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CENTRALA STERUJĄCA 624 BLD 
1. OSTRZEŻENIA 

Uwaga: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy centrali sterującej (wykonanie podłączeń, konserwacja, itp.) zawsze należy 
wyłączyć zasilanie. 
- Zainstaluj termiczny wyłącznik różnicowo – prądowy z odpowiednim progiem samoczynnego wyłączania, dobrany i zainstalowany 

zgodnie z zasadami. 
- Podłącz przewód uziemiający do odpowiedniej końcówki złącza J9 centrali (patrz rys. 2). 
- Zawsze oddzielaj kable zasilające od kabli sterujących oraz zabezpieczających (przycisk, odbiornik, fotokomórki, itp.).  Aby 

wyeliminować wpływ zakłóceń elektrycznych na działanie centrali, używaj kabli w oddzielnych powłokach lub kabli ekranowanych 
z uziemionym ekranowaniem.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Napięcie zasilania 230 VAC (+6% - 10%) – 50Hz 

Pobór mocy 7 W 

Maksymalne obciążenie 
silnika 300 W 

Napięcie zasilania dla 
akcesoriów 24 VDC 

Maksymalny prąd 
pobierany przez 
akcesoria 

500 mA 

Temperatura 
eksploatacji -20°C - + 55°C 

Bezpieczniki  F1 =F 5A – 250V,  F2 = T 0,8A – 250V 

Funkcje logiczne 

Automatyka, Automatyka1, 
Półautomatyka, Parking, Parking - 

automatyka, Condo, Condo – 
automatyka, Słupek parkingowy FAAC-

CITY, Funkcja „Deadman”, Zdalne 
działanie, Działanie zaprogramowane 

przez użytkownika 

Czas działania Programowalny 
(w zakresie od 0 do 4 minut) 

Czas pauzy Programowalny 
(w zakresie od 0 do 4 minut) 

Moc silnika Programowalna na 50 poziomach 

Wejścia na listwie 
zaciskowej 

Pętla1, Pętla2, Otwieranie, Zamykanie, 
Urządzenia zabezpieczające zamykanie, 

Zatrzymanie, Stan awaryjny, Zasilanie 
230VAC plus uziemienie 

Wejścia na złączu 
Wyłącznik krańcowy otwierania i 

zamykania, Detektor, Kondensator 
silnika, czujnik odłączenia belki 

Wyjścia na listwie 
zaciskowej 

Lampa sygnalizacyjna, Wentylator, Silnik, 
Zasilanie 24 VDC, Wyjście FAIL SAFE 
(bezpieczne działanie urządzenia w 
razie awarii), Wyjście stanu, Lampka 

kontrolna zasilania 24 VDC, szyna 

Szybkozłącze 5-cio stykowe złącze Minidec, Dekoder, 
Odbiornik RP/RP2 

Programowanie 3 przyciski (+, - , F) oraz wyświetlacz 

Funkcje programowalne 

Logika działania, czas pauzy, moc, 
pętla1, pętla2, początkowy moment 

obrotowy, Wyprzedzenie pulsacyjnego 
świecenia lampy sygnalizacyjnej, 

powolne zamykanie, czas opóźnienia, 
czas działania, wyjście wskaźnika 

świetlnego, wyjście FAIL SAFE, wyjście 
stanu, wyjście szyny, sygnalizacja 

przeglądu okresowego 

 

 
3. ELEMENTY CENTRALI I ICH ROZMIESZCZENIE 

 

DETEKTO R PĘ TL I 

Rys. 1

         EMERGENCY- DL5 
DL4                 STOP - 

  FSW - DL3 

FCA - DL6 
FCC - DL7 

           OPEN - DL1 
         CLOSE - DL2 

  PIVOT - DL8 

3.1 OPIS ELEMENTÓW CENTRALI 

DL 
WYŚWIETLACZ – POKAZUJE WARTOŚCI PARAMETRÓW PRACY 
CENTRALI ORAZ JEST WYKORZYSTYWANY DO JEJ 
PROGRAMOWANIA 

LED SYGNALIZACJA STANÓW WEJŚĆ 

J1 LISTWA ZACISKOWA ZE ZŁĄCZAMI NISKONAPIĘCIOWE 

J2 LISTWA ZACISKOWA ZE ZŁĄCZAMI DO PODŁĄCZENIA 
SILNIKA, LAMPY SYGNALIZACYJNEJ I WENTYLATORA 

J3 ZŁĄCZE DLA WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO OTWIERANIA 

J4 ZŁĄCZE DLA DEKODERA MINIDEC I ODBIORNIKA RP 

J5 ZŁĄCZE DLA WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO ZAMYKANIA 

J6 ZŁĄCZE DLA CZUJNIKA WYCHYLENIA RAMIENIA 

J8 ZŁĄCZE KONDENSATORA SIŁY CIĄGU SILNIKA 

J9 LISTWA ZACISKOWA DO PODŁĄCZENIA ZASILANIA 230 VAC 

J11 ZŁĄCZE DLA DETEKTORA ZEWNĘTRZNEJ PĘTLI 

F1 BEZPIECZNIK OBWODU SILNIKA I PIERWOTNEGO UZWOJENIA 
TRANSFORMATORA (F 5A) 

F2 BEZPIECZNIK OBWODU NISKONAPIĘCIOWEGO I 
AKCESORIÓW (T 800MA) 

F PRZYCISK PROGRAMOWANIA – „F” 

+ PRZYCISK PROGRAMOWANIA – „+” 

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA – „-”  

TF1 TRANSFORMATOR 
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4. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 2

Rys. 5
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CZUJNIK WYCHYLENIA
RAMIENIA

4.1 PODŁĄCZENIA FOTOKOMÓREK I URZĄDZEŃ  
ZABEZPIECZAJĄCYCH 

Przed podłączeniem fotokomórek (lub innych urządzeń) 
radzimy wybrać rodzaj operacji według obszaru ruchu, który 
mają one strzec. 

Urządzenia zabezpieczające zamykanie: działają tylko 
podczas zamykania szlabanu i dlatego są 
odpowiednie do zabezpieczenia strefy zamykania 
przed ryzykiem wystąpienia w niej uderzenia. 

Jeśli mają być podłączone dwa (lub więcej) 
urządzenia zabezpieczające (N.C), należy je 
połączyć szeregowo (patrz rysunek 3) 

Połączenie szeregowe dwóch styków N.C 
(np. fotokomórki, STOP, itp.) 

Jeśli mają być podłączone dwa (lub więcej) 
urządzenia zabezpieczające (N.O), należy je 
połączyć równolegle (patrz rysunek 4) 

Połączenie równoległe dwóch styków N.O 
(np. Open A, Open B) 

Podłączanie dwóch par fotokomórek „na zamykaniu” 

Podłączanie pary fotokomórek „na zamykaniu” 
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Podłączanie jednego urządzenia zabezpieczającego 

Rys. 7

Rys. 8

Podłączanie bez urządzeń zabezpieczających  
ze stykami N.C 

4.2 LISTWA ZACISKOWA J1 – AKCESORIA (RYS. 2) 
Styki LOOP1 – Zasilanie pętli 1 (OTWIERANIE – złącza 1 – 2): złączy 

tych należy użyć do podłączenia pętli, która ma być 
wykorzystana jako generator impulsów OTWIERANIA. 

Styki LOOP2 – Zasilanie pętli 2 (ZABEZPIECZENIE/ZAMYKANIE – 
złącza 3 – 4): złączy tych należy użyć do podłączenia pętli, 
która ma być wykorzystana jako generator impulsów 
ZABEZPIECZENIA/ZAMYKANIA. 

Styk OPEN – Polecenie otwarcia (N.O – złącze 5): każde źródło 
impulsu (np. przycisk, itp.), które przez zamknięcie styku 
wysyła polecenie otwarcia i/lub zamknięcia szlabanu. 

Aby zainstalować kilka źródeł impulsów otwierania, 
połącz równolegle styki N.O (patrz rysunek 4). 

Styk CLOSE – Polecenie zamknięcia (N.O – złącze 6): każde 
źródło impulsu (np. przycisk, itp.), które przez zamknięcie styku 
wysyła polecenie zamknięcia szlabanu. 

Aby zainstalować kilka źródeł impulsów zamykania, 
połącz równolegle styki N.O (patrz rysunek 4). 

Styk FSW – Styk urządzeń zabezpieczających zamykanie (N.C – 
złącze 7): urządzenia zabezpieczające zamykanie chronią 
obszar ruchu szlabanu przez odwrócenie kierunku ruchu, gdy 
zaistnieje taka potrzeba.  Urządzenia zabezpieczające 
zamykanie nigdy nie działają podczas cyklu otwierania.  Gdy 
urządzenia zabezpieczającego zamykanie są włączone w 
czasie, gdy szlaban jest otwarty, uniemożliwią jego 
zamknięcie. 

Aby zainstalować kilka urządzeń 
zabezpieczających zamykanie, połącz szeregowo 
styki N.C (patrz rysunek 3). 
Jeśli urządzenia zabezpieczające zamykanie nie są 
podłączone, zmostkuj styki FSW i FAILSAVE (patrz 
rysunek 8). 

Styk STOP – Styk zatrzymania (N.C – złącze 8): każde źródło 
impulsu (np. przycisk, itp.), które przez otwarcie styku może 
zatrzymać ruch szlabanu. 

Aby zainstalować kilka urządzeń zatrzymujących, 
połącz szeregowo styki N.C (patrz rysunek 3). 
Jeśli urządzenia zatrzymujące ruch szlabanu nie są 
podłączone, zmostkuj styki STOP i GND (patrz 
rysunek 8). 

Styk EMERGENCY – Styk awaryjnego otwarcia (N.C – złącze 9): 
każdy przełącznik, który jeśli zostanie włączony w stanie 
awaryjnym (np. zagrożenia), podniesie szlaban i zatrzyma 
jego ruch aż do czasu, gdy styk ten zostanie zamknięty. 

Jeśli urządzenia zatrzymujące ruch szlabanu nie są 
podłączone, zmostkuj styki STOP i GND (patrz 
rysunek 8). 

 GND – (złącza 10-11-19): styki do doprowadzenia ujemnego 
napięcia zasilania dla akcesoriów. 

 24 Vdc – (złącza 12 i 13): styki do doprowadzenia dodatniego 
napięcia zasilania dla akcesoriów. 

Maksymalne obciążenie akcesoriów  to 500 mA.  
Aby obliczyć, ile prądu pobierają wszystkie 
akcesoria podłączone do centrali sterującej, należy 
zapoznać się z instrukcjami poszczególnych 
elementów osprzętu. 

Styk OUT1 – Wyjście 1 (złącze 14): wyjście to może być 
zaprogramowane na jedną z funkcji opisanych w rozdziale 
„Programowanie zaawansowane” (patrz rozdział 5.2). 
Domyślną funkcją na tym wyjściu jest funkcja FAILSAVE. 

Styk OUT2 – Wyjście 2 (złącze 15): wyjście to może być 
zaprogramowane na jedną z funkcji opisanych w rozdziale 
„Programowanie zaawansowane” (patrz rozdział 5.2). 
Domyślną funkcją na tym wyjściu jest funkcja SZLABAN 
zamknięty. 

Styk OUT3 – Wyjście 3 (złącza 16-17): wyjście to może być 
zaprogramowane na jedną z funkcji opisanych w rozdziale 
„Programowanie zaawansowane” (patrz rozdział 5.2). 
Domyślną funkcją na tym wyjściu jest funkcja LAMPA 
SYGNALIZACYJNA. 
Na tym wyjściu można podłączyć lampę sygnalizacyjną (jeśli 
taka ma być używana w systemie), zasilaną napięciem 24 
VDC, o maksymalnej mocy 3 W, zgodnie z instrukcją 
przedstawioną na rys. 2. 

Aby uniknąć ryzyka zagrożenia prawidłowego 
działania systemu, moc pobierana przez lampę 
sygnalizacyjną nie może przekraczać podanej 
wyżej wartości. 

Styk OUT4 – Wyjście 4 (złącze 18): wyjście to może być 
zaprogramowane na jedną z funkcji opisanych w rozdziale 
„Programowanie zaawansowane” (patrz rozdział 5.2). 
Domyślną funkcją na tym wyjściu jest funkcja RAMIĘ W  
STANIE SPOCZYNKU. 

4.3 LISTWA ZACISKOWA J2 – SILNIK, LAMPA  
SYGNALIZACYJNA I WENTYLATOR (RYS. 2) 

Silnik - złącza COM-MOT1-MOT2: złącza do połączenia silnika. 
Lampa sygnalizacyjna - złącza LAMP-COM: wyjścia lampy 

sygnalizacyjnej 230V ∼. 
Wentylator - złącza FAN-COM: wyjścia wentylatora 230V ∼. 

4.4 ZŁĄCZE J8 – KONDENSATOR SILNIKA (RYS. 2) 

Szybkozłącze służące do podłączenia kondensatora siły ciągu 
silnika. 

4.5 LISTWA ZACISKOWA J9 – ZASILANIE (RYS. 2) 

Złącza PE-N-L 
PE: Przewód uziemiający 
N: Zasilanie 230V ∼, przewód zerowy 
L: Zasilanie 230V ∼, przewód fazowy 

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu ta 
listwa zaciskowa musi być podłączona do 
przewodu uziemiającego.  Ponadto, w systemie 
powinien być zainstalowany termiczny wyłącznik 
różnicowo – prądowy z odpowiednim progiem 
samoczynnego wyłączania, dobrany 
i z ainstalowany zgodnie z zasadami. 
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4.6 SZYBKOZŁĄCZA J3 I J5 – WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE 
ZAMYKANIA I OTWIERANIA (RYS. 2) 

Złącza te służą do sprawnego podłączenia wyłącznika 
krańcowego otwierania (13) i zamykania (J5). 

4.7 SZYBKOZŁĄCZE J6 – CZUJNIK WYCHYLENIA RAMIENIA  
(RYS. 2) 

Złącze to służy do sprawnego podłączenia czujnika wychylenia 
ramienia (gdy taki jest dołączony do systemu). Gdy w systemie 
nie ma takiego czujnika, należy pozostawić na swoim miejscu 
zworkę dostarczoną z systemem. 

4.8 ZŁĄCZA J11A, B I C – SZYBKOZŁĄCZE DLA DETEKTORA 
ZEWNĘTRZNEJ PĘTLI (RYS. 2) 

Złącze to służy do sprawnego podłączenia detektora 
zewnętrznej pętli. W celu zaprogramowania i dostosowania 
działa tego detektora należy zapoznać się z odpowiednią 
instrukcją. 

4.9 SZYBKOZŁĄCZE J4 – DLA DKODERA MINIDEC 
I ODBIORNIKA RP (RYS. 2) 

Złącze to służy do sprawnego podłączenia dekodera Minidec, 
dekodera oraz odbiorników RP/RP2. Gdy używany jest 
dwukanałowy odbiornik RP2, istnieje możliwość bezpośredniego 
sterowania otwieraniem i zamykaniem szlabanu przy użyciu 
dwukanałowego pilota.  

��

Rys. 9

Przy użyciu jednokanałowego odbiornika RP w opisany wyżej 
sposób można sterować tylko otwieraniem szlabanu. 
Odbiornik radiowy powinien być zamontowany w centrali 
sterującej 624BLD w taki sposób, aby strona zawierająca 
elementy elektroniczne była zwrócona do wewnętrznej strony 
płytki centrali. 

Odbiornik radiowy należy montować i 
wymontowywać z centrali TYLKO przy odłączonym 
zasilaniu. 

Przykład prawidłowego zamontowania w centrali 624BLD 
odbiornika radiowego. 

 
 

5. PROGRAMOWANIE 
Aby rozpocząć programowanie centrali, należy uaktywnić tryb 
pracy „PROGRAMOWANIE”. 
Programowanie dzieli się na PODSTAWOWE i ZAAWANSOWANE. 

Zmiana parametrów pracy centrali podczas 
programowania na natychmiastowy skutek, 
natomiast ich wartości w pamięci centrali 
zapisywane są dopiero po wyjściu z trybu 
programowania i powrotu do trybu wyświetlania 
stanu pracy.  Gdy od centrali zostanie odłączone 
zasilanie przed wyjściem z trybu programowania i 
powrotem do trybu wyświetlania stanu prac, 
wszystkie modyfikacje parametrów pracy dokonane 
podczas programowania zostaną utracone. 

Podczas programowania zarówno podstawowego, 
jak i zaawansowanego można w dowolnym 
momencie powrócić do trybu wyświetlania stanu 
pracy przez jednoczesne naciśnięcie przycisków F i -. 

Aby przywrócić ustawione fabryczne parametry 
pracy centrali (parametry domyślne), należy 
jednocześnie nacisnąć przyciski +, - oraz F i 
przytrzymać je wciśnięte przez 5 sekund. 

5.1 PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE 

Aby włączyć tryb PROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO, 
naciśnij przycisk F. 
• Gdy naciśniesz przycisk F i przytrzymasz go wciśnięty, 

wyświetlacz pokaże nazwę pierwszej funkcji. 
• Gdy zwolnisz ten przycisk, wyświetlacz pokaże 

zaprogramowaną wartość funkcji, którą można 
zmodyfikować przyciskami „+” i „-”. 

• Gdy ponownie naciśniesz przycisk „F” (i przytrzymasz go 
wciśnięty), wyświetlacz pokaże nazwę następnej funkcji, 
itd. 

• Gdy dotrzesz do ostatniej funkcji, naciśnij przycisk „F”, aby 
wyjść z trybu programowania i powrócić do trybu 
wyświetlania stanu pracy. 

Poniższa tabela pokazuje sekwencje funkcji dostępnych w 
trybie PROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO. 

TRYB PODSTAWOWY 
Wyświe-
tlacz 

Funkcja Wartość 
ustawiona 
fabrycznie 

 
LOGIKA DZIAŁANIA 

 Automatyka 
 Automatyka 1 

 Półautomatyka 
 Parking 

 Parking –automatyka 
 Condo 
 Condo – automatyka 
 Słupek parkingowy FAAC-CITY 

 (logika „zapory drogowej”) 
 Funkcja „Deadman” 
 Funkcja zdalnego działania 

 Działanie zaprogramowane 
 przez użytkownika 

 

 
CZAS PAUZY 
Parametr ten działa tylko wtedy, gdy 
wybrano logikę działania „Automatyka”.  
Wartości od  do  sekund można 
ustawiać z krokiem jednosekundowym.  
Następnie wyświetlacz przełącza się na 
pokazywanie czasu w minutach i 
dziesiątkach sekund (wartości 
rozdzielone są kropką).  W tym 
przypadku czas przerwy można ustawiać 
z krokiem co 10 sekund aż do wartości 
maksymalnej wynoszącej . 
Np., gdy wyświetlacz pokazuje wartość 

 to oznacza, że czas pauzy 
nastawiony jest na 2 minuty i 50 sekund. 

 

 
MOC SILNIKA 
Parametr pozwala regulować moc 
silnika: 
   = moc minimalna 
  = moc maksymalna 

 

 
PĘTLA 1 
Gdy funkcja ta jest aktywna, pętla 
podłączona do wejść Loop1 będzie 
realizowała funkcję otwierania 
  = pętla 1 jest aktywna 
   = pętla 1 nie jest aktywna 
Uwaga: gdy funkcja ta nie jest aktywna, 
mimo to na jednym z wyjść będzie 
dostępny stan pętli 1 (jeśli zostanie 
prawidłowo ustawiony) – patrz 
programowanie zaawansowane. 
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Wyświe-
tlacz 

Funkcja Wartość 
ustawiona 
fabrycznie 

 
PĘTLA 2 
Gdy funkcja ta zostanie uaktywniona, 
pętla podłączona do wejść Loop2 
będzie realizowała funkcję 
Zabezpieczenie/Zamykanie, tj. będzie 
działała jako zabezpieczenie fazy 
zamykania i będzie wysyłała do 
centrali polecenie zamykania po 
powrocie do stanu spoczynkowego. 
  = pętla 2 jest aktywna 
  = pętla 2 nie jest aktywna 
Uwaga: gdy funkcja ta nie jest aktywna, 
mimo to na jednym z wyjść będzie 
dostępny stan pętli 2 (jeśli zostanie 
prawidłowo ustawiony). 

 

 
NIEWYKORZYSTANA 
  

 
NIEWYKORZYSTANA 
  

 
STAN SYSTEMU 
Uaktywnienie tej funkcji powoduje 
wyjście z trybu programowania, 
zapisanie w pamięci centrali zestawu 
zmodyfikowanych wartości 
parametrów (jeśli modyfikacja miała 
miejsce) i powrót do trybu 
wyświetlania stanu pracy systemu. 

 Zamknięty 
 Wstępne świecenie się lampy 

sygnalizacyjnej  przez  cyklem 
otwierania 

 Trwa otwieranie 
 Otwarty 
 Pauza 
 Wstępne świecenie się lampy 

sygnalizacyjnej  przez  cyklem 
zamykania 

 Trwa zamykanie 
 Zatrzymany, gotowy do 

zamknięcia 
 Zatrzymany, gotowy do 

otwarcia 
 Awaryjne otwieranie 

 Działa urządzenie 
zabezpieczające zamykanie 
 

 

 

 

5.2 PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE 

Aby włączyć tryb PROGRAMOWANIA ZAAWANSOWANEGO, 
naciśnij przycisk „F”, a następnie, trzymając go wciśniętym, 
naciśnij dodatkowo przycisk „+” 
• Gdy zwolnisz naciśnięcie przycisku „+”,wyświetlacz pokaże 

nazwę pierwszej funkcji. 
• Gdy zwolnisz także naciśnięcie przycisku „F”, wyświetlacz 

pokaże zaprogramowaną wartość funkcji, którą można 
zmodyfikować przyciskami „+” i „-”. 

• Gdy ponownie naciśniesz przycisk „F” (i przytrzymasz go 
wciśnięty), wyświetlacz pokaże nazwę następnej funkcji, a 
gdy zwolnisz naciśnięcie tego przycisku – wartość tej 
funkcji, którą można zmodyfikować przyciskami „+” i „-”, 
itd. 

• Gdy dotrzesz do ostatniej funkcji, naciśnij przycisk „F”, aby 
wyjść z trybu programowania i powrócić do trybu 
wyświetlania stanu pracy. 

Poniższa tabela pokazuje sekwencje funkcji dostępnych w 
trybie PROGRAMOWANIA ZAAWANSOWANEGO. 

TRYB ZAAWANSOWANY 
Wyświe
-tlacz 

Funkcja Wartość 
ustawiona 
fabrycznie 

MAKSYMALNY POCZĄTKOWY MOMENT SIŁY 
Silnik w początkowej fazie ruchu działa z 
maksymalną siłą naporu, ignorując ustawiony 
maksymalny moment siły 
  = Funkcja jest aktywna 
   = Funkcja jest nieaktywna 

 

ŚWIECENIE LAMPY SYGNALIZACYJNEJ 
WYPRZEDZAJĄCE RUCH 
Funkcja ta włącza pulsacyjne świecenie lampy 
sygnalizacyjnej na 5 sekund przed rozpoczęciem 
fazy ruchu  
       Funkcja jest wyłączona 
       Wstępna pulsacja lampy 

sygnalizacyjnej ma miejsce przed 
każdą fazą ruchu 

  Wstępna pulsacja lampy  
  sygnalizacyjnej ma miejsce  
 przed fazą zamykania 
       Wstępna pulsacja lampy  
  sygnalizacyjnej ma miejsce na 
  koniec pauzy 

 

POWOLNE ZAMYKANIE 
Funkcja pozwala realizować fazę zamykania ze z 
mniejszą szybkością 
  = Funkcja jest aktywna 
  = Funkcja jest nieaktywna 

 

CZAS SPOWOLNIENIA PO ZADZIAŁANIU 
WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH OTWIERANIA I 
ZAMYKANIA 
Funkcja pozwala ustawić czas spowolnienia (w 
sekundach) w działaniu systemu po zadziałaniu 
wyłączników krańcowych otwierania i zamykania. 
Czas spowolnienia można zaprogramować od 0 
do 10 sekund z krokiem co sekunda 
  = spowolnienia jest wyłączone 
   = Maksymalne spowolnienie 

 

 CZAS DZIAŁANIA  
Zaleca się ustawić ten czas o 5 – 10 sekund dłuższy 
od czasu, który system potrzebuje na przejście ze 
stanu „zamknięty” do stanu „otwarty” i vice versa. 
Ustawianie tego czasu może być wykonane w 
dwóch etapach. 
W pierwszym można ustawić czas działania w 
zakresie od  do  sekund z krokiem 
jednosekundowym. 
W drugim etapie wyświetlacz przełącza się na 
pokazywanie czasu w minutach i dziesiątkach 
sekund (wartości rozdzielone są kropką).  W tym 
przypadku czas działania można ustawiać z 
krokiem co 10 sekund aż do wartości maksymalnej 
wynoszącej 4.1. 

 

FUNKCJA FAILSAVE 
Gdy funkcja FAILSAVE jest aktywna, system 
wykonuje test funkcjonalny fotokomórek przed 
każdą fazą ruchu, niezależnie od użytego wyjścia.  
Gdy test fotokomórek zakończy się 
niepowodzeniem, faza ruchu nie zostanie 
wykonana. 
  = Funkcja jest aktywna 
  = Funkcja jest nieaktywna 

 

WYJŚCIE 1 
Na wyjściu 1 może być zaprogramowana jedna z 
następujących funkcji: 

 Funkcja FAILSAVE 
 LAMPA OSTRZEGAWCZA (świeci się 

podczas otwierania i pauzy, pulsuje przy zamykaniu 
i nie świeci się, gdy szlaban jest zamknięty) 

 RAMIĘ  W STANIE SPOCZYNKU (wyjście 
jest aktywne, gdy belka jest zamknięta lub znajduje 
się w stanie pauzy. Wyjście nie jest aktywne, gdy 
belka jest zamknięta.  Wyjście „pulsuje” podczas 
ruchu belki 

 Szlaban zamknięty 
 Szlaban otwarty lub w stanie pauzy. 

Wyjście nie jest aktywne podczas wstępnego 
pulsowania lampy sygnalizacyjnej przez fazą 
zamykania 

 Otwieranie szlabanu (obejmuje także 
wstępne pulsowanie lampy sygnalizacyjnej przez 
fazą otwierania) 
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Wyświe
-tlacz 

Funkcja Wartość 
ustawiona 
fabrycznie 

  Zamykanie szlabanu (obejmuje także 
wstępne pulsowanie lampy sygnalizacyjnej przez 
fazą zamykania) 

 Szlaban nieruchomy 
 Szlaban w stanie „awaryjnym” 
 Włączona pętla1 

 Włączona pętla 2 
 Polecenie „OPEN” dla centrali 624 

podporządkowanej (centrali „slave”) 
 Polecenie „CLOSE” dla centrali 624 

podrzędnej (centrala „slave”) 
 RAMIĘ SZLABANU ODŁĄCZONE 

 

 POLARYZACJA WYJŚCIA 1 
Funkcja pozwala skonfigurować stan polaryzacji 
wyjścia 1. 

  = Polaryzacja N.C 
  = Polaryzacja N.O 

Uwaga: Gdy wyjście 1 skonfigurowane jest jako 
funkcja FAILSSAVE ( ), nie należy zmieniać 
ustawionej fabrycznie wartości tej funkcji 

 

 WYJŚCIE 2 
Patrz opis funkcji Wyjście 1  

 POLARYZACJA WYJŚCIA 2 
Patrz polaryzacja wyjścia 1  

 WYJŚCIE 3 
Patrz opis funkcji Wyjście 1  

 POLARYZACJA WYJŚCIA 3 
Patrz polaryzacja wyjścia 1  

 WYJŚCIE 4 
Patrz opis funkcji Wyjście 1, z wyjątkiem funkcji 

   których ustawienie na tym wyjściu jest 
bez znaczenia 

 

 POLARYZACJA WYJŚCIA 4 
Funkcja pozwala skonfigurować stan polaryzacji 
wyjścia 1. 

  = PolaryzacjaN.C 
  = Polaryzacja N.O 

 

 SYGNALIZACJA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO 
(FUNKCJA TA DZIAŁA Z DWIEMA NASTĘPNYMI 
FUNKCJAMI) 
Jeśli zostanie uaktywniona, pod koniec odliczania 
wstecznego (ustawianego przy użyciu dwóch 
następnych funkcji „Programowanie cykli”) 
powoduje co 30 sekund włączanie się lampy na 4 
sekundy.  Funkcja jest przydatna przy planowaniu 
przeglądów konserwacyjnych. 

 

 PROGRAMOWANIE CYKLI „W TYSIĄCACH” 
Funkcja służy do programowania odliczania 
wstecznego cykli pracy systemu.  Można ustawić 
wartości od  do  (tysięcy cykli).  Wyświetlana 
wartość jest uaktualniania w miarę wykonywania 
kolejnych cykli i jest powiązana z wartością funkcji 

, tzn.  99 kroków odliczania wstecznego 
opisanych w funkcji  powoduje zmniejszenie o 
1 wartości funkcji .  Funkcja ta w powiązaniu z 
funkcją  może być wykorzystana do 
sprawdzania stopnia wykorzystania systemu i do 
planowania jego przeglądów konserwacyjnych. 

 

8. UKŁAD MASTER – SLAVE –  CENTRALA GŁÓWNA – 
 CENTRALA PODRZĘDNA  

 

Wyświe-
tlacz 

Funkcja Wartość 
ustawiona 
fabrycznie 

PROGRAMOWANIE CYKLI „W SETKACH TYSIĘCY” 
Funkcja służy do programowania odliczania 
wstecznego cykli pracy systemu.  Można ustawić 
wartości od  do  (setek tysięcy cykli).  
Wyświetlana wartość jest uaktualniania w miarę 
wykonywania kolejnych cykli i jest powiązana z 
wartością funkcji , tzn. zmniejszenie wartości 
tej funkcji o 1 odpowiada zmniejszeniu wartości 

 o 99.  Funkcja ta w powiązaniu z funkcją  
może być wykorzystana do sprawdzania stopnia 
wykorzystania systemu i do planowania jego 
przeglądów konserwacyjnych. 

 

NIEWYKORZYSTANA 
  
NIEWYKORZYSTANA 
  
STAN SYSTEMU 
Uaktywnienie tej funkcji powoduje wyjście z trybu 
programowania, zapisanie w pamięci centrali 
zestawu zmodyfikowanych wartości 
parametrów (jeśli modyfikacja miała miejsce) i 
powrót do trybu wyświetlania stanu pracy 
systemu. (patrz rozdział 5.1). 

 

6. URUCHOMIENIE 

6.1 SPRAWDZENIE WEJŚĆ 
Przedstawiona niżej tabela pokazuje stan diod LED powiązany ze 
stanem wejść (druk wytłuszczony opisuje stan systemu 
zamkniętego w stanie spoczynkowym). 
Sprawdź, czy stan diod sygnalizacyjnych LED jest zgodny z 
podaną niżej tabelą. 
Zwróć uwagę, że: dioda LED świeci się = styk jest zamknięty, 
 dioda LED nie świeci się = styk jest otwarty 
 
Działanie diod LED sygnalizujących stan wejść: 

Dioda 
LED Opis Świeci się 

(styk zamknięty) 
Nie świeci się  
(styk otwarty) 

DL1  OPEN Sygnał sterujący 
uaktywniony 

Sygnał sterujący 
nieaktywny 

DL2  CLOSE Sygnał sterujący 
uaktywniony 

Sygnał sterujący 
nieaktywny 

DL3  FSW 
Urządzenie 

zabezpieczające 
odłączone 

Urządzenie 
zabezpieczające 

włączone 

DL4  STOP Sygnał sterujący 
nieaktywny 

Sygnał sterujący 
uaktywniony 

DL5  EMERGENCY Sygnał sterujący 
nieaktywny 

Sygnał sterujący 
uaktywniony 

DL6 FCA Wyłącznik krańcowy 
otwierania wolny 

Wyłącznik krańcowy 
otwierania włączony 

DL7 FCC Wyłącznik krańcowy 
zamykania wolny 

Wyłącznik krańcowy 
zamykania włączony 

DL8 
PIVOT (czujnik 

wychylenia 
ramienia) 

ramię podłączone ramię odłączone 

7. TEST SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO 
Po zakończeniu programowania sprawdź, czy system działa 
poprawnie. 
Najważniejsze jest sprawdzenie, czy moc silnika jest odpowiednio 
ustawiona, oraz czy prawidłowo działają urządzenia 
zabezpieczające. 
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LOGIKI PRACY 
 
 Automatyka 
 

LOGIKA A IMPULS 
STATUS OPEN A CLOSE STOP FSW LOOP1 LOOP2 

ZAMKNIĘTY Otwiera i zamyka po 
czasie pauzy Bez reakcji Bez reakcji * Bez reakcji 

Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 
Bez reakcji 

OTWIERANY Bez reakcji Odwraca ruch na 
zamykanie Zatrzymanie Bez reakcji Bez reakcji Bez reakcji 

OTWARTY W 
PAUZIE 

Rozpoczyna liczenie 
czasu pauzy od nowa Zamyka Zatrzymanie Rozpoczyna liczenie 

czasu pauzy od nowa **
Rozpoczyna liczenie czasu 

pauzy od nowa 
Rozpoczyna liczenie 

czasu pauzy od nowa **
ZAMYKANY Odwraca ruch na 

otwieranie Bez reakcji Zatrzymanie Odwraca ruch na 
otwieranie 

Odwraca ruch na otwieranie i 
po otwarciu zamyka po 

zjechaniu z pętli 

Odwraca ruch na 
otwieranie 

STOP Zamyka Zamyka Bez reakcji 
*** Bez reakcji ** 

Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 
Bez reakcji ** 

 

*- powoduje nieaktywność OPEN A 

**- powoduje nieaktywność CLOSE 

***- powoduje nieaktywność OPEN A i CLOSE 
 Automatyka 1 
 

LOGIKA A1 IMPULS 
STATUS OPEN A CLOSE STOP FSW LOOP1 LOOP2 

ZAMKNIĘTY Otwiera i zamyka po 
czasie pauzy Bez reakcji Bez reakcji * Bez reakcji 

Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 
Bez reakcji 

OTWIERANY 
Bez reakcji Odwraca ruch na 

zamykanie Zatrzymanie
Zamknięcie natychmiast 

po zakończeniu 
otwierania 

Bez reakcji 
Zamknięcie natychmiast 

po zakończeniu 
otwierania 

OTWARTY W 
PAUZIE 

Rozpoczyna liczenie 
czasu pauzy od nowa Zamyka Zatrzymanie Zamyka Rozpoczyna liczenie czasu 

pauzy od nowa Zamyka 

ZAMYKANY Odwraca ruch na 
otwieranie Bez reakcji Zatrzymanie Odwraca ruch na 

otwieranie 
Odwraca ruch na otwieranie i 

po otwarciu zamyka po 
zjechaniu z pętli 

Odwraca ruch na 
otwieranie 

 
STOP Zamyka Zamyka Bez reakcji 

*** Bez reakcji ** 
Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 
Bez reakcji ** 

 

*- powoduje nieaktywność OPEN A 

**- powoduje nieaktywność CLOSE 

***- powoduje nieaktywność OPEN A i CLOSE 
 Półautomatyka 
 

LOGIKA E IMPULS 
STATUS OPEN A CLOSE STOP FSW LOOP1 LOOP2 

ZAMKNIĘTY 
Otwiera Bez reakcji Bez reakcji * Bez reakcji 

Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 
Bez reakcji 

OTWIERANY Zatrzymanie Odwraca ruch na 
zamykanie Zatrzymanie Bez reakcji Bez reakcji Bez reakcji 

OTWARTY Zamyka Zamyka Bez reakcji ** Bez reakcji ** Bez reakcji Bez reakcji ** 
ZAMYKANY Odwraca ruch na 

otwarcie Bez reakcji Zatrzymanie Odwraca ruch na 
otwarcie 

Odwraca ruch na otwieranie i 
po otwarciu zamyka po 

zjechaniu z pętli 
Odwraca ruch na 

otwarcie 

 
STOP Zamyka Zamyka Bez reakcji 

*** Bez reakcji ** 
Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 

 
Bez reakcji ** 

 
*- powoduje nieaktywność OPEN A 

**- powoduje nieaktywność CLOSE 

***- powoduje nieaktywność OPEN A i CLOSE 
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Condo 
 

LOGIKA Cn IMPULS 
STATUS OPEN A CLOSE STOP FSW LOOP1 LOOP2 

ZAMKNIĘTY 
Otwiera Bez reakcji Bez reakcji * Bez reakcji 

Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 
Bez reakcji 

OTWIERANY 
Bez reakcji 

Zamyka po 
zakończeniu 
otwierania 

Zatrzymanie Bez reakcji Bez reakcji Zamyka po zakończeniu 
otwierania 

OTWARTY Bez reakcji ** Zamyka Bez reakcji ** Bez reakcji ** Bez reakcji Zamyka 
ZAMYKANY Odwraca ruch na 

otwarcie Bez reakcji Zatrzymanie Odwraca ruch na 
otwarcie 

Odwraca ruch na otwieranie i 
po otwarciu zamyka po 

zjechaniu z pętli 
Odwraca ruch na 

otwarcie 

 
STOP Otwiera Zamyka Bez reakcji 

*** Bez reakcji ** 
Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 

 
Bez reakcji ** 

 
*- powoduje nieaktywność OPEN A 

**- powoduje nieaktywność CLOSE 

***- powoduje nieaktywność OPEN A i CLOSE 
Condo-Automatyka 
 

LOGIKA CA IMPULS 
STATUS OPEN A CLOSE STOP FSW LOOP1 LOOP2 

ZAMKNIĘTY Otwiera i zamyka po 
czasie pauzy Bez reakcji Bez reakcji * Bez reakcji 

Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 
Bez reakcji 

OTWIERANY 
Bez reakcji 

Zamyka po 
zakończeniu 
otwierania 

Zatrzymanie Bez reakcji Bez reakcji Zamyka po zakończeniu 
otwierania 

OTWARTY W 
PAUZIE 

Rozpoczyna liczenie 
czasu pauzy od nowa Zamyka Zatrzymanie Rozpoczyna liczenie 

czasu pauzy od nowa **
Rozpoczyna liczenie czasu 

pauzy od nowa Zamyka 

ZAMYKANY Odwraca ruch na 
otwarcie Bez reakcji Zatrzymanie Odwraca ruch na 

otwarcie 
Odwraca ruch na otwieranie i 

po otwarciu zamyka po 
zjechaniu z pętli 

Odwraca ruch na 
otwarcie 

 
STOP Otwiera Zamyka Bez reakcji 

*** Bez reakcji ** 
Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 

 
Bez reakcji ** 

 
*- powoduje nieaktywność OPEN A 

**- powoduje nieaktywność CLOSE 

***- powoduje nieaktywność OPEN A i CLOSE 
Parking 
 

LOGIKA P IMPULS 
STATUS OPEN A CLOSE STOP FSW LOOP1 LOOP2 

ZAMKNIĘTY 
Otwiera Bez reakcji Bez reakcji * Bez reakcji 

Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 
Bez reakcji 

OTWIERANY 
Bez reakcji 

Zamyka po 
zakończeniu 
otwierania 

Zatrzymanie Bez reakcji Bez reakcji Zamyka po zakończeniu 
otwierania 

OTWARTY Bez reakcji ** Zamyka Bez reakcji ** Bez reakcji ** Bez reakcji Zamyka 
ZAMYKANY Odwraca ruch na 

otwarcie Bez reakcji Zatrzymanie
Zatrzymuje i kontynuuje 

ruch po usunięciu 
przeszkody 

Odwraca ruch na otwieranie i 
po otwarciu zamyka po 

zjechaniu z pętli 

Zatrzymuje i kontynuuje 
ruch po usunięciu 

przeszkody 
 

STOP Otwiera Zamyka Bez reakcji 
*** Bez reakcji ** 

Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 

 
Bez reakcji ** 

 
*- powoduje nieaktywność OPEN A 

**- powoduje nieaktywność CLOSE 

***- powoduje nieaktywność OPEN A i CLOSE 
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Parking-Automatyka 
 

LOGIKA PA IMPULS 
STATUS OPEN A CLOSE STOP FSW LOOP1 LOOP2 

ZAMKNIĘTY Otwiera i zamyka po 
czasie pauzy Bez reakcji Bez reakcji * Bez reakcji 

Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 
Bez reakcji 

OTWIERANY 
Bez reakcji 

Zamyka po 
zakończeniu 
otwierania 

Zatrzymanie Bez reakcji Bez reakcji Zamyka po zakończeniu 
otwierania 

OTWARTY W 
PAUZIE 

Rozpoczyna liczenie 
czasu pauzy od nowa Zamyka Zatrzymanie Rozpoczyna liczenie 

czasu pauzy od nowa **
Rozpoczyna liczenie czasu 

pauzy od nowa Zamyka 

ZAMYKANY Odwraca ruch na 
otwarcie Bez reakcji Zatrzymanie

Zatrzymuje i kontynuuje 
ruch po usunięciu 

przeszkody 

Odwraca ruch na otwieranie i 
po otwarciu zamyka po 

zjechaniu z pętli 

Zatrzymuje i kontynuuje 
ruch po usunięciu 

przeszkody 
 

STOP Otwiera Zamyka Bez reakcji 
*** Bez reakcji ** 

Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 

 
Bez reakcji ** 

 
*- powoduje nieaktywność OPEN A 

**- powoduje nieaktywność CLOSE 

***- powoduje nieaktywność OPEN A i CLOSE 
 

Słupek parkingowy FAAC-CITY 
 

LOGIKA rb IMPULS 
STATUS OPEN A CLOSE STOP FSW LOOP1 LOOP2 

ZAMKNIĘTY Otwiera i zamyka po 
czasie pauzy Bez reakcji Bez reakcji * Bez reakcji 

Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 
Bez reakcji 

OTWIERANY Bez reakcji Odwraca ruch na 
zamykanie Zatrzymanie Bez reakcji Bez reakcji Bez reakcji 

OTWARTY W 
PAUZIE 

Rozpoczyna liczenie 
czasu pauzy od nowa Zamyka Zatrzymanie Rozpoczyna liczenie 

czasu pauzy od nowa **
Rozpoczyna liczenie czasu 

pauzy od nowa 
Rozpoczyna liczenie 

czasu pauzy od nowa **
ZAMYKANY Odwraca ruch na 

otwieranie Bez reakcji Zatrzymanie Odwraca ruch na 
otwieranie 

Odwraca ruch na otwieranie i 
po otwarciu zamyka po 

zjechaniu z pętli 
Odwraca ruch na 

otwieranie 

 
STOP Otwiera Zamyka Bez reakcji 

*** Bez reakcji ** 
Otwiera i po otwarciu 
zamyka po zjechaniu z 

pętli 
Bez reakcji ** 

 

*- powoduje nieaktywność OPEN A 

**- powoduje nieaktywność CLOSE 

***- powoduje nieaktywność OPEN A i CLOSE 

Funkcja „DEADMAN” 
 

LOGIKA C KOMENDA IMPULS 
STATUS OPEN A CLOSE STOP FSW LOOP1 LOOP2 

ZAMKNIĘTY Otwiera Bez reakcji Bez reakcji * Bez reakcji Bez reakcji Bez reakcji 
OTWIERANY / Bez reakcji Zatrzymanie Bez reakcji Bez reakcji Bez reakcji 

OTWARTY Bez reakcji ** Zamyka Zatrzymanie Bez reakcji Bez reakcji ** Bez reakcji ** 

ZAMYKANY Odwraca ruch na 
otwarcie / Zatrzymanie Odwraca ruch na otwarcie Zatrzymanie Zatrzymanie 

 
STOP Otwiera Zamyka Bez reakcji 

*** Bez reakcji ** Bez reakcji ** 
 

Bez reakcji ** 
 

*- powoduje nieaktywność OPEN A 

**- powoduje nieaktywność CLOSE 

***- powoduje nieaktywność OPEN A i CLOSE 
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