A)
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OPIS WEJŚĆ/WYJŚĆ CENTRALI STERUJĄCEJ

Instrukcja podłączenia zabezpieczenia optycznego

Przewód
spiralny

Puszka  
przyłączeniowa

Zabezpieczenie 
optyczne

Instalacja 

1. Zamocuj puszkę przyłączeniową do panela bramy od strony umiejscowienia centrali 
sterowniczej napędu. Nadajnik i odbiornik umieść w dolnej usczelce bramy.
2. Nadajnik i odbiornik zabezpieczenia optycznego podpinamy do puszki przyłaczenio-
wej, która poprzez przewód spiralny jest podłączona do napędu.
Kabel spiralny należy przymocować z boku prowadnicy za pomocą uchwytu kabla:

Uwaga: 
Podczas podłączania optycznych czujników krawędziowych do silnika w celu użycia. 
Należy najpierw usunąć rezystor 8,2K z centrali sterowniczej. Postępuj zgodnie  
z poniższymi instrukcjami, w centrali sterowniczej ustaw funkcję 6.8 

Napięcie DC 12-24V 

Pobór energii poniżej 6mA

Odległosć wykrywania 0.5m ~ 10m

Martwa strefa Mniej niż 10% odległości wykrywania

Detakcja Obiekty przezroczyste/nieprzezroczyste

Wymiary 37*13 mm

Długość przewodu nadajnika 10 m

Długość przewodu odbiornika 1 m

Zakres temperatury -200C~750C

Klasa odporności na wodę IP67

Waga 0.17 kg
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OPIS WEJŚĆ/WYJŚĆ CENTRALI STERUJĄCEJ

Schemat podłaczenia

1. Gdy podłączamy przewód spiralny 
do napędu, należy najpierw usunąć 
rezystor 8,2 K oraz zworkę z zacisku 
bezpieczeństwa w centrali, a następnie 
podłączyć przewód spriralny do napędu. 

2. Wejście +12 V, zielony przewód 
podłaczamy do SINA, czarny przewód 
podłączamy do SD.

1. Odporny na skręcanie dławik  
montujamy w uchwycie kabla  
spiralnego, a uchwyt kabla montujemy  
z boku prowadnicy. 

Uwaga: Po przejściu drutu sprężyny 
przez dławik trzeba dokręcić nakrętkę, 
aby zapobiec przesuwaniu się  
przewodu spiralnego.
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OPIS WEJŚĆ/WYJŚĆ CENTRALI STERUJĄCEJ

Konserwacja
Aby optyczne czujniki krawędzi działały stabilnie przez długi czas, należy przeprowa-
dzać następujące regularne przeglądy.
1.  Sprawdź, czy czujniki nadajnik / odbiornik są prawidłowo zamontowane w dolnej  
    uszczelce (nie wypadają) przesunięte, luźne lub zdeformowane.
2. Sprawdź okablowanie i połączenia pod kątem poluzowania, słabego styku  
    i rozłączenia.
3. Sprawdź, czy na powierzchni wykrywania nie ma kurzu lub wody.
4. Sprawdź, czy uszczelka dolna wraz z umieszczonymi w niej sensorami prawidłowo  
    przylega do podłoża.

1. Gdy podłączamy przewód spiralny do centrali sterowniczej, należy najpierw usunąć 
rezystor 8,2 K oraz zworkę z zacisku bezpieczeństwa w centrali, a następnie podłączyć 
przewód spriralny do centrali od lewej do prawej, zgodnie z kolorem przewód. Biały 
przewód do WT, czerwony przewód jest podłączony do BR, zielony przewód jest  
podłączony do GR, a czarny przewód jest podłączony do SD.

Uwaga: Gdy puszka przyłączeniowa jest zainstalowana na bramie, ale urządzenie  
zabezpieczające drzwi w bramie nie jest zainstalowane, SD na zacisku okablowania  
w puszce przyłączowej powinno być zwarte z GND poprzez zworkę.
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Intended use

The drive designed for automating industrial sectional doors.
The safe operation of the drive is only guaranteed when properly selected and instal-
led in accordance with this installation and user manual.
The drive with IP 54 enclosure must be protected against rain, excessive moisture and 
other adverse environmental conditions. The manufacturer is not liable for any dama-
ge caused by a different use of the device or failure to follow the instructions below.
Modifications to the device are allowed only with the prior consent of the manufactu-
rer.
Otherwise, the Manufacturer's Declaration is null and void.

Safety

Installation and commissioning may only be performed by qualified personnel.
Only trained and licensed installers may work on electrical devices. They must be able 
to properly assess the tasks entrusted to them, inspect the place of installation of 
the device and introduce appropriate safety measures. Any installation work must be 
carried out with power off. The applicable laws and standards must be observed.
WARNING: Important safety instructions:
- All the instructions must be observed for the safety of people. Keep the manuals for 
further use.
- Do not let children play with the device or controls, including the remote control.
- Follow all the instructions. Improper installation can lead to serious injuries.
- The operator control buttons must be installed in the way allowing for the direct 
adjustments of the operation, but away from moving parts. If the drive is not activa-
ted with the key, the buttons (of the control unit) must be placed at a minimum height 
of 1.5 m.
After completing the installation, make sure that the functions of the drive are proper-
ly set up and all safety devices and additional drivers are working properly.

Safety covers and accessories

The device may only be operated with drive/control panel covers and required safety 
devices installed.
Ensure the correct fitting of the gaskets and the proper tightening of the cable glands.

Measured motor noise level LpA <70 dB (A).

Note: 
The measurements do not include the noise level emitted by the structure of the door 
itself. 

GENERAL SAFETY INFORMATION
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TECHNICAL DATA

DIMENSIONS - STARCUS F35

Model STARCUS F35

Max. torque 35 Nm

Rated torque 25 Nm

Shaft rotational speed 24-32 rpm

Shaft diameter Ø 25.4 mm

Static holding torque 400 Nm

Door area ≤18 m2

Input power 220-240 V 

Motor power 350W

Control unit power supply 24V DC

Thermal protection limit 105°C

Max. cycles per hour (efficiency) 20

IP protection rating IP 54

Max door height/ max. number of shaft revolutions 15 rpm (5 m)
Operating temperature -20/+40 (+60) °C
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BEFORE INSTALLATION

Warning!

Follow these guidelines to avoid injury:
- The method of drive installation must endure stress-free operation
- The drive must not move on the shaft
- The installation conditions for the drive must consider the stability and resistance  
   to forces associated with the door operation.

Warning!

To avoid damage ensure that:
- The drive to be installed is functional and undamaged,
- The ambient temperature at the installation and target operation site  
   is from -20 °C to + 60 °C,
- The altitude of the location does not exceed 1000 m above sea level,
- No higher protection rating than IP54 is required.

Before starting the installation ensure that:

Before starting the installation ensure that:
- the drive is not stuck,
- the drive has been properly assembled,
- all electrical systems have been properly prepared,
- there are no other sources of hazard,
- the site of installation has been protected against third-party access.
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Mounting screws:
Use screws with a minimum 
tensile strength 
of 800 N/mm2.

Drive installation options:

Mounting accessories

Use the provided mounting 
accessories:
1. M8*12 hexagon fl ange 
bolts x 4
2. M6 * 10 Hexagon socket 
set screws x 4

MECHANICAL INSTALLATION
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MECHANICAL INSTALLATION

Installation of the console assembly at the door shaft

! Warning
In order to avoid damage to the drive and the door, the drive must be instal-
led to the console assembly. It dampens vibrations and allows for the proper 
torque transfer.

1) Fit the torque support bracket/console (A). 
2) Grease the spring shaft (B) around the operator seating. 
3) Place the operator (D) on the spring shaft (B). 
4) Tighten the 4 x M6*10 hexagon socket set screws (C) on the spring shaft (B)  
     through the output shaft.
5) Fix the operator to the torque support bracket with 4 screws.
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The quick release mechanism with a cord 
enables manual operation of the door by 
disconnecting the gear in the drive in the 
event of a failure or power failure.

1. Install the (supplied) cord of appropriate 
length to the ring on the drive.
2. In order to unlock the drive (disengage 
the gear), pull the cord downwards. Now 
the shaft of the door can rotate freely in 
the drive, and you can open and close the 
door manually.
3. The cord handle should be 1.8 m above 
the floor in order to prevent accidental 
operation and operation by children.

QUICK EMERGENCY RELEASE WITH CORD

COMPLETION OF INSTALLATION / MAINTENANCE

Installation

- check if all fasteners (console, mounting screws, retaining rings) are properly  
   tightened and in good technical condition.

Electric wiring

- check connection cables for mechanical damage or crushing.
- check for the correctness of electrical connections and contacts.

Emergency manual operation

- check the operation with power supply off.

Limit positions and elements of additional safety protection

- check the limit positions by completely opening and closing the door. 
- check the operation of safety devices installed in the door.
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USER-OPERATED PART OF THE CONTROL UNIT

INSTALLER-OPERATED PART OF THE CONTROL UNIT

Digital display:

The first boot up displays,   F.C. then count 

down from  99 to OO.

   — —  : Without travel limit set.

            :With travel limit set.

Button: UP/STOP

Button: STOP

Button: DOWN/STOP

Position Button/ connector Description

1.
Short press: Confirm setting;
Long press: Enter the function menu setting

2.
Short press: Adjust the function menu
Long press: Restore factory setting

3.
Short press: Adjust the function menu
Long press: Running cycle counter inquiry

4.
Short press: Return
Long Press: Enter into rail system selection

5. Short press: Quick activate “AUTO CLOSE” function

6. Short press: Quick activate “FORCE MARGIN” function
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BASIC FUNCTIONS OF THE CONTROLLER

FUNCTION POSITION DESCRIPTION

AUTO CLOSE Short 
press:

Important: 
The “AUTO CLOSE” only can be activated when the Photo 
beam or light curtain has been correctly installed and the 
photo beam function has been enabled from function 
menu.
- Short press the “AUTO CLOSE” button, when the 
indicator light is turned on. It means the “AUTO CLOSE” 
function has been activated. 
(Default: The door only can auto close while in the open 
limit position. And the Auto Close time is 15 seconds).
Note: Refer to page 16 - Menu 4 to change any setting for 
AUTO CLOSE conditions or time if necessary. 
Note: If there is no any photo beam or light curtain instal-
led, the door can not be closed, and the LED display will 
show the letter “E6” as an indication.
- Short press the “AUTO CLOSE” button, when the 
indicator light is turned off. It means the “AUTO CLOSE” 
function has been dis-activated. 

FORCE  
ADJUSTMENT

Short press: - Short press the button, the digital display will indicate 
the current force level firstly
- Continually short press the button: Incremental rolling 

display the force level between  L 1  to  L 9
L1: Minimum force level;
L9: Maximum force level
Note: L3 to L7 is recommended.

CYCLE  
COUNTER

Long press 
the button 
for 
6 seconds:

The digital will rolling display 

= OO OO 1O, it represents the drive has been 10 

running cycles worked.

Note: The running cycles is displayed in 6 digits.

RESET TO 
FACTORY  
SETTINGS

Long press 
the button 
for 10 se-
conds:

- The digital will rolling display

F- F= F     then release the button, it means the drive 
has been restored to factory setting.
Note: The running cycle counter record will not been 
cleared.
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QUICK DRIVE PROGRAMMING

FUNCTION DESCRIPTION

1. Press and hold 
the RAIL SYSTEM 
button for 3 sec.  

All of the indicator lights are light up constantly for “SL,HL,VL” and 
then off.
Then release the button until one 
of the indicator lights flashes. 
                                                                                                                          

2. Short press of 

 / 
helps to select 
the track system 
of your choice.

The corresponding LED will flash under the selected  
SL, HL, VL type.                                                                                                                                                               

  

SL: Standard lift sectional doors with cylindrical cable 
drum.

  
 

HL: High lift sectional doors with cylindrical-conical 
cable 

VL: Vertical lift sectional doors with conical cable 
drum

3. Short press of

confirms the 
track system 
selection

The corresponded indicator light is constant 
on for “SL,HL,VL”                                                                                                             
                                                                                                      

    
Then, the digital display shows             to start the OPEN travel limit 
setting.

4. Long press

 / 

Long press the button UP/DOWN to set the door to the target 
OPEN limit position, then release the buttons. 
Short Press the SET button once to store the open limit position, 
the digital displays               to start the CLOSE travel limit setting.

5. Long press

 / 

Long press the button UP/DOWN to set the door to the target CLOSE limit 
position then release the buttons. 
Short press the SET button once to store the CLOSE limit position, then the 
door drive will automatically open and close the door to store the door weight 
and spring balance conditions. 
Note:
a. If a system selection error occurs during the setting process, please click

Execute enter to exit the setting, and then execute the first 
operation again.

b. Active or change any stand alone function, refer to the below "FUNCTION 
TABLE MENU".
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TABELE DESCRIBING FUNCTIONS IN MENU

MENU Function in MENU Displayed box

0 Travel Limit Setting O. —

1 Common Function Setting 1. —

2 Operating Parameter Setting 2. —

3 Soft Stop (during-operation) Function Setting 3. —

4 AUTO CLOSE Time & Condition Setting 4. —

5 Infrared Beam & Light Curtain Function 5. —

6 Terminals for Extra Function Setting 6. —

7 Courtesy Light Function Setting 7. —

8 Maintenance Alarm Function Setting 8. —

9 Gear Motor Running Direction Rotating Setting 9. —
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MENU 0 O. —  Travel limit settings

O. — Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter travel limit setting until “0.-” appears on 
the display then release the button.

Press SET to enter travel limit setting menu, 
the digital displays                now you can set the 
OPEN Position Limit. 
Click the button UP/DOWN to adjust the open 
limit position of the door. Click the SET button to 
confirm the open limit position.

Digital now displays automatically        
now you can set the CLOSE position limit.
Click the button UP/DOWN, to adjust the close 
position limit. Click the SET button to confirm.
Then the door drive would automatically open 
and close the door and save the setting.

E O PS: If there is a faulty E O  , please  check if 
the encoder cable is connected properly. If the 
connection is normal, please reset the travel 
limit. When you reset the travel limit, short click 
the UP /DOWN button and then reset the travel 
limit.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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MENU 1    1. —     Common Function Setting

1. 0
Wired Push Button Mode 
Setting

 

1. — Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “1.-” appears on the display, press 
SET to enter common function setting menu.

1. 0 After press the SET button on “1.-”,“1.0” appears 
on the display.
Press SET to enter the control panel button 
mode setting.

. 1 Execution means:  

Long press   to open the door, 

long press   to close the door

. 2 Execution means:  

Click     to open the door, 

Long press       to close the door
- necessary if you purchased without the gate 
edge protection version. “TOTMANN” / 
DEADMAN”

. 3 Execution means:  

Long press   to open the door, 

Click   to close the door

. 4 Execution means:  

Click   to open the door, 

Click   to close the door (default)

Note When the emergency stop function works, 

Function    . 1   is executed as default button 
mode. 

1.  — Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “1.-” appears on the display.
Press SET and “1.0” appears on the display.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU

1. 1 Reversal Distance 
Ignorance Setting  (Fine 
adjustment of the pre-
-close limit position- for 
DW)

  

1. 1 Press UP till “1.1” appears on the display.
Press SET to enter the Reversal Distance Igno-
rance Setting.

.8 The digital flashes    .8
Adjust the stalls from .1  to  .F by button UP 

or DOWN, Press SET to confirm the function 

option, automatically exit to the menu  1.2 to 
continue setting the next function menu, or 
press the RETURN button to exit the function 
setting.

Note: According to the door rail system and the size 
of the cable drum, the adjustment range of 
each setting is between 20 mm -50 mm (Ba-
sed on the different cable drum installed).

Default .8 is about 35mm.
The calculation format is like this: 
[8] * 2* 2.2mm

1. 2 Fine adjustment of 
the open limit position

 

1. 2 Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “1.-” appears on the display.
Press SET then “1.0” appears on the display.
Press UP till “1.2” appears on the display.

- 5 Press SET to enter, digital flashing display -5, 
Use the UP or DOWN buttons to adjust the 
number displayed on the digital tube between 

-F…   0 to F Select the target parameter, 
press SET to confirm the function option, then 

exit to the menu  1.3  Continue to set the next 
function menu, or press the cancel button to 
exit the function setting.
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SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU

Note:

- 5
Default  - 5
a. Select  0 to F  which means the limit 
position moves further in the OPEN DOOR 
direction.

- Select   - F to 0  which means the limit 
position moves in the door center direction.

1. 3 Fine adjustment of 
the close limit position

  

1. 3 Press and hold SET button for about 6 se-
conds to enter main menu until “0.-” appears 
on the display then release the button.
Press UP till “1.-” appears on the display.
Press SET then “1.0” appears on the display.
Press UP till “1.3” appears on the display, 

- 5 Press SET to enter, digital flashing display  

-5 ; Use the UP/DOWN buttons to adjust 
the number displayed on the digital display 

between   - F 0  to F. Select the target 
parameter, press SET to confirm the function 

option, then exit to the menu  1.3

Note Default 2.- 
a. Select 0 to F, which means the limit po-
sition moves in the CLOSE DOOR direction.

b. Select  -F to 0 , which means the limit 
position moves in the door center direction.
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MENU 2    2. —     Adjustment of speed and decelerations

2. 0
Door closing speed  
adjustment

2.0 Press and hold SET button for about 6 seconds to 
enter main menu until “0.-” appears on the display 
then release the button.
Press UP till “2.-” appears on the display.
Press “SET” into the operating parameter setting 
menu, digital displays “2.0”  
Press SET to enter the door closing speed adjust-
ment menu,

. 1 High speed, 100% of standard door closing 
speed, 50% of soft closing speed 

. 2 Medium speed, 90% standard door closing speed, 
40% of soft closing speed 

. 3 Low speed, 80% standard door closing speed, 
40% of soft closing speed 

. 4 Low speed, 70% standard door closing speed, 
35% of soft closing speed  

. 5 Low speed, 60% standard door closing speed, 
35% of soft closing speed  

. 6 Low speed, 50% standard door closing speed, 
35% of soft closing speed  

Note: After quick setting the door drive,AAS function au-
tomatically select the most optimized speed for the 
door already. When you change the speed manual-
ly in this menu, you have to set the travel position 
limit again to ensure door drive works properly.

2. 1
Door opening speed 
adjustment

2. 1 Press and hold SET button for about 6 seconds to 
enter main menu until “0.-” appears on the display 
then release the button.
Press UP till “2.-” appears on the display.
Press “SET” into the operating parameter setting 
menu, digital displays “2.0” 
Press UP till “2.1” appears on the display
Press SET to enter the door opening speed adjust-
ment menu,

. 1 High speed, 100% of standard door opening 
speed, 50% of soft closing speed

. 2 High speed, 90% of standard door opening spe-
ed, 40% of soft closing speed

. 3 Medium speed, 80% of standard door opening 
speed, 50% of soft closing speed

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU

. 4 Low speed, 70% of standard door opening 
speed,40% of soft closing speed

Note: After quick setting the door drive,AAS function 
automatically select the most optimized speed 
for the door already.
When you change the speed manually in this 
menu,you have to set the travel position limit 
again to ensure door drive works properly.

2. 2
Soft closing distance 
adjustment

2.2 Press and hold SET button for about 6 seconds to 
enter main menu until “0.-” appears on the display 
then release the button.
Press UP till “2.-” appears on the display.
Press “SET” into the operating parameter setting 
menu, digital displays “2.0” 
Press UP till “2.2” appears on the display
Press SET to enter the Soft closing distance adjust-
ment,

. 1 Soft closing distance
SL: 10CM    HL: 20CM    VL: 25CM

. 2 Soft closing distance
SL: 20CM    HL: 30CM    VL: 40CM

. 3 Soft closing distance
SL: 25CM    HL: 45CM    VL: 50CM

. 4 Soft closing distance
SL: 40CM    HL: 55CM    VL:60CM

Note: The above soft closing distance is estimated 
with 18-inch cable drum. The actual distance 
will be different according to the customer's 
cable drum diameter. The rail system (AAS) 
will automatically match the optimized soft 
closing distance. After the customer changes 
the default distance, the previous travel limit 
will be lost and needs to be re-learned.
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MENU 3    3. —     Soft Stop (during-operation) Function Setting

3. - Soft stop (during-
-operation) function

3.-

3. 1

Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “3.-” appears on the display.
Press SET into the Soft stop (during-operation) 
function adjustment 

The digital tube display 3. 1  Number 1 fla-
shing display (default).

Adjust the stalls from 3.0 to 3.4 by buttons 
UP/DOWN.  This function is used to control the 
soft stop and corresponding soft stop speed 
during operation. Press the SET button to con-
firm the selection and automatically exit the 
function menu.

Note: The soft stop function is enabled  

by default   3. 1. , Whether it is an external de-
vice or a remote control, the soft stop function 
is implemented during operation.

3.0   means: Soft stop function is off

3.1 means soft-stop will low-down the speed to 
30% in 0.75 second,then stop the door

3.2 means soft-stop will low-down the speed 
to 40% in 0.75 second, then stop the door.

3.3 means soft-stop will low-down the speed 
to 50% in 0.75 second, then stop the door.

3.4 means soft-stop will low-down the speed 
to 60% in 0.75 second, then stop the door.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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MENU 4    4. —     AUTO CLOSE Time & Condition Setting

4. - AUTO CLOSE  
time setting

4.-

0 3

Press and hold SET button for about 6 seconds to en-
ter main menu until “0.-” appears on the display then 
release the button.
Press UP till “4.-” appears on the display.
Press SET enter into the AUTO CLOSE time and con-
dition setting
Adjust the stalls from 0 1  to 99 , by buttons UP/
DOWN 5 seconds per stall AUTO CLOSE time calcu-
lation method is 5S*N, N=01—99. 
The maximum AUTO CLOSE time is 495S, press the 
SET button to store the required AUTO CLOSE time 
setting, then the digital tube displays 4.1 which 
means that it has entered the AUTO CLOSE con-
dition setting, Adjust by buttons UP/DOWN from  

4.1 or 4.2 or 4.3,  Select the corresponding 
function, press the SET button to save and exit the 
menu setting.

Note: The AUTO CLOSE function is turned on, which me-
ans the door is controlled by the AUTO CLOSE but-
ton on the control box.

4. 1 Condition 4. 1  means: Only after the door is ope-
ned to the open limit position, the AUTO CLOSE 
function is effective and starts timing.

4.2 Condition  4.2  means: After the door stops at 
any position when opening, the AUTO CLOSE func-
tion is effective and starts timing.

4.3 Condition 4.3 means: No matter where the door is 
open, as long as it is not at the close limit position, it 
will automatically close.

Note: a. If the infrared function is turned on, the AUTO CLOSE 
timing will stop when the infrared is blocked by an ob-
stacle. After the obstacle removed, it will continue the 
previous timing and automatically close the door.
b. When the door is about to close, the courtesy light 
flashes for warning.
c. When the door is about to close, the warning light fla-
shes to warn.
d. Note: The flashing time of the warning light follows 
the courtesy light.
e. The AUTO CLOSE function can only be used when the 
safety protection device is used correctly

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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MENU 5    5. —     Infrared Beam & Light Curtain Function

5. - Infrared function off 
and on

5. 1 Enabling and disa-
bling the safety input for 
photocells and light curta-
ins and activation of the 
Auto Close function.

5.-

 
5.0

Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “5.-” appears on the display.
Press  SET into the Infrared Beam & Light Curtain 
function

Press SET to enter, the digital displays 5.0 
(default).  

Adjust the stalls from5.0  to 5.1 5.2 by  
buttons UP/DOWN. 

5.0 means: The infrared interface function is 
disabled. 

5.1  means: The infrared function interface is 
enabled.

5.2 means: The built-in infrared beam identi-
fication function (Built-in light curtain identifi-
cation function) is enabled.

Select 5.0  function, (default) Press SET  
to save and exit the function menu.
Select  5.1   function which means the infrared 
beam function is enabled. Then after pressing the 
SET button to save setting, the digital displays

        immediately after this operation, which 
means entering the coordination setting of inf-
rared function and Auto-close function.

Adjust the stalls from         to        by buttons +/-.

         means: The infrared function is not related 
to the AUTO CLOSE function.

        means: The AUTO CLOSE function must be 
enabled after the infrared function is turned on.
 
After selecting, press SET to save the setting 
and exit the function setting.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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Note Important Notice:
Only the Normal-Close (NC) contact is compati-
ble with the “PE” port terminal. 
2. Make sure the Infrared Beam /Light Cur-
tain has been correctly installed, otherwise 
the  door will be allowed for opening but not 

closing. The digital displays faulty E 6

5. 2 Built-in Infrared 
Beam /Light Curtain identi-
fication setting

5.2 Important Notes: 
Pre-Installed and tested (Refer to the menu 
“5.1”) the built-in Infrared Beam /Light Curtain 
to ensure it’s correct performance before select 
the menu . 

Select  5.2 function enter into the menu of 
built-in Infrared Beam /Light Curtain identifica-
tion setting. The display shows

-- which means the original travel limits sho-
uld be re-set. 

Refer to the menu 0.- , or refer the quick  
setting guide by “AAS” Automatic adapt sys-
tem to reset the travel limit.

Remark: The built-in infrared Beam /Light Cur-
tain will be identified automatically during the 
time of travel limit learning. 

Important test process after travel limit reset: 
Press the “UP” button to open the door comple-
tely and then press the “DOWN” button to close 
the door, manually block the infrared sensor/li-
ght curtain during the door’s closing, ensure the 
door panel will be reversed correctly. 
Press the “Down” button to close the door aga-
in. The door can be closed properly which me-
ans the built-in infrared Beam /Light Curtain 
identification function works correctly. 

Note 1.  Only the Normal-Close (NC) contact is compa-
tible with the “PE” port terminal. 
2.  Make sure the Infrared Beam /Light Curtain 
has been correctly installed, otherwise the  door 
will be allow for opening but not closing. The 

digital displays faulty  E 6.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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MENU 6    6. —    Terminals for Extra Function Setting

6.0  Partial opening 
height setting

6.05.0 Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “6.-” appears on the display.
Press SET then appears “6.0” on the display.
Press SET enter into the Partial open position 
setting.
Press SET to enter the function menu, digital  

quickly display             

Then it flashes  .5     

Adjust the stalls from   . 1   to   .9
by buttons +/-. (9 stalls represent 10%-90% of the 
door travel limit).

Press SET to confirm and exit to the menu 1.0  
You can continue to set the next function menu. 
Or press the RETURN button to exit the function 
setting.

Note .5 (default). 
It means that the partial open door position is 
50% of the full travel limit.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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6. 2 PB Port function 
setting (NO) 

6.2 Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “6.-” appears on the display.
Press SET then appears “6.0” on the display
Press UP till “6.2” appears on the display.
Press SET enter into the PB Port function 
setting.

. 1 . 1 Execute OPEN / STOP / CLOSE the door.

Single-cycle function.

. 2 . 2
Execute CLOSE the door at the open limit 
position.
OPEN the door at the close limit position.
ONLY OPEN the door in the middle of the travel 
limit.

. 3 . 3 Execute ONLY OPEN the door
(Specified application scenarios, Fire alarm, 
infrared sensor to open the door).

. 4 . 4 Execute PARTIAL OPEN the door.

. 5 . 5 OPEN the door when it is in
closing phase (reverse action).

Note . 5 Execute REVERSE during door closing 
(default).

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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6. 3 Electronic lock 
function

6.3 Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “6.-” appears on the display.
Press SET then appears “6.0” on the display.
Press UP till “6.3” appears on the display.
Press SET enter into the Electronic lock func-
tion setting.

. 0 . 0 Electronic lock function is off (default).

. 1 . 1
Electronic lock function is enabled: 
1 second after the door drive runs to the close 
limit position, the electronic lock is powered on, 
the bolt is pushed out, and after 1.5 seconds 
electronic lock stops supplying power.
After the door drive receives the door opening 
command at the close limit position, the elec-
tronic lock will be powered on firstly to retract 
the bolt, then the door starts to run after 1.5 
seconds, and the electronic lock stops power 
supply after the door runs for 1 second.

Note The default electronic lock function is off.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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6. 4 FLASH/Warning 
light output port setting

6.4 Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “6.-” appears on the display.
Press SET then appears “6.0” on the display
Press UP till “6.4” appears on the display.
Press SET enter into the FLASH/Warning light 
output port setting.

. 1 Warning light flashes when the door is run-
ning, and warning light off when the door is 
stop. (default)

. 2 The warning light is always on when the door 
is running, and the warning light is off when 
the door is stop.

. 3 The warning light flashes when the door is 
running, and the warning light flashes also 
when the door is stop.

. 4 The warning light is always on when the door 
is running,and the warning light is always on 
also when the door is stop.

. 5 The warning light flashes when the door is run-
ning,and the warning light is always on when the 
door is stop.

. 6 The warning light is always on when the door 
is running,and the warning light flashes also 
when the door is stop.

Note . 1 means: Warning light flashes when the 
door is running, and warning light off when the 
door is stop. (default).

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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6. 7 XH06 Relay 
output module function 
setting

6.7 Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “6.-” appears on the display.
Press SET then appears “6.0” on the display.
Press UP till “6.7” appears on the display.
Press SET enter into XH06 Relay output module 
function setting.

. 1 Reach the open limit position, relay closed.

. 2 Reach the close limit position, relay closed.

. 3 Reach the partial open limit position,  
relay closed.

. 4 Before the door drive running, the relay is clo-
sed first (1-7 seconds time adjustable)
Press SET to confirm and directly enter the 
time setting. Adjust the stalls from   

   1   to 7 by buttons UP/DOWN.

3  default: Represents 3 seconds.

. 5 Relay always closed during the door drive running. 
After the door drive stops, relay will be disconnec-
ted after 1-10 minutes delay.(Adjustable time, simi-
lar to courtesy light OFF DELAY function).
Press SET to confirm and directly enter the time 

setting. Adjust the stalls from 1  to A  

by buttons UP/DOWN. A=10.  A means; 10 minutes.

3 default: Represents 3 minutes.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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. 6 The relay is closed during door drive operation.

. 7 When the door drive running, the relay flashes 
at a frequency of 1HZ (externally extended 
warning light function).

. 8 Relay no action

Note . 8 default.
The customer can set the function according 
to the specific application and choose the ap-
propriate function with the Normal-Open (NO) 
and Normal-Close (NC) function of the relay.

6. 8 Safety device port 
function

6.8 Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “6.-” appears on the display.
Press SET then appears “6.0” on the display
Press UP till “6.8” appears on the display.
Press SET enter into Safety device port function 
selection.

. 1 Electrical safety edge (Use 8.2K resistor witho-
ut self-test).

. 2 Optical safety edge (Three-wire infrared photo 
eyes).

. 3 Air pressure switch (DW)
Note: Use 8.2K resistor for the DW self-test. 

Fault display code E      appears when the DW 
self learn was failed, refer to the fault report 
page for a solution accordingly.

Note 8.2K resistor is used to short-circuit the safety 
port by default.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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MENU 7    7. —     Courtesy Light Function Setting

7.-  Courtesy light off 
delay time.

7.- Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “7.-” appears on the display.
Press  SET into Courtesy light off delay time set-
ting.
Press SET to enter the function menu, digital 

tube display   7.3. 

Adjust the stalls from7.1  to 7.9  by buttons 

UP/DOWN.
 
default，means 3 minutes delay.
1 minute per stall. It is adjustable for 1-9 minu-
tes. Select the delay time of the courtesy light, 
press the SET button to save setting, At the 
same time, enter the warning function setting 

of the courtesy light,  digital tube display .0, 

Adjust the stalls from .0 to .9 by buttons 
UP/DOWN.
.0  means the courtesy light operation war-
ning function is off. 

 .0  to .9 means: The corresponding warning 
1-9 second time selection,1-9 second option 
means flashing before door drive starts run-
ning.

Note a. After the door drive stops running, the cour-
tesy light delay time can be adjusted from 1~9 
minutes, the default is 

7.3   means 3 minutes off delay.

b. After the courtesy light warning function 
is turned on, the courtesy light will flash for a 
corresponding time before the door drive runs 
each time, and then the door drive will start to 
perform actions.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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MENU 8    8. —  Maintenance Alarm Function Setting

8.0  Maintenance alarm 
cycle-counting setting

8.0 Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “8.-” appears on the display.Press  
SET then “8.0” appears on the display.
Press SET to enter the Maintenance alarm cycle-
-counting setting.

.0 .0 Indicates that the maintenance alarm func-
tion is closed (factory default).

Press SET to enter the function menu, digital 

displays .0 (factory default). 

Adjust the stalls from .1  to .8 then .F  
by buttons UP/DOWN. 
500 cycles per stall. Cycles-calculation 
method is 500*N, N=01—15. A=10; F=15

E.g.

.1  means 1x500=500 cycles,

.2 means 2x500=1000 cycles,

.A means 10x500=5000 cycles,

.F  means 15x500=7500 cycles.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU
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SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU

8. 1  Query the rema-
ining cycles of mainte-
nance alarm

8.1 Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “8.-” appears on the display.Press  
SET then “8.0” appears on the display.
Press UP till “8.1” appears on the display , Press 
SET to enter the Query the remaining cycles of 
maintenance alarm.

Press SET to enter the function query, the digital 
will circulated display

  - 10 00 -    
then after the cumulative loop display 3 times, 
the query display will exit.

Note a. Running cycles counter will not be cleared 
even after the door drive is restored to factory 
settings.
b. Maintenance alarm description (Running 
cycles will minus 1 cycle, after the door drive 
reaching the close limit position each time)
c. When the maintenance alarm count shows 
0, when the door drive runs to the open and 
close limit positions each time, the courtesy 
light will flash quickly, the buzzer will sound 
continuously to remind the customer that the 
door and the drive unit need maintenance, and 

the digital tube will display fault E 8. 
d. After the maintenance of the door or drive 
unit is completed, the maintenance personnel 
need to re-enter the menu to set the mainte-
nance alarm cycles, and the cycles of mainte-
nance alarms will restart to count.
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MENU 9    9. —     Gear Motor Running Direction Rotating Setting

9.-  Door drive output 
rotating direction setting

9.- Press and hold SET button for about 6 seconds 
to enter main menu until “0.-” appears on the 
display then release the button.
Press UP till “9.-” appears on the display.
Press SET to enter the Door drive output rota-
ting direction setting.

9.1 9.1   Door drive rotating direction is forward. 
(Default) 

9.0 9.0  Door drive rotating direction is reverse.

Note After adjusting the rotating direction of the 
door drive, it is necessary to relearn the travel 
limit.

SETTINGS OF FUNCTION PARAMETERS IN MENU

Error 
Code Description Measures

E 0. Encoder failure, the 
encoder cannot write and 
read data.

1. Replace the encoder. 
2. Replace the encoder cable.

E 1. No motor motion signal is 
Detected.

1. Check whether the wiring between the limiter and 
the control board is loose.

E 2. The positive and negative 
poles of the motor wire 
are reversed.

1. Exchange the positive and negative poles  
of the motor.

E 3. Motor current is too high. 1. Choose matching control system and motor.
2. Check the door body. 
3. Replace the high-power door drive.

ERROR CODES
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ERROR CODES

E 4. Door drive overload alarm, 
current overrun.

1. The door is stuck, or the door is too heavy.
2. The door size is too large.
3. Check the door body.
4. Replace for the high-power door drive.

E 5. Optical safety edge  
sensor kit fault. 

1. 8.2K resistor is open circuit, missing installation.
2. The conductive tape edge is aging or broken.

E 6. Infrared/infrared light 
curtain function port is 
triggered.

1. Check whether the infrared function is turned on.
2. Turn on the infrared function to detect whether the 
infrared device is blocked.   
3. Check whether the NO/NC wiring of the infrared de-
vice output port is wrong. The NO port is connected by 
default, and the port is closed after the shot.

E 7. SD (Pass door/wicket 
door) switch triggered.

1. Check whether the SD function port of the secure 
port is not connected.

E 8. The maintenance alarm 
reaches the cycle thre-
shold set.

1. Notify maintenance personnel to maintain the door 
and drive.

E 9. Input error, OSE edge 
protection.

1. The beam of the OSE optical edge protection is 
interrupted.
2. Damaged cable connection or the device itself.
3. Check the selected type of connected protection in 
MENU 6.8 (activate 2).

E Communication failure 
between door drive and 
control panel.

1. Pull out and reinsert the RJ45 plugs.
2. Disconnect the power and turn it on again after 10s.
3. Replace the cable between the control board and the 
8P drive (with RJ45 plugs).

E c. Travel limit position not 
reached.

1. Perform reprogramming of limit positions.
2. Replace the encoder.

E  . Pneumatic rail (DW)  
- self-test error.

1. Check NC operation of the pneumatic bar (DW).
2. Check the possibility of air leakage from the  
installation.

E e. During position learning, 
the drive is blocked, or the 
encoder is defective.

1. Carry out programming of the travel limit  
positions again.
2. Check the encoder connection.
3. Replace the encoder.

E f. The safety circuit  
is interrupted.

1. Make sure STOP is not pressed.
2. Check cable connections.
3. Make sure that the safety circuit is closed with the NC.
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TX/RX FUNCTION MODULE DESCRIPTION (optional)

1. Radio receiver operating in the HCS301 open system within the 433 MHz  
or optionally 868 MHz frequency range.
2. Support for 4-channel remotes with dynamically changing code.
3. The radio receiver has a USB connector for connection to the device.
4. Briefly press the LEARN button until the LED on the receiver lights up. Then press the 
remote-control button to transmit the code, in order to remove the remembered remotes 
from the receiver. Press and hold the LEARN button for 6 seconds, the LED will quickly 
blink 5 times.
5. The receiver has a memory for 50 remote controls; memorizing 51. remote control dele-
tes the first one.
6. Remote control operation modes:
- standard mode: 
 - impulse operation step by step OPEN / STOP / CLOSE of a given button
- multifunctional mode: 
 - mode 1
 - button 1 performs step-by-step OPEN / STOP / CLOSE 
 - button 2 performs PARTIAL OPENING 
 - button 3 turns on/off the courtesy lighting function 
 - button 4 disables the operation of other buttons of the remote control 
 - mode 2
 - button 1 for the OPEN command
 - button 2 for the STOP command
 - button 3 for the CLOSE command
 - button 4 disables the operation of the other buttons on the remote control
 - mode 3
 - button 1 for the OPEN command
 - button 2 for the STOP command 
 - button 3 for the CLOSE command
 - button 4 performs the CF function - only OPEN - without indirect STOP opera  
                       tion or if the door is closed, it will reverse the direction and open the door completely
To select the multifunctional mode, select the appropriate mode on the receiver's DIP 
switches according to the setting diagram below.
Note: The correct operation of the receiver's multifunctional mode only with original 
remotes.

S1 S2 S3 Function description

1 1 1 Standard mode (by default)

0 1 1 Switch off mode

1 0 1 Mode 1 - multifunctional

1 1 0 Mode 2 - multifunctional

0 0 1 Mode 3 - multifunctional
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DESCRIPTION OF THE INPUTS / OUTPUTS OF THE CONTROL 

XH1 Display board 
terminal

RF2 Transmitter receiver 
module terminal

XH01 DC24V Power input terminal

XH02 External function terminal

XH03 Gear motor power supply terminal

XH04 DC24V Input terminal

XH05 Electronic lock terminal

XH06 Relay module output terminal

BAT+ Lead-acid battery input terminal

RJ11 External wired wall control connection

WIFI1 WIFI control terminal

LED1 Courtesy light terminal

XH08 Safety terminal

XH09 Display board terminal

CLUTH Rear clutch protection terminalXH09

RJ11XH08

GN
D

WIFI

LED1

+12V XH02

XH05

XH07

XH01 XH03
BAT+

TP1

XH04

COM N0
XH06

SDSIN
A

CLUTH

CO
M

CO
M

STO
P

PB PE FLA
GN

D
+24V

O
PEN

CLO
SE
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+/-

±24V Electronic lock output termi-
nal, output current max. 2A, time 3S,
function menu 

 6.3 enabled

FLASH/GND
DC24V warning light output terminal, 
drive MAX current 0.2A, function menu 

6.4 define function status

+24V/GND DC 24V/ MAX 0.2A

XHO5 
Electronic lock output terminal

XHO2 
Door drive output terminal

XH06 
Relay module output terminal

COM/NO
XH06 Relay output module, max 100w. 

See the function menu 6.7 for details

CO
M

CO
M

ST
O

P PB PE FL
A

GN
D

+2
4V

O
PE

N

CL
O

SE

+2
4V

+2
4V

-

+

-

+
ELECTRONIC 

LOCK

COM N0

N    L

DESCRIPTION OF THE INPUTS / OUTPUTS OF THE CONTROL 
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DESCRIPTION OF THE INPUTS / OUTPUTS OF THE CONTROL 

XH08 
Safety terminal
(Wicket door protection/ Electrical safety edge)

GND GND
+12V +12V

SINA Signal

SP15/SD Wicket door/ Pass door protection device terminal.

Note1: SP15 is disconnected, the door drive stops, and all control 
functions are invalid. 
Note2: The Electrical safety edge is short-circuited during the clo-
sing process, and the door drive will automatic reverse.

GN
D

+1
2V SD

SI
N

A

8K2

SP15

XH08 
Safety terminal 
(Optical safety edge/ three-wire infrared photo eyes/wicket door protection)

GN
D

+1
2V SD

SI
N

A

SP15

GND GND
+12V +12V

SINA Signal

SP15/SD Wicket door/ Pass door protection device terminal

Optical safety 
edge

Enter the function menu   6.8 / .2 to enable the optical safety edge system/Three-

-wire infrared photo eyes 

Note 1: SP15 is disconnected, the motor stops, and all control functions are invalid. 
Note 2: The door will automatically reverse once the Optical safety edge system is triggered during the door’s 
closing process.

Infrared  emission Infrared receiver
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XH02 - (V 1) 
Safety terminal 
(Infrared sensors/ light curtain)

STOP Emergency stop normally open (NO) port, after connection, the door drive executes 
long press operation mode

PB
Door drive operation control terminal, see details for specific functions 

6.- 6.2 Function menu normally open (NO) port

OPEN
External door opening terminal normally open (NO) port

The external switch can be defined  1.0 the function for button mode.

CLOSE
External door closing terminal normally open (NO) port

The external switch can be defined 1.0 the function for button mode.

PE Infrared sensors/ Built-in infrared sensors/ Light curtain, Details in 5.-
function menu.

+24V/GND DC24V Output power max 0.2A

DESCRIPTION OF THE INPUTS / OUTPUTS OF THE CONTROL 
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XH02 - (V 2)  
Safety terminal 
(Infrared sensors/ light curtain/Alarm System)

STOP Emergency stop normally open (NO) port, after connection, the door drive executes 
long press operation mode

PB
Door drive operation control terminal, see details for specific functions

6.- 6.2 Function menu normally open (NO) port

OPEN
External door opening terminal normally open (NO) port

The external switch can be defined  1.0 the function for button mode.

CLOSE
External door closing terminal normally open (NO) port

The external switch can be defined 1.0 the function for button mode.

PE Infrared sensors/ Built-in infrared sensors/ Light curtain, Details in 5.-
function menu.

GND/FA

The terminal of the fire alarm device (Default NO) .
Remark:  The door will be opened to the opening limit position automatically 
once the FA terminal is triggered (No matter what status the door is) and the door 
cannot execute any other action commands until the FA terminal returns to the NO 
(Normal open) state.

+24V/GND DC24V Output power max 0.2A

DESCRIPTION OF THE INPUTS / OUTPUTS OF THE CONTROL 
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Instruction of Optical Edge Sensors

Spring 
Wire 
Bracket

Safety  
Junction Box

Optical Edge 
Sensors

Installation 

1. According to the installation position of the motor, fix the safety junction box on one 
side of the door. The transmitting and receiving ends of the optical edge sensors are 
fixed to the two ends of the door rubber strip by rubber plugs.
2. The optical edge sensors signal line is connected to the safety control box, and the 
safety junction box is connected to the motor through a spring wire.
Note: The spring wire needs to be fixed on the side of the door frame with a spring wire 
bracket. Please see the following diagram for specific installation:

Note: 
When connecting the optical edge sensors to the motor for use，Need to remove the 8.2K 
resistor on the control box first. Follow the instructions below to access the control box 
interface, and set the function to 6.8, the optical edge sensors can be used normally.

Voltage DC 12-24V 

Power Consumption Below 6mA

Detection Distance 0.5m~10m

Error distance Less Than 10% of Detection Distance

Detect Object Translucent/Non-transparent Objects

Physical Dimension 37*13mm

Line Length of Transmission Interface 10m

Line length of receiving Interface 1m

Operating Temperature -20，~75，

Waterproof Level IP67

Weight About 0.17Kg

DESCRIPTION OF THE INPUTS / OUTPUTS OF THE CONTROL 
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Wiring Installation

1. To connect the spring wire to the 
motor, you need to remove the 8.2K 
resistor and short wire from the original 
safety terminal, and then connect the 
spring wire to the safety terminal from 
left to right according to the color of the 
wire. 

2. Input +12V, the green wire is con-
nected to SINA, and the black wire is 
connected to SD.

1. A torsion-resistant waterproof con-
nector is installed on the spring wire 
bracket, and then fixed on the side of 
the door frame by bolts, and the long 
straight end of the spring wire passes 
through the torsion-resistant waterpro-
of connector to connect to the motor.

Note: After the spring wire passes 
through the torsion-resistant waterpro-
of connector, the nut of the waterproof 
connector needs to be tightened to 
prevent the spring wire from sliding.

DESCRIPTION OF THE INPUTS / OUTPUTS OF THE CONTROL 



84

Maintenance
In order to make the optical edge sensors work stably for a long time, please carry out 
the following regular inspections.
1. Check whether the installation positions of the optical edge sensors transmitter and 
    receiver are offset, loose or deformed.
2. Check the wiring and connections for looseness, poor contact and disconnection.
3. Check whether there is any dust or dust on the detection surface.
4. Check whether there is any abnormality in the mixing degree and surrounding  
     environmental conditions.

1. The spring wire is connected to the left side of the wiring terminal in the safety junc-
tion box, and WT and GND need to be short-circuited.
2. The white wire of the spring wire is connected to WT, the red wire is connected to BR, 
the green wire is connected to GR, and the black wire is connected to SD.
3. Optical edge sensors is connected to the right side of the terminal in the safety junc-
tion box, optical edge sensors white wire is connected to WT, brown wire is connected 
to BR, and green wire is connected to GR.
Note: When the safety junction box is installed on the door, but the door-in-door pro-
tection device is not installed, the SD on the wiring terminal in the safety junction box 
should be short-circuited with GND.

DESCRIPTION OF THE INPUTS / OUTPUTS OF THE CONTROL 
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