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VIKTIGT ATT OBSERVERA: 

Det är vår plikt att påminna om att du utför ett arbete på ett maskinsystem som är klassat i kategorien “Automatiska 
grindar och dörrar” och som av detta skäl är särskilt “riskfyllt”. Det ingår i dina arbetsuppgifter att utföra dessa så 
“säkert” som det praktiskt taget är möjligt! Endast kvalificeradpersonal skall installera och utföra service på 
utrustningen. Det är installatörens ansvar att se till att utrustningen är korrekt och professionellt monterad och 
installerad. Detta skall ha skett i överensstämmelse med alla tillämpliga regler och standarder som gäller i det land 
där installationen sker.  

Vi riktar härmed er uppmärksamhet mot nedan upptagna mest viktiga direktiv som gäller i Europa. Det är 
installatörens ansvar att kontrollera vilka övriga regler som gäller i det land där installationen skall utföras. 

. • EEC 89/392 (Maskindirektiv )  

. • EEC 89/336 (EMC-direktiv )  

. • EEC 73/23 (Lågspännings-direktiv )  

. • PrEN 12453 (Säkerhet vid användning av motordrivna dörrar  - krav och klassificering)  

. • PrEN 12445 (Säkerhet vid användning av motordrivna dörrar  - testmetoder)  
 
Produkter från Nice är konstruerade och tillverkade för att möta alla gällande standarder i Europa och det är 
nödvändigt att installatören också monterar och installerar utrustningen i överensstämmelse med alla lokala och 
europeiska krav och föreskrifter.  

För okvalificerad personal eller personal som inte känner till de standarder som gäller för kategorin: ”Automatiska 
grindar och dörrar” gäller:  

Obehörig personal får under inga som helst omständigheter försöka installera eller utföra service på 
utrustningen! 

För personal som installerar eller utför service på utrustningen utan att iaktta tillämpliga regler och 
standards gäller:   

Att de hålles ansvariga för all typ av skada som detta kan innebära att systemet förorsakar! 



 
SNABBGUIDE 
 
Utför inte installation av enheten om du inte läst igenom alla instruktionerna minst en gång! 
Utför inte installation av enheten utan att ha ”Mekaniska körstopp”! 
 
Efter det att hela utrustningen monterats, dvs med växelmotorer, kontrollutrustning (med nyckelväljare eller 
tryckknappspanel) och säkerhetsutrustning ( med nödstopp, fotoceller, avkänningsdetektorer och blinkljus), utförs 
anslutning av styr och kontrollenheten i enlighet med nedanstående kopplingsschema: 
 

 
 
 
Om grinden bara har en motor, anslut den då till enhetens utgång för motor 2 och ta bort (kapa) byglingen. Lämna 
utgångsstiften för motor 1 och tillhörande kodomvandlare fria. 
 
Sätt på enheten och kontrollera att spänningen är 230 V AC mellan stiften 1-2 och 24 V DC mellan stiften 28-29. 
Lysdioderna på de aktiva ingångarna skall vara tända och lysdioden för ”OK” skall blinka med 1-sekunds intervall. 
Signalen från avkodarens lysdiod skall visa varje rörelse från de 2 motorerna. 
Kontrollera rörelseriktning genom att trycka ned knappen STÄNG på kortet (eng CLOSE): Vänta på att motorerna 1 
och 2 startar i stängningsförloppet. 
(Motor 2 startar efter det att motor 1 slutfört sin rörelsemanöver.) 
Om någon eller båda motorerna i stället börjar ett öppningsförlopp, skifta då motoranslutningarna (stiften 7-8 eller 9-
10). 
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Aktivera den automatiska lägesbestämningen genom att ställa in DIP-omkopplarna så som visas nedan: 
 

 

Omkopplare 10 ”FRÅN” (eng 
OFF) rekommenderas 
för ”PLUTO” 
(Fartminskning under 
stängningsförloppet 
- här kort stängnings-manöver) 
 

 

Omkopplare 10 ”PÅ” (eng ON) 
rekommenderas 
för ”METRO” 
(Fartminskning under 
stängningsförloppet 
- här lång stängnings-manöver) 
 

 
Tryck ned knappen STÄNG (eng CLOSE) på kortet och vänta på att funktionen med automatisk lägesbestämning 
genomförs. 
Då förloppet utförts, ställs DIP-omkopplarna för PROGRAMMERING i frånläge (OFF) och DIP-omkopplaren för 
FUNKTIONER så som det krävs (Läget på =ON aktiverar funktionen).  
 
Omkopplare 1-2: Av Av = Håll ned för körkontrollsfunktion (manuell) 
  På Av  = Halvautomatisk funktion 
  Av På = Automatisk funktion (Automatisk stängning) 
  På På  = Automatisk funktion som alltid stänger 
Omkopplare 3:   På = Delfunktion ( Ej tillgängligt i manuellt arbetsläge) 
Omkopplare 4:   På  = Förblinkning 
Omkopplare 5:   På  = Tryckslag 
Omkopplare 6:   På  = Stänger omedelbart efter fotocellindikering i automatläge eller 
      stänger efter halvautomatik med fotocell  
Omkopplare 7 :  På  = Fotocell 1 för säkerhetsläge även vid öppning 
Omkopplare 8:   På  = Test av att fotocell aktiveras (endast med fotoceller anslutna till 
       stiften 23..27)  
Omkopplare 9:   På  = Stängning innebär kvarstående öppning för fotgängare 
Omkopplare 10:  På  = Innerbelysning på vid blinkande ljus  
 
I det automatiska funktionsläget är paustiden satt till 30 sekunder (Omkopplare 2 är PÅ (eng ON)). För ändring av 
paustiden se avsnitt 6.7. 
Justera de 2 trimrarna för strömmatning till dess att tröskelvärdet, triggningsvärdet, uppnås gällande kopplingen mot 
klämrisk, på sätt som föreskrivs i lag. 
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1) INTRODUKTION

Elektronikkortet är konstruerat för att styra två 24 V likströmsmotorer, som t ex när det gäller typ PLUTO eller METRO 
sker med inbyggda rörelseomvandlare. Detta är en helt toppmodern produkt: Öppningen av manöverdonet är ej 
beroende av tiden det arbetar utan bygger på ett system som styr funktionsläget med hjälp av en magnetisk detektor 
som känner av axelvridningens gradtal (kodomvandlare används). Det här gör funktioner möjliga som vore omöjliga 
att åstadkomma med traditionellt utförda styrsystem. Stoppunkten nås med reducerad fart och med 
millimeterprecision. Hastigheten är styrd under hela rörelseförloppet och om några hinder uppstår signaleras detta 
omedelbar och rörelsen reverseras. (Detta för att ingen klämrisk ska uppstå). 

Programmeringen är mycket användarvänlig och är helt automatisk. Då en enhet blivit installerad, tryck på en knapp 
och vänta till dess att samtliga mätvärden för gränsvärden tas, under tiden som rörelseprogrammet sker. 

Till den här produkten används den mest avancerade teknologi som idag finns för att garantera maximal immunitet 
mot störningar, för att få största flexibilitet vid användning och kunna få bredast möjliga spektrum av 
programmerbara funktioner.   

Tre funktionella arbetssätt är möjliga: “Håll för körkontroll”, ”halvautomatisk” och “automatisk”. Sedan finns även 
några sofistikerade funktioner som “Stäng omedelbart efter fotocell” och andra speciella arbetsfunktioner som 
“Stegvis ökande start” och “Reducering, nedbromsning av fart”, ingående som standardmöjligheter. 

Hela utbudet av Nice’s radiomottagare kan pluggas in i styrkortet precis som ”PER”-kortet, vilket ger ytterligare 
funktioner, och dessutom ”LADDNINGSKORTET” för uppladdning av de extrabatterier som finns som tillval. 

 
1.1) PRODUKTBESKRIVNING:  

Den här enheten använder ny styrteknik för likströmsmotorer med rörelseomvandlare. Därför är det nödvändigt att 
före det att montering och installation sker analysera de olika basdelarna som ingår i systemet för att minimera 
möjliga installationsproblem.  

 
1.1.1) RÖRELSEOMVANDLARE:  

En grindrörelse detekteras av ett styrsystem för rörelseavkänning på växelmotorn och som arbetar med hjälp av en 
magnetisk sensor monterad på motoraxeln. Det här nya magnetiska avläsningssystemet är okänsligt för problem 
förorsakade av smuts, fuktighet etc., vilket betyder att det är idealiskt att använda vid extremt svåra miljöförhållanden. 
Vi kan följa upp och se om de två omvandlarna (en för varje motor) arbetar korrekt med hjälp av deras 2 lysdioder. 
Dessa skall tändas varje gång motorns axel vrider sig. Lysdioderna kan tändas mer eller mindre snabbt, beroende av 
vridningshastigheten. När motorerna inte rör sig kan lysdioden vara tänd eller släckt beroende av den punkt där axeln 
stannade.  

 
1.1.2) KOPPLING MOT KLÄMNINGSRISK:  

Rörelseomvandlaren används för att kontrollera och styra grindens läge och hastighet kontinuerligt under hela 
rörelseförloppet. Om något hinder känns av stoppas grinden. 

Om något av de automatiska arbetslägena är aktivt kommer en rörelse att startas i motsatt riktning. För att öka 
säkerhetsnivån ytterligare, kommer rörelsen att stoppas helt utan reverserad gång om det inträffat att kopplingen löst 
ut tre gånger i följd utan att det naturliga slutet på rörelsen erhållits.  

1.1.3) INSIGNALER:  

När enheten är påslagen och ingångssidan är aktiv kommer styrsignalens lysdiod att vara tänd och indikera att 
ingången kommer att vara på. Normalt så är lysdioderna för säkerhetsingångarna STOPP, FOTOCELL och 
FOTOCELL1 tända, medan å andra sidan lysdioderna för kommandoingångarna STEGVIS KÖRNING, ÖPPNA och 
STÄNG normalt sett är släckta.  
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1.1.4) KNAPPAR:  

Under installation är det nödvändigt att öppna eller att stänga grinden. Det naturligaste sättet att göra detta sker 
med följande kommandon: De tre knapparna ”AP” (ÖPPNA), ”CH” (STÄNG) och ”<<>>” används för detta 
ändamål. Öppna grinden med ”AP”, stäng den med ”CH” och öka hastigheten med ”<<>>” då rörelsehastigheten 
är låg. Samma knappar används under programmering för att lagra information.  

 
1.1.5) LYSDIOD FÖR “OK”:  

Lysdioden ”OK” indikerar att den interna logiken arbetar korrekt. En återkommande jämn blinkning med 1 sekunds 
intervall betyder att den interna mikroprocessorn är aktiv och att allt är i sin ordning. Snabb blinkning med 5 pulser 
per sekund betyder att matningsspänningen ej är tillräckligt hög eller att ett felaktigt program har valts. Närhelst en 
ändring utförts på någon av ingångarna: STEGVIS, ÖPPNA, STÄNG, FOTOCELLSTYRD etc, eller om en DIP-
omkopplare ändrats, kommer lysdioden för “OK” att blinka dubbelt så snabbt  och därmed indikera att 
mikroprocessorn har gått in i ett nytt arbetsläge.  
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2) INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION OCH MONTERING

När montering och installation skall ske av växelmotorer måste samtliga instruktioner som ges i de relevanta 
instruktionshandböckerna strikt följas. Det är nödvändigt att understryka vikten av att grinden måste vara försedd 
med nödvändiga mekaniska körstopp. Detta är väsentligt för att riktig funktion av ”Sökning gällande kör-begränsning” 
skall fås och erfordras för att uppfylla kraven i enlighet med punkt 5.2.1 i prEN 12453. 

 
Utför inte installation av enheten utan att ha ”Mekaniska körstopp”! 

Dessa mekaniska stopp måste kunna stoppa varje grindrörelse under alla omständigheter. Se till att absolut säkerhet 
råder, att det mekaniska stoppet kan motstå och ta upp all form av den kinetiska energi som ackumuleras av 
grindens rörelse, utan att någon som helst deformering uppstår! Vi ger som råd att verifiera att det inte leder till några 
riskfyllda situationer att nå den mekaniska stoppunkten och att säkerhetsmarginalerna alltid efterlevs!  

 
Montera och installera inte enheten om du ej läst samtliga instruktioner för enheten och dess manöverdon!  

Innan montering och installation påbörjas, se till att grinden som skall automatiseras är i gott skick avseende hur den 
låter och att det mekaniska utförandet är i gott arbetstillstånd. Se dessutom över säkerhetsmarginaler och 
minimiavstånd.  

Analysera noggrant alla risker som kan relateras till den automatik du är i färd med att installera. Utvärdera med 
speciell noggrannhet den säkerhetsutrustning som skall installeras och sätt alltid in en nödstoppsenhet, som skall 
vara av kategori 0, stopputrustning. Kom ihåg att det finns specifika krav som strikt måste observeras vad det gäller 
såväl säkerhet för elektriska installationer som för automatiska grindar!  

För installationen gäller att en mängd juridiska krav fastställda i lag måste följas och därtill ett antal standarder som 
måste uppfyllas. För att tillförsäkra maximal säkerhet och tillförlitlighet i din installation ber vi dessutom att följande 
punkter beaktas:  

• Enhetens strömmatningskabel måste alltid skyddas med en strömbrytare eller ett par 5 A säkringar, en sk RCD-
enhet rekommenderas men är inte nödvändig om det redan finns en på kraftenheten.  
• Förse enheten med strömmatning via en 3 x 1.5 mm2 jordad enfasledning. Om avståndet mellan enheten och 
jordanslutning överstiger 30 m, installeras en jordplåt nära enheten.  
• Om motorerna inte har någon kabel, använd då kabel av typ 5-ledare ( 5 x 0.75 mm2), (Motor +, Motor -, 
omvandlare, omvandlare, jord). Dessa kablar får aldrig vara längre än 3 m. 
• Undvik alltid anslutning av kablar i nedgrävda lådor även om de är helt vattentäta.  
• Vid anslutning till en detalj med lågspänning, använd anslutningsledningar med en genomsnittsarea på minst 0.25 
mm2. Till det elektriska låset skall en ledning användas med en tvärsnittsarea på minst 1,5 mm2. Använd skärmad 
ledning om längden överstiger 30 m och där jordning av den skärmade ledningen endast får ske på enhetens sida.  
• Använd alltid och endast kablar (individuellt isolerad ledning plus en allmän tilläggsisolering) och aldrig enkeltråd 
även om de är skyddade i invändiga kanaler.  
 
Se till att du har all materiel som behövs och att det är lämpligt för den här typen av arbete.  
 



2.1) MONTERING OCH INSTALLATION:  

Ett korrekt val av hur montering och installation sker är fundamentalt för att garantera säkerheten och gott skydd från 
väder och vind. Kom ihåg att enheten har delar som drivs av starkström och även innehåller elektronik med 
komponenter som är mycket ömtåliga. Enheten kommer i en behållare som om den monteras och installeras korrekt, 
garanterat kommer att ge en skyddsnivå på IP 55 (i överensstämmelse med CEI 70-1 och IEC 529) vilket betyder att 
den också är lämplig för utomhusinstallation. 

Det är emellertid nödvändigt att iaktta några få enkla men basala grundregler. 

- Installera enheten på en fast, helt plan yta och som är tillräckligt skyddad mot stötar. 
- Sätt upp enhetens behållare så att botten är minst 40 cm från marken. Följ de anvisningar som ges i slutet av denna 

manual för själva fastsättningen.  

-Tag endast upp genomföringar i enhetens botten. Borra aldrig några hål i sidorna eller i toppen. Kablarna får endast 
anslutas till enheten underifrån!  

Om rör används som kan fyllas med vatten eller om de kommer från en grävd grop eller schakt, måste de först gå 
genom en kopplingsbox som monterats på samma höjd som enheten och därifrån anslutas till enhetens behållare, 
alltid med anslutning från undersidan. Detta hindrar att förångning av vatten i rören sker som kan bilda kondens på 
insidan av enheten.  

När så alla delar har monterats och installerats så kan det se ut som på följande ritning:  

 

1) 230VAC kraftkabel  
2) A824 enhet  
3) LUCY 24V blinkljus  
4) Par med fotoceller (FOTOCELL)  
5) 24 VDC elektromekaniskt manöverdon med rörelsomvandlare  
6) Par med fotoceller (FOTOCELL 1)  
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2.2) KOPPLINGSSCHEMA: 
 
För att skydda operatören och för att undvika att förstöra komponenter under kopplingsarbetet och 
ledningsdragningen gäller följande för såväl högspänning (230 V AC) som lågspänning (24V) och även för isättning 
av olika kretskort: 
 
Skilj bort enheten från alla strömkällor när arbete skall ske på densamma. 
 
Vi rekommenderar att vänta med att plugga in alla typer av extrakort som ”RADIO”, ”PER” eller ”LADDNING” till dess 
att installationen är komplett och att systemet testats. 
De extrakort som kan anslutas är inte nödvändiga för att systemet skall fungera men om dessa kort används direkt 
så gör de felsökning mer komplex än annars. 
 
Kontrollera polaritet (positiv resp negativ) före anslutning av motorer, blinkljus och tillbehör. Omvandlarna har ingen 
polaritet. 
Om ingångarna till de normalt stängda kontakterna (eng NC) ej används skall de länkas ut. Om det är mer än en skall 
de placeras i serie med varandra.  
Om ingångarna till de normalt öppna kontakterna (eng NO) ej används skall de lämnas fria. 
Ingångarna måste vara av spänningsfri mekanisk typ. ANVÄND EJ ingångar av typen öppen kollektor (”PNP”, ”NPN” 
etc). 
Om grinden bara har en motor, anslut den då till enhetens utgång för motor 2 och ta bort (kapa) byglingen. 
Lämna utgångsstiften för motor 1 och tillhörande kodomvandlare fria. 
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2.3) BESKRIVNING AV ANSLUTNINGAR:  

Här följer en kortfattad beskrivning av möjliga externa enhetsanslutningar:  

1-2  :  230 V AC  = Elektrisk strömkälla 230 V AC 50-60 Hz  
4  :  Jord  = Enhetsförbindelse till jord. 
5-6  :  Blinkljus = Anslutning till blinkljus 24 V DC max 25W (pol 5 minus och pol 6 plus)  
7-8  :  Motor 1  = Motor nr. 1 kraftförsörjning 24V DC  
9-10  :  Motor 2  = Motor nr. 2 kraftförsörjning 24V DC  
11  :  Jord  = Anslutning av motorer  
12-13  :  Omvandlare 1 = Motor nr. 1, Anslutning av    

omvandlare 
 

14-15  :  Omvandlare 2 = Motor nr. 2, Anslutning av             
omvandlare 

 

21-22  :  Elektriskt lås = Anslutning av elektriskt lås 12 V  
23  :  Fotocell jord             = Jord för anslutning av fotoceller 
24  :  Rx fotocell A  = Mottagare fotocell A 
25  :  Rx fotocell B  = Mottagare fotocell B 
26  :  Tx fotocell A  = Sändare fotocell A 
27  :  Tx fotocell B  = Sändare fotocell B 
28-29  :  24 V DC  = Strömmatning för tillbehör 24 V DC (Fotocell, radio, etc.) max 200mA  
30  :  Jord = Jord för alla ingångar 
31  :  C.A. (G.O.)               = Signalljus för visning att grinden är öppen, 24 V DC max 2 W   

signalljus                     (Eng. G.O. = Gate Open) 
32  :  Stopp  = Ingång med STOPP-funktion (Nödstopp, urkoppling eller extrem säkerhet). 
33  :  Fotocell  = Ingång för säkerhetsutrustning (Fotoceller, pneumatiska kammar)  
34  :  Fotocell 1  = Ingång för annan säkerhetsutrustning (Fotoceller, pneumatiska kammar)  
35  :  Stegvis = Ingång för periodiskt återkommande funktionssätt ( ÖPPNA STOPP STÄNG 

STOPP )  
36  :  Öppna  = Ingång för öppningsrörelse  
37  :  Stäng  = Ingång för stängningsrörelse  
41-42  :  2:a radiokanalen = Utgång till en andra radiomottagningskanal  
43-44  :  Antenn  = Ingång för antenn till radiomottagaren  
 
Det finns tre ytterligare kortplatser (eng slots) tillgängliga för följande tilläggskort:  

RADIOKORT = Kortplats för radiomottagare, typ NICE 
“LADDNINGSKORT” = Kortplats för batteriladdningskort 
“PER”-KORT = Kortplats för “PER”-kortet med ytterligare funktioner 

2.4) TESTNING AV ANSLUTNINGAR:  

A) Utför de nödvändiga anslutningarna genom att följa schemat i fig. 1. Kom i håg att det finns specifika standarder 
som måste iakttas som omfattar såväl elektriska systems säkerhetsbestämmelser och de som gäller specifikt för 
automatiska grindar och dörrar.  

B) Slå på strömmen till grindarna och för ut dem till halvöppet läge, slå sedan ifrån strömmen. Grindarna kan nu 
öppnas eller stängas.  

Slå inte på enheten såvida inte de nödvändiga ”Mekaniska körstoppen” har monterats!  

C) Sätt på enheten och kontrollera omedelbart om spänningen mellan anslutningsstiften 1-2 är 230 V AC och 24 V 
DC mellan stiften 28-29. Direkt då enheten slås på skall signalljusen från lysdioderna (LEDS) på de aktiva 
ingångarna tändas. Dessutom skall kort tid efter detta, lysdioden för ”OK” börja blinka regelbundet med 1 
sekunds intervall. Stäng omedelbart av enheten om inget av detta händer och kontrollera sedan anslutningarna 
noggrant.   

D) Kontrollera nu att lysdioderna som hör samman med NC-kontakterna är tända (Samtliga säkerhetsenheter är 
aktiva) och att de lysdioder som hör samman med NO-ingångarna är från (Innebär att inget kommando 
föreligger). Om detta inte är fallet, kontrollera anslutningar och verkningssättet för de olika enheterna.  

E) Kontrollera att alla enheters säkerhetsdelar fungerar på rätt arbetssätt (nödstopp, fotoceller, pneumatiska 
kammar etc): Varje gång de ”triggar” skall tillhörande lysdiod för STOPP, FOTOCELL eller FOTOCELL2 
släckas.  
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Rör ej växelmotorn såvida inte de nödvändiga ”Mekaniska körstoppen” har monterats!  

F) Det sista som skall göras är att kontrollera att de 2 grindarna rör sig i rätt riktning. För att kontrollera att det är 
så, tryck ned den lilla ”STÄNG”-knappen. Vänta på att motorerna 1 och 2 startar stängningsförloppet. (Motor 2 
startar efter att motor 1 har slutfört sin manöver.)  

Oavsett om rörelseriktningen är rätt eller fel, så tillråds att stoppa denna manöver omedelbart genom att trycka på 
den lilla ”STÄNG”-knappen igen. Fortsätt nu enligt nedan om rörelsen ej var i önskad riktning:  

1 – Slå ifrån strömmen  
2 – Tag bort anslutningarna till motorn och byt plats på de två 
ledningarna till den motor som gick åt fel håll.  
 
När ovanstående förändring skett föreslår vi att test av rotationsriktningen sker på nytt genom att repetera 
steg ”F” en gång till.  

 



3) ANSLUTNING AV FOTOCELLER
 
Normal anslutning av fotocellerna förutsätter en gemensam jord för alla sändare och mottagare och anslutningar för 
de relevanta ingångarna kallade fotocell och fotocell2 så som visas i figur 2A. 
 

När flera fotoceller monteras nära varandra kan de störa 
varandra. 
För att undvika sådana problem, så har Nice tagit fram ett 
system kallat SYNKRONISM som arbetar på en alternativ 
strömbasis. 
Tillbehörsutgången för enheten A824 sker med likström 
vilket betyder att synkroniserad drift inte är möjlig. 
Av denna orsak har några specifika utgångar förberetts:  
”Rx A, Rx B, Tx A och Tx B” för vilka växelström har skapats 
och därigenom gjort det möjligt att skapa synkronism med 
Nice fotoceller. 
För att använda det här systemet skall fotocellerna anslutas 
så som visas i figur 2B och byglingen till Tx tas bort (kapas). 
 

 
3.1) TESTNING AV FOTOCELLER: 
 
Den här speciella enheten kräver en detaljerad beskrivning. 
Det är den bästa möjliga lösningen när det gäller tillförlitlighet för säkerhetsutrustning. 
Varje gång som en manöver startas, kontrolleras den relevanta säkerhetsutrustningen och det är endast om allting 
fungerar på riktigt sätt som manövern startar. 
Om resultatet blir negativt (t ex att solljus kommer in i fotocellen, kortslutning i några kablar etc) upptäcks felet och 
ingen manöver blir utförd. 
 
Allt detta är endast möjligt att åstadkomma genom att använda de anslutningar som visas i figur 2B om två par 
fotoceller används (FOTOCELL+ FOTOCELL1). 
Om det rör sig om tre eller fyra par fotoceller (FOTOCELL + FOTOCELL II + FOTOCELL1) respektive (FOTOCELL + 
FOTOCELL II + FOTOCELL1 + FOTOCELL 2 ) använd då schemat i figur 2C. 
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4) KÖRBEGRÄNSNINGAR
 
Då du kommit hit i installationen kan du sätta upp de körbegränsningar inom vars gränser grinden får röra sig. 
Som beskrevs i introduktionen har enheten ett positionsstyrningssystem som arbetar med en rörelsebaserad 
kodomvandlare. Det här systemet kan kontinuerligt styra och kontrollera grindens läge. 
Den interna logiken är naturligtvis utformad med hänsyn till de lägen inom vilka rörelserna måste ske. Dessa lägen 
visas i nedanstående ritningar tillsammans med deras betydelse. 
 
 

 

LÄGE ”0” 
Läget ”0” är den punkt i vilken två grindar befinner sig då 
de är som närmast varandra (i linje med varandra), 
och sammanfaller med det mekaniska stoppet i stängt 
läge. 
 

 

LÄGE ”S” 
Läget ”S” är den punkt grinden måste nå med hjälp av 
motor 2, innan grindens rörelse med motor 1 kan starta. 
 
Detta används om grindarna kan fastna vid öppning eller 
för att få säkerhetsmarginal vid stängning så som 
specificeras i lag. 
 
Läget ”S” kan även vara nära läget ”0”. Om detta är fallet 
startar båda motorerna tillsammans. 
 
 

 

LÄGE ”A” 
Läget ”A” är den punkt där båda grindarna är öppna till 
erforderlig öppningsgrad, dvs så mycket som praktiskt 
krävs. 
(Detta behöver INTE innebära att detta överensstämmer 
med var de mekaniska stoppen finns för öppning). 
 

 

LÄGE ”1” 
Läget ”1” är den plats där de båda grindarna är öppna 
maximalt och sammanfaller med det läge där de 
mekaniska öppningsstoppen finns. 
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5) INITIAL SÖKNING AV LÄGESBESTÄMNING
 
Proceduren gällande ”initial lägesbestämning” utförs automatiskt som den första manövern efter installation och 
innebär följande faser: 
 
1) Sätt på enheten och kontrollera att alla säkerhetskomponenter är aktiva och verksamma. 
2) Vi rekommenderar att grindarnas motorer får ström och att de flyttas så att de kommer i halvöppet läge och att 
strömmen sedan slås ifrån. 
På detta sätt kan proceduren för ”initial lägesbestämning” utföras mycket snabbare än annars vore fallet. 

 3) Tryck helt kort ned den lilla ÖPPNA eller STÄNG-knappen på kontrollkortet eller ge en styrpuls till ingångarna. 
Växelmotorn kommer nu att utföra en serie manövrer för att definiera gränsvärdena för körningen. 
De maximala gränsvärdena för ”körningen” har uppmätts med dessa procedurer. Med en beräkning kan vi få fram 
den erforderliga öppningspunktens läge”A” bara med några få centimeter från det maximala öppningsläget och 
grindarnas ej synkroniserade läge ”S” cirka 50 cm från läget ”0”.  
 
Alla lägen läggs in i minnet och grindarna kan nu flytta sig snabbare till dess att de når läget ”0”. 
 
4) Funktionen ”initial lägesbestämning” är nu slutförd. 
Ställ in DIP-omkopplarna för önskat funktionssätt och växelmotorn är färdig för att användas. 
I den procedur som beskrevs ovan memoreras alla lägesbestämningar som just mätts upp. Därför behövs inga fler 
arbetsinsatser för detta. 
Om det under den ”initiala sökningen efter läge” inträffar en yttre händelse, ( t ex att annan liten knapp trycks ned 
eller att fotocell ger utlösningssignal eller om det finns en stegvis puls) kommer grindens rörelse att omedelbart 
stanna och den procedur som beskrivs i punkt (3) måste upprepas. 
 
Direkt efter det att en initial sökning skett, kan du om du så vill, ändra vilken som helst av de lägen du mätt upp, (med 
undantag för läge 0, som är ett referensvärde för de andra lägena). Detta sker i så fall med manuell sökning. 
 
6) PROGRAMMERING
 
Som ett alternativ till ”initial lägessökning”, som endast utförs vid nyinstallation då en växelmotor aldrig tidigare har 
körts, är det möjligt att när som helst aktivera en ”automatisk lägesbestämning” eller att fastställa ett enskilt läge 
direkt med hjälp av manuell lägessökning. 
 
De olika programlägena väljs med två uppsättningar av DIP-omkopplare på kortet, kallade ”FUNKTIONER” och 
”PROGRAMMERING”. 
 
 
 

 
 

PROGRAMMERING: DIP-omkopplarna aktiverar de olika möjliga programmen. 
I normalt funktionsläge måste de två DIP-omkopplarna vara i läget från (”OFF”). 
 

FUNKTIONER: Vid ”normal” användning så används detta för att ställa in de funktionslägen som  
  erfordras. 

I programmeringsläget används detta för att välja vilka parametrar som skall sparas i 
 minnet. 

I enhetens normala funktionsläge måste DIP-omkopplaren för ”PROGRAMMERING” ställas i ”FRÅN”-läge och 
funktionssätt kan väljas med DIP-omkopplaren för ”FUNKTIONER”. 
 
Om en av DIP-omkopplarna för ”PROGRAMMERING” är satt i läget ”På” så kommer du till  
”PROGRAMMERINGS”-fasen och i detta fall kommer DIP-omkopplaren för ”FUNKTIONER” att användas för val av 
den parameter som skall sparas i minnet. 
Om PROGRAMMERINGSfasen är aktiv och en felaktig parameter valts med DIP-omkopplaren ”FUNKTIONER”,  
kommer lysdioden ”OK” att börja blinka snabbt för att markera felet. 
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6.1) SPARA PARAMETRAR I MINNET: 
 
Den manuella programmeringsfasen för parameterhantering är slut då det som valts är sparat i minnet. Du kommer 
att finna att det sker hänvisningar till ”Spara parametrar i minnet” många gånger i de följande avsnitten. 
I dessa fall är det nödvändigt att fortsätta enligt följande: 
 

1) Tryck ned den blåfärgade ”<<>>”-knappen i minst 2 sekunder. 
 
  ÖPPNA 

  <<>> 
  STÄNG 
 
Lysdioden ”OK” kommer nu att blinka snabbt. 
 
2 ) Tag bort ditt finger från knappen “<<>>”. 
Lysdioden ”OK” kommer att fortsätta att blinka snabbt i ytterligare 3 sekunder och medan den håller på att blinka... 
3) Tryck ned de två små gula knapparna samtidigt och endast ett kort ögonblick. 
 

  ÖPPNA 
  <<>> 

  STÄNG 
 
Lysdioden ”OK” kommer att fortsätta vara tänd i 2 sekunder för att bekräfta att meddelandet sparats i minnet. 
Vid denna tidpunkt har den valda parametern lagrats permanent. 
 
6.2) AUTOMATISK LÄGESBESTÄMNING: 
 
Det här är extremt lätt. I praktiken sker sökningen efter stängningsläget ”0” och öppningsläget ”1” automatiskt. 
Sökningsförfarande från början: 
 
1) Ställ in DIP-omkopplarna enligt nedan: 
 

 

 

Omkopplare 10 ”FRÅN” (eng 
OFF) rekommenderas 
för ”PLUTO” 
(Fartminskning under 
stängningsförloppet 
- här kort stängnings-manöver) 
 

 

Omkopplare 10 ”PÅ” (eng ON) 
rekommenderas 
för ”METRO” 
(Fartminskning under 
stängningsförloppet 
- här lång stängnings-manöver) 
 

 
2) Tryck ned knappen STÄNG (eng Close)  
 
 
  ÖPPNA 
  <<>> 

  STÄNG 
 
Direkt efter det att knappen STÄNG har tryckts ned kommer en serie av manövrer att utföras för att definiera 
grindens körbegränsningar. 
Med dessa lägen och en matematisk beräkning kan vi räkna fram den erforderliga öppningspunkten ”A” bara med 
några få centimeter från maximal öppning och med grindarnas ej synkroniserade läge ”S” cirka 50 cm från läget ”0”. 
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6.3) MANUELL SÖKNING EFTER “0”-LÄGET: 
 
Den manuella sökningen efter ”0”-läget utförs med denna procedur, dvs man programmerar det maximala 
stängningsläget. 
Den här punkten måste alltid först definieras eftersom den används som referens för alla andra lägen. 
Eftersom läget ”0” definieras i båda motorerna, kommer DIP-omkopplarnas inställningar att variera beroende på 
önskad motor. 
1) Ställ in DIP-omkopplarna genom att först välja en motor och sedan den andra på följande sätt: 
 

 

 

 

 

Motor nr 1  
 

 Motor nr 2  
 

 

 
 
2) Tryck ned knappen ÖPPNA eller STÄNG (och knappen << >> för att öka hastigheten på vald motor) till dess att 
önskat läge nåtts. 
 
 

  ÖPPNA 

  <<>> 

  STÄNG 
 
 
3) Efter det att det önskade läget uppnåtts med den första motorn och sedan med den andra, fortsätter man enligt 
avsnittet 6.1 ”Spara parametrar i minnet”. 
 
6.4) MANUELL SÖKNING EFTER LÄGE “S”: 
 
Med hjälp av denna procedur kan du genomföra manuell sökning efter läget ”S”, som är den punkt som grinden 
måste nå i öppningsförfarandet (driven av den 2:a motorn), 
innan den grind som drivs av den första motorn kan starta sin rörelse. 
Den här sökningen utförs endast med den 2:a motorn eftersom det är den första som startar öppningsförloppet. 
Om du önskar att motorerna skall starta tillsammans (S=0), görs minneslagring utan att motorerna rörs. 
 
1) Ställ in DIP-omkopplarna enligt nedan: 
 
  

 

 

  Motor nr 2  
 

 

 
 
2) Tryck ned knappen ÖPPNA eller STÄNG (och knappen << >> för att öka hastigheten på vald motor) till dess att 
önskat läge nåtts. 
 

  ÖPPNA 

  <<>> 

  STÄNG 
 
 
3) Efter det att det önskade läget nåtts, fortsätt enligt avsnittet 6.1 ”Spara parametrar i minnet”. 
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6.5) MANUELL SÖKNING EFTER LÄGE “A”: 
 
Med den här proceduren kan du genomföra manuell sökning efter läge ”A”, med andra ord så kan du programmera 
stoppunkten i öppningsfunktionen. 
 
Läget ”A” kan stämma överens med läget ”1”, men för att undvika att grinden törnar emot det mekaniska stoppet vid 
varje öppning, rekommenderar vi att en marginal lämnas på 5-10 cm. 
Eftersom läget ”A” definieras i båda motorerna, kommer DIP-omkopplarnas inställningar att variera beroende på 
önskad motor. 
 
1) Ställ in DIP-omkopplarna genom att först välja en motor och sedan den andra på följande sätt: 
 

 

 

 

 

Motor nr 1  
 

 Motor nr 2  
 

 

 
2) Tryck ned knappen ÖPPNA eller STÄNG (och knappen << >> för att öka motorhastigheten) till dess att önskat 
läge nåtts för båda motorerna. 
 
 

  ÖPPNA 

  <<>> 

  STÄNG 
 
3) Efter det att det önskade läget uppnåtts först med den ena motorn och sedan med den andra, fortsätter man enligt 
avsnittet 6.1 ”Spara parametrar i minnet”. 
 
6.6) MANUELL SÖKNING EFTER LÄGET “1”: 
 
Med den här proceduren kan du genomföra manuell sökning efter läge ”1”, med andra ord så kan du programmera 
punkten för maximal öppning. 
 
Eftersom läget ”1” definieras i båda motorerna, kommer DIP-omkopplarnas inställningar att variera beroende på 
önskad motor. 
 
1) Ställ in DIP-omkopplarna genom att först välja en motor och sedan den andra på följande sätt: 
 

  

Motor nr 1  
 

 Motor nr 2  
 

 

 
2) Tryck ned knappen ÖPPNA eller STÄNG (och knappen << >> för att öka motorhastigheten) till dess att önskat 
läge nåtts för båda motorerna. 
 

  ÖPPNA 

  <<>> 

  STÄNG 
 
3) Efter det att det önskade läget uppnåtts först med den ena motorn och sedan med den andra, fortsätter man enligt 
avsnittet 6.1 ”Spara parametrar i minnet”. 
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6.7) PROGRAMMERING AV PAUSTID: 
 
Då den automatiska stängningsfunktionen valts med specificerad DIP-omkopplare, aktiveras en timer som styr 
”Paustiden” efter en öppningsmanöver. 
Vid slutet av denna paustid så aktiveras automatiskt en stängningsmanöver. Om denna tid aldrig har blivit 
programmerad är den satt av tillverkaren till 30 sekunder, men tiden kan väljas från 1 till 1023 sekunder (motsvarar 
ca 17 minuter) genom att följa följande procedur: 
. 
1) Ställ in den tvåställiga DIP-omkopplaren så som visas. På detta sätt väljs ”Programmering av paustid”. 
 
 

 
 
2) Välj den tid som önskas med 10-ställiga DIP-omkopplaren: 
Dip 1 På = 1 Sekund 
Dip 2 På = 2 Sekunder 
Dip 3 På = 4 Sekunder 
Dip 4 På = 8 Sekunder 
Dip 5 På = 16 Sekunder 
Dip 6 På = 32 Sekunder 
Dip 7 På = 64 Sekunder 
Dip 8 På = 128 Sekunder 
Dip 9 På = 256 Sekunder 
Dip 10 På = 512 Sekunder 
 
Om du önskar en paustid på låt oss säga 25 sekunder, ställs DIP-omkopplarna 5,4 och 1 i ”På”-läge (Ger summan av 
16+8+1=25). 
 
3) När du en gång har valt tiden kan du fortsätta med avsnitt 6.1 ”Spara parametrar i minnet”. 
“Paustiden” för automatiska manövrer minneslagras med denna procedur. 
 
6.8) NOLLSTÄLLNING AV MINNET: 
 
Alla programmerbara parametrar lagras i ett permanentminne på kortet.  
Det kan inträffa att du behöver radera och nollställa allt som lagrats i minnet med ett kommando och för att göra 
detta, skall du fortsätta så som följer: 
 

 
 
1) Ställ DIP-omkopplarna så som visas. På detta sätt väljs ”Nollställning av minnet”. 
2) Fortsätt nu enligt avsnitt 6.1 ”Spara parametrar i minnet”, vilket i detta fall bekräftar nollställning. 
 
Med den här arbetsoperationen har samtliga parametrar som funnits i minnet blivit nollställda. OBSERVERA! Med 
minnet nollställt är det som om växelmotorn aldrig har installerats så därför kommer det att vara omöjligt att röra 
grinden normalt. 
I det här fallet innebär det att när det första styrkommandot ges till ingångarna eller om knapparna ”ÖPPNA” eller 
”STÄNG” trycks ned, kommer proceduren ”Initial sökning av lägen” att omedelbart att aktiveras. 
 
7) FUNKTIONSTEST
 
Efter det att anslutningarna har kontrollerats och körbegränsningarna programmerats, kan manöverdonens rörelser 
testas. 
Vi rekommenderar att allt arbete sker i funktionsläget ”Håll för körkontroll” med samtliga funktioner frånslagna (Alla 
omkopplare är från).  
I samtliga fall gäller att om styrknappen släpps i läget ”Håll för körkontroll” så kommer motorn att stanna direkt.  
Om den stegvisa ingången använts som det första rörelsekommandot (efter att ha kopplats på) kommer det att bli en 
öppningsmanöver.  
I detta steg är det särskilt lätt att använda de små knapparna ”AP”(Öppna) och ”CH” (Stäng) på kortet. Med hjälp av 
styrkommandon för ingångarna, flytta grindarna upp till önskat öppningsläge ”A”,  
innan vilket ”bromsfasen” skulle verka så att grinden nådde börpunkten med 30 % reducerad hastighet. 
Fortsätt nu stängningsrörelsen tlll dess att stängningspunkten nåtts.  
Även i detta fall skall grinden börja sakta ned innan den kommer till stopp. Testa nu triggning (utlösning) av 
säkerhetskomponenterna. FOTOCELL och FOTOCELL 1 har i öppning ingen effekt medan de vid stängning stannar 
direkt. 
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Enheterna som är anslutna till ingången för STOPP är verksamma såväl vid öppning som stängning och stoppar 
grindrörelse. 
Om ett automatiskt funktionsläge valts, finns i slutet av öppningsmanövern en ”paus”-tid som sedan automatiskt följs 
av en stängningsmanöver. 
Paustiden är, om den inte programändrats, satt till 30 sekunder. 
Först nu, efter det att alla injusteringar har utförts och med elektriciteten bruten, råder vi dig att ansluta 
radiomottagaren. 
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7.1) FUNKTIONER SOM KAN VÄLJAS: 
 
DIP-omkopplaren för FUNKTIONER låter dig välja olika möjliga funktionssätt och att aktivera de funktioner du önskar. 
Omkopplare 1-2:  Av Av = Håll ned för körkontrollsfunktion (manuell) 
  På Av = Halvautomatisk funktion 
  Av På = Automatisk funktion (Automatisk stängning) 
  På På = Automatisk funktion som alltid stänger 
Omkopplare 3:   På = Delfunktion ( Ej tillgängligt i manuellt arbetsläge) 
Omkopplare 4:   På = Förblinkning  
Omkopplare 5:   På = Tryckslag 
Omkopplare 6:   På = Stänger direkt efter fotocellsignal om funktionen är i automatläge eller stänger 
  efter fotocellsignal om funktionsläget är halvautomatiskt 
Omkopplare 7:  På = Fotocell 1 för att få säkerhetsläge även vid öppning 
Omkopplare 8:  På = Test att fotocell aktiveras (endast med fotoceller anslutna till stiften 23..27)  
Omkopplare 9:   På = STÄNG ger ÖPPNING FÖR FOTGÄNGARE  
Omkopplare 10:  På = Innerbelysning (ger områdesbelysning) vid blinkande ljus  
Givetvis är det så att varje omkopplare som är i ”Från”-läge inte aktiverar motsvarande funktion. 
 
Omkopplare 1-2:  Av Av = Håll ned för körkontrollsfunktion (manuell) 
  På Av = Halvautomatisk funktion 
  Av På = Automatisk funktion (Automatisk stängning) 
  På På = Automatisk funktion som alltid stänger 
När ”Manuellt” funktionsläge valts, kommer grinden endast att röra sig om ett kommando ges (en knapp trycks ned). 
När ”Halvautomatiskt läge” valts sker en komplett rörelse genom det givna kommandot fram till det börvärdesläge 
kommandot motsvarar. 
I det ”Automatiska funktionsläget” följs en öppning av en paustid och sedan följer en stängningsmanöver. 
Funktionen ”Stäng alltid” är verksam om grinden var öppen, till följd av ett tillfälligt strömavbrott.  I ett sådant fall 
startar manövern automatiskt efter att en förblinkning skett under 5 sekunder. 
 
Omkopplare 3:   På = Delfunktion  
I ett delfunktionsläge, inträffar det att när en öppningsmanöver har startat med t ex ett stegvis kommando, så 
kan förloppet inte störas av något annat kommando förrän det att grinden har slutfört öppningen. Under en 
stängningsmanöver, så kommer ett nytt kommando att stoppa grindens rörelse, ändra dess riktning och öppna den. 
 
Omkopplare 4:  På = Förblinkning  
Med en kommandopuls aktiveras först blinkljuset och efter 5 sekunder startar rörelseförloppet (2 sekunder om det 
manuella funktionsläget valts). 
 
Omkopplare 5:  På = Tryckslag 
När reversibla manöverdon används eller om grindarna är mycket breda och inte står kvar i stängt läge enbart med 
hjälp av motorerna, bör ett elektriskt lås installeras. 
 
Det naturliga trycket på det elektriska låset kan kanske hålla grinden lätt öppen och ibland är det här trycket så 
kraftigt att det kan blockera det elektriska låsets frigörningsmekanism. 
 
Om funktionen med tryckslag är på sker en kort stängningscykel innan öppningsförloppet startar men i verkligheten 
kan ingen rörelse urskiljas genom att se på grindarna eftersom de redan är emot det mekaniska stoppet vid 
stängning. 
När ett elektriskt lås är installerat kommer det på detta sätt inte behövas någon kraft för att lätt kunna låsas upp. 
 
Omkopplare 6:  På = Stänger direkt efter fotocellsignal om funktionsläget är i automatiskt läge eller 
  stänger efter fotocellsignal om funktionsläget är halvautomatiskt. 
I automatläget kommer den här funktionen att innebära att grinden endast är öppen för den nödvändiga passertiden.  
Resultatet blir att grindarna stänger automatiskt 5 sekunder efter det att det sista föremålet har passerat förbi 
fotocellen, utan hänsyn till inprogrammerad paustid. 
I halvautomatiskt läge gäller att omkopplare 6 aktiverar automatisk stängning av grindarna, efter det att fotoceller eller 
strömskydd har triggat (löst ut). 
 
Omkopplare 7:  På = Även fotocell 1 är verksam vid öppning. 
Av säkerhetsskäl så triggar ”Fotocell” och ”Fotocell 1” kontrollenheten endast under stängningsmanövern. Om 
omkopplare 7 är ”PÅ”, sker triggning av ”säkerhets-FOTOCELL1” och grindarna stannar rörelsen även under 
öppning. Om halvautomatiskt eller helautomatiskt funktionsläge valts, kommer rörelsen att starta igen och grinden 
öppnas omedelbart efter det att sista objektet passerat fotocellen. 
 
Omkopplare 8:  På = Test att fotocell aktiveras (endast med fotoceller anslutna till stiften 23..27)  
Den här funktionen används för att kontrollera fotocell-funktionen varje gång en manöver startar vilket höjer 
systemsäkerheten. 



Omkopplare 9: På = STÄNG ger ÖPPNING FÖR FOTGÄNGARE  
 
Du kanske inte alltid önskar öppna grinden helt, som t ex om det bara gäller att låta en person passera till fots. I ett 
dylikt fall är funktionen ÖPPET FÖR FOTGÄNGARE (eng PEDESTRIAN OPEN) praktisk. 
Funktionen innebär att vid användning av en pargrind, öppnas endast en grind ansluten till den 2:a motorn, samtidigt 
som den andra grinden är stängd. 
Den här manövern aktiveras av ingången STÄNG som släpper sin ursprungliga funktion och blir en ingång för 
STEGVIS funktion men endast för öppning av en grind. 
 
OBSERVERA! Funktionscykeln för ”ÖPPET FÖR FOTGÄNGARE” kan endast aktiveras då grindarna är stängda. 
 
Omkopplare 10: På = Innerbelysning (ger områdesbelysning) vid blinkande ljus  
Det kan ibland vara nödvändigt att lysa upp den öppningsyta som grinden har och ofta sker detta med en lampa som 
tänds och släcks automatiskt. 
Vanligen kallas den här funktionen ”Innerbelysning” eller områdesbelysning. 
Genom att ansluta lampor till samma utgång som blinkljuset (för en total effekt på 25 Watt) och aktivera den här 
funktionen, kommer den att hållas aktiv och belysa det aktuella området under rörelseförloppet och 60 sekunder 
därefter. 
 
7.2) BESKRIVNING AV FUNKTIONSSÄTTEN: 
 
I funktionsläget ”Håll för körkontroll” (eng hold to run control), tillåter ingången ÖPPNA alltid rörelse upp till den 
önskade öppningspunkten medan ingången för stegvis öppning  
tillåter en växelvis öppnings- och stängningsrörelse. Så snart som kommandot i ingången slutar, så påverkas 
rörelsen direkt på samma sätt. 
När grinden håller på att öppnas stannar rörelsen, om funktionen ”Fotocell också vid öppning”, aktiveras. 
Även under stängningsfasen stannar rörelsen om FOTOCELL-ingången bryts. Om ett STOPP-kommando getts, 
kommer det att omedelbart stanna rörelsen och det gäller både vid öppning och stängning. Då en rörelse har stannat 
måste även kommandot i ingången stoppas innan någon ny rörelse kan startas. 
 
För vilken som helst av funktionslägena med automatik (halvautomatisk, automatisk eller stäng alltid) gäller, att ett 
kommando till ingången ÖPPNA ger en öppningsmanöver.  
Om ett kommando kvarstår efter det att grinden ufört sin öppningsrörelse, så ”fryses” detta läge i en obestämd 
paustid. Grinden kan först stängas då kommandot upphör. En puls till läget STEGVIS ger upphov till växelvis 
öppnings- och stängningsmanövrer. En andra puls till läget STEGVIS eller till samma ingång som startade rörelsen 
kommer att ge stopp. 
 
STOPP innebär att rörelsen stoppar direkt och det gäller såväl för öppning som stängning. 
 
Om det automatiska funktionsläget används så kommer i direkt följd efter en öppningsmanöver en paus. Därefter 
följer en stängningsmanöver. Om det inträffar under pausen att FOTOCELLEN triggar (dvs ger signal), kommer 
timern att återställas med en ny tid. Om det å andra sidan inträffar ett STOPP under pausen, kommer 
stängningsfunktionen att ignoreras och det uppstår ett stoppläge. 
 
Om DIP-omkopplare 6 är PÅ, kommer pausen också att aktiveras i rörelsen vid halvautomatiskt läge, om det under 
stängning inträffar att en säkerhetsanordning ger triggsignal eller att kopplingen för att motverka klämning orsakar en 
reverserad rörelse vid öppning. 
 
8) JUSTERINGAR
 
Efter det att de första kontrollerna på systemet har utförts, kan nu några få men väsentliga justeringar göras för att 
tillförsäkra att automatiken kommer att arbeta riktigt och säkert. 
 
 

 
 
Den europeiska standarden, prEN 12453: Säkerhet i samband med användning av motordrivna dörrar – krav, 
klassificering och prEN 12445: 
Säkerhet vid användning av motoriserade portar – testmetoder, kräver vissa mått och steg. 
Dessa skall vidtas för att begränsa de krafter som finns i samband med automatiska dörrar till ett maximum på 1400N 
som kraft vid anslag och en maximal kvarstående statisk kraft på 150N som måste gå ned till noll inom 5 sekunder 
från anslaget (kollisionen). 
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Det finns två justertrimrar i enheten som används till att 
variera triggningsmomentet för vardera motorns 
strömskydd (mot överbelastning) 
 
Dessa trimrar måste injusteras (en för varje motor), så att 
resultatet blir i överensstämmelse med tidigare nämnda 
standard. 
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9) TILLBEHÖR
  
9.1) LADDNINGSKORT - (Finns som extra tillbehör): 
 
Enheten är försedd med en nättransformator som kan  
ge erforderlig strömmatning till motorernas kraftbehov 
och till den del av elektronikkortet som får sin 
strömmatning direkt från nätet. 
Om du önskar ett system som arbetar kontinuerligt, dvs 
även vid strömbortfall, måste ett lämpligt batteri och 
batteriladdningskort läggas till. 
 
 
Det rekommenderade batteriet kan placeras på insidan 
av enheten och ansluts till de två stiften på 
batteriladdningskortet som i sin tur ansluts till enhetens 
kontaktdon.  
 
 

 

 Fig. Inpassning av extra batterier. 
 

 
 
9.2) “PER” KORT (Finns som extra tillbehör): 
 
Enheten är redan försedd med alla funktioner som behövs vid en normal installation, men för att möta behoven som 
kan finnas vid särskilda installationer har NICE tagit fram ett tilläggskort kallat ”PER” som används för att lägga till 
nya funktioner som trafikljus, signalreglering, låsning, fotocell 2, delvis öppning med två grindar etc. 
 
9.3) “RADIO”-KORT (Finns som extra tillbehör): 
 
Det finns en kontakt i enheten för att kunna ansluta ett radiokort. Kortet agerar på ingången för STEGVIS funktion 
och man kan således fjärrstyra enheten med hjälp av en radiosändare. 
 
10) UNDERHÅLL 
 
Elektronikkortet i sig har inget behov av särskilt underhåll. Det skall dock ändå kontrolleras med jämna mellanrum, 
minst 2 gånger per år. Enheten skall kontrolleras avseende effektivitet och ev justering vidtas avseende maximal 
motorkraft och om det befinns nödvändigt görs justering av trimrarna. 
Kontrollera att säkerhetsutrustningen fungerar riktigt och på avsett sätt (fotoceller, pneumatiska kammar etc). 
Kontrollera även blinkljusets funktion. 
 
10.1) INFORMATION OM VIDTAGNA ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA MILJÖN: 
 
Den här produkten är utförd av olika typer av återvinningsbart material. 
Frågor gällande återvinning eller metoder för bortforsling överensstämmer med gällande lokal lagstiftning. 
 
10.2) TEKNISKA SPECIFIKATIONER: 
 
Kraftförsörjning 230 V AC +– 10%, 50-60Hz  
Batteriförsörjning 21 ÷ 28 V DC  
Maximal ström till motorer 5A  
Max. strömuttag från 24 V DC och effektuttaget för fotocell-test  500mA  
Max. strömuttag från utgång fotocell-test  300mA  
Max effekt för blinkljus  25 W (24 V DC)  
Max effektbelastning för indikering att grind är öppen  2 W (24 V DC)  
Paustid  från 1 till 1023 sekunder  
Arbetstemperatur  -20 ÷ 70 °C  
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Instruktioner för montering och sammansättning av MINDY A824 kontrollenhet. 
 
 
 Sätt in de två skruvarna i de övre hålen och låt 

dem glida in i ledspåret så som visas i figur A. 
Skruva in dem, men ej helt. 
Vrid på kontrollenheten 180° och utför samma 
procedur med de andra två skruvarna. 
 
Sätt fast kontrollenheten på väggen. 
 

 
  

 
 Sätt fast locket på den önskade delen (med 

öppning på vänster eller höger sida). Tryck med 
ett fast grepp på pilarna. 
 
 

 
 Tryck med en skruvmejsel på förbindelsepunkten 

för att ta bort locket och tryck samtidigt uppåt. 
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