
INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA                                                                    

Instrukcja przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu technicznego odpowiedzialnego za 
instalacje. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją. Niewłaściwe użycie produktu lub 
błędne połączenie może mieć wpływ na prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkownika 
końcowego oraz na utratę gwarancji. 

DANE TECHNICZNE                                                                                                                         

Zasilanie: 230 V ~ ± 10% - 50Hz
Wbudowany odbiornik 433MHz: 76 nadajników MAX
Temperatura pracy: od -20 ° C / + 60 ° C
Elektroniczny system przeciw zgnieceniu : czujnik amperometryczny 
Max moc lampy sygnalizacyjnej: 24V ~ - 25W
Max moc na wyjściu do elektrozamka: 12V - 10W (max 2 sek)
Zasilanie dodatkowe(akcesoria): 24V ~ - 25W
Maksymalny prąd zasilający silnik: 3.5A + 3.5A 

PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA STOSOWANIA                                                               

Centrala sterująca A24 w wersji 24V może być stosowana zarówno do automatyzacji bram 
wjazdowych domów jednorodzinnych jak i do automatyzacji bram przy wspólnotach 
mieszkaniowych (praca intensywna). Jakiekolwiek użycie różniące się od opisanego w niniejszym 
dokumencie lub instalacja wykonywana inaczej niż w sposób przedstawiony w poniższej instrukcji 
technicznej są zabronione. 



OPIS CZĘŚCI                                                                                                                                       

1. Bezpiecznik (T2.5A 5x20)
2. Zaciski do podłączenia transformatora oraz zasilania 230 V
3. Transformator 230/24 V ~, 130VA
4. Zasilanie 24 V ~, otwór na podłączenie masy (uziemienie)
5. Bezpiecznik (F10A 5x20)
6. Zaciski do podłączenia wyłączników krańcowych mechanicznych lub magnetycznych (tylko dla 
wybranych modeli)
7. Przyciski nawigacji w Menu
8. Wyświetlacz LCD z funkcją wyboru języka (IT, EN, FR, ES)
9. Radioodbiornik o częstotliwości 433MHz (kod stały lub kod zmienny)
10.Zaciski anteny zewnętrznej
11. Bezpiecznik zasilania pomocniczego 24V (F2A 5x20)
12. Podłączenie urządzeń bezpieczeństwa i sterowania
13. Zasilanie awaryjne 24V ~, (24Vdc z akumulatora)
14. Zasilanie lampy sygnalizacyjnej 24V ~ (24Vdc z akumulatora)
15. Podłączenie silnika 1 (lewy)
16. Zasilanie enkodera
17. Podłączenie silnika 2 (prawy)
18. Elektrozamek - 12Vdc 10W (max 2 sekundy)
Uwaga!
Podłączenia muszą odbywać się przy wyłączonym zasilaniu!
W domyśle silnik M1jest to silnik lewego skrzydła. W przypadku gdy M1 jest z prawej strony 
należy zmienić jego polaryzację.



SCHEMAT POŁĄCZEŃ                                                                                                                     
!!!!!!!!!!Uwaga : Podłączenie enkodera nie jest wymagane!!!!!!!!!!



Enkoder:
Impulsy z enkodera są zliczane przez centrale przy jej programowaniu co określa charakterystykę 
pracy układu. Zapewnia to możliwość zabezpieczenia skrzydeł bramy przed zniszczeniem obiektów
w świetle bramy.  

NAWIGACJA W MENU                                                                                                                      
Uwagi podczas poruszania się po menu:
- Jeśli przycisk "E" jest wciśnięty przez 1s  to funkcjonuje jako "ENTER",
podczas gdy jest wciśnięty przez 3s funkcjonuje jako przycisk "ESC".
- Centrala sterująca nie reaguje na sygnał sterujący gdy gdy użytkownik korzysta z panelu menu.

MAPA MENU

USTAWIENIE JĘZYKA                                                                                                                      
Centrale sterujące Stagnoli są obsługiwane w 4 różnych językach:
WŁOSKI - ANGIELSKI - FRANCUSKI - HISZPAŃSKI
Język domyślny w centrali sterującej ustawiony jest na angielski. Aby zmienić język, należy wejść 
do menu naciskając przycisk "E", a następnie nacisnąć przycisk Strzałka w dół cztery (4) razy, a 
następnie "E" ponownie. Następnie użyj strzałek, aby wybrać żądany język i naciśnij przycisk "E" 
przez 1 s.



PROGRAMOWANIE CENTRALI (SAMOUCZENIE)                                                                  

UWAGA: Przed rozpoczęciem procesu samo-uczenia należy sprawdzić parametr ''TIPE''. Wartość 
tego parametru dla modelu silnika Hermes 200/250 bez enkodera (without encoder) powinna 
wynosić 0. Dla  modelu silnika Hermes 200/250 z enkoderem wartość parametru ''TIPE'' powinna 
wynosić 1.
W menu: ''REGULATING''→''TIPE''

Dzięki operacji ''SELF-LEARNING'', centrala sterująca zapamięta impulsy enkodera oraz czas 
potrzebny do otwarcia i zamknięcia skrzydeł bramy. 
Przed przystąpieniem do procesu samo-uczenia dla jednego silnika, należy ustawić:
W menu: ''FUNCTIONS'' →''1M''→''1''. Domyślna wartość: 0 - dwa silniki.
Przed przystąpieniem do samo-uczenia, wyregulować ograniczniki mechaniczne (w przypadku ich 
obecności) zgodnie z potrzebami.

Aby wykonać proces samouczenia:
1. Odblokuj silniki.
2. Ustawić skrzydła bramy w pozycji otwartej.
3. Zablokuj silniki.
4. W menu: ''SELF-LEARNING'' i zatwierdzamy przyciskiem ''E''. Tylko przy użyciu enkodera.
5. Brama wykona całkowity cykl( zamknięcie→otwarcie→zamknięcie):

a. Zamykanie: skrzydło 2 (prawe) zaczyna się zamykać, po około 3s skrzydło 1 (lewe)
b. Otwarcie: najpierw skrzydło 1 (lewe), a po ok 1s skrzydło 2 (prawe)
c. Zamykanie: skrzydło 2 (prawe) zaczyna się zamykać, po około 3s skrzydło 1 (lewe)

Samouczenie zakończone, brama pozostaje zamknięta, wyświetlacz pokazuje komunikat „OK” jeśli
samouczenie zostało przeprowadzone poprawnie.
W przeciwnym wypadku, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ERR".
6. W celu potwierdzenia samodzielnego uczenia, wystarczy nacisnąć przycisk "E", który spowoduje
powrót do ekranu głównego.

ZAPAMIETYWANIE NADAJNIKÓW (pilotów)                                                                             

Zintegrowany z centralą sterującą odbiornik może zapamiętać 76 pilotów na kanał (zapamiętuje 
nadajniki o zmiennym i stałym typie kodowania). Domyślnie ustawione jest przypisywanie 
nadajników Stagnoli o zmiennym kodzie. Aby zapamiętać nadajniki o kodzie stałym należy zmienić
w menu: ''FUNCTIONS''→''CF''



Odbiorniki radiowe Stagnoli zapewniają dwa kanały:
1- pierwszy kanał kontroluje automatykę: otwieranie-stop-zamykanie (lub jak zaprogramujemy)
2- drugi służy do otwierania furtki ( częściowe otwarcie bramy)
Zapamiętywanie pilota:
W panelu: Wciskamy ''E''→''ADD TRANSMITTER''→Tu wybieramy kanał : 1 lub 2 przyciskiem 
''E''→ Wciskamy przycisk pilota→ Na wyświetlaczu powinno wyświetlić się ''OK''.Jeśli 
wyświetlany jest ''ERR'' sprawdź rodzaj zapamiętywanego kodowania (stałe czy zmienne) i dopasuj
je do swojego nadajnika.

OPIS PARAMETRÓW                                                                                                                        

TCA (Czas zamknięcia automatycznego)→ czas od pełnego otwarcia bramy do jej zamknięcia, 
który jest ustawiony automatycznie jeśli parametr ''CA'' = ''1''.
Domyślnie: 10s; Min: 1s; Max: 240;

TPED (Otwarcie przejścia dla pieszych)→ częściowe otwarcie pierwszego skrzydła (M1) wyrażone
w % w odniesieniu do całkowitego otwarcia.
Domyślnie: 50%; Min: 30%; Max: 99%;

SFAP (Opóźnienie w otwarciu)→ czas opóźnienia otwarcia drugiego skrzydła (M2) określony w 
sec
Domyślnie: 1s; Min: 0s; Max: 10s;

SFCH (Opóźnienie w zamknięciu)→ czas opóźnienia zamknięcia pierwszego skrzydła (M1) 
określony w sec
Domyślnie: 3s; Min: 0s; Max: 10s; 
RALL (Dystans spowolnienia)→ dystans na jakim następuje zwolnienie zamykania jak i otwierania
bramy.
Domyślnie: 2cm; Min: 1cm; Max: 10cm; skala: 1x10cm

FAP (czułość amperometryczna przy otwieraniu)→ zabezpieczenie przed zmiażdżeniem przez 
skrzydło bramy przy otwieraniu. Działa tylko przy podłączonym enkoderze. Wyrażona w % 
względem maksymalnej siły otwierania. **
Domyślnie: 50%; Min: 20%; Max: 99%;

FCH (czułość amperometryczna przy zamykaniu)→zabezpieczenie przed zmiażdżeniem przez 
skrzydło bramy przy zamykaniu. Działa tylko przy podłączonym enkoderze. Wyrażona w % 
względem maksymalnej siły zamykania. **
Domyślnie: 50%; Min: 20%; Max: 99%;

VEL (prędkość ruchu)→ prędkość ruchu (ten parametr automatycznie modyfikuje prędkość  
spowolnienia).
Domyślnie: 5; Min: 1; Max: 10;

SBA (przestrzeń uderzenia)→ przestrzeń, wyrażona w cm w której centrala sterująca spowalnia  
pracę silnika przy końcu zamykania i otwierania aby nie uszkodzić elementów bramy.
Domyślnie: 4cm; Min: 1cm; Max: 10cm;



TREL (czas odprężenia) → czas związany ze zmianą kierunku obrotów silnika na przeciwny do 
wykonywanej właśnie czynności (koniec zamykania lub koniec otwierania) aby odprężyć elementy 
bramy.
Domyślnie: 2; Min: 0; Max: 20; skala: 1x10ms
TAUX(czas elektrozamka)→czas zasilania elektrozamka.
Domyślnie: 1s; Min: 0s; Max: 2s;
** Centrale sterujące Stagnoli automatycznie zapamiętują siłę niezbędną do wykonania pełnego 
cyklu (FCH i FAP), dodając 10% do średniej siły ustalonej podczas procesu samouczenia. Stagnoli 
reguluje prawidłowe ustawienie czułości amperometrycznej (FCH i FAP), zgodnie z normą EN 
12445 dla instalacji.

FUNKCJE                                                                                                                                             

CA (automatyczne zamykanie) - Jeśli włączone, automatyczne ponowne zamknięcie bramy po 
upływie czas TTCA. Sugerowana wartość: 0.
Domyślna: 1; On: 1; Off: 0;

BA (blokada impulsów podczas otwierania) - Centrala sterująca ignoruje impulsy START w fazie 
otwierania. Tryb wspólnoty mieszkaniowej
Domyślna:0 ; On: 1; Off: 0;

BP (blokada impulsów podczas pauzy) - Centrala sterująca ignoruje impulsy START w fazie pauzy.
Domyślna: 0; On: 1; Off: 0;

CR (szybkie zamknięcie) – Po zadziałaniu fotokomórek skraca czas TTCA o 3s.
Domyślna: 0; On: 1; Off: 0;

2P (otwórz / zamknij) - Przy każdym naciśnięciu pilota, ruch bramy zmienia kierunek 
( OTWIERANIE>ZAMYKANIE>OTWIERANIE). Jeśli nie jest włączona, kolejność ruchu 
bramy przebiega następująco:
OTWIERANIE> STOP> ZAMYKANIE> STOP  
Domyślna: 0; On: 1; Off: 0;

PL (wstępne świecenie lampy) – Lampa zaczyna migać 2s przed rozpoczęciem ruchu.
Domyślna: 0; On: 1; Off: 0;

IM (Praca jednego silnika) – Dla układów z jednym silnikiem, jeśli włączona.
Domyślna: 0; On: 1; Off: 0;

OC (otwieranie / zamykanie funkcji) – Zmienia przypisanie funkcji otwórz/zamknij
Domyślnie: 0 – gniazdo START i PED działają normalnie.
1 – gniazdu PED zostaje przypisana funkcja ZAMKNIJ 
2 – gniazdu PED zostaje przypisana funkcja PRZYTRZYMAJ - tak długo jak wciskamy przycisk 
układ pracuje

CF (kod stały) - Radioodbiornik zapamiętuje piloty o kodzie stałym.
Domyślna: 0; On: 1; Off: 0;
AR (zwolnienie elektrozaczepu) – Przed rozpoczęciem procesu otwierania nastąpi odprężenie 
zaczepu co ułatwi jego zwolnienie. Domyślna: 0; On: 1; Off: 0;
FC (wyłącznik krańcowy) - tylko do bram przesuwnych; jeśli aktywny, centrala sterująca 
umożliwia podpięcie krańcówki  (NC) w odpowiednie wejście na płycie.
Domyślna: 0; On: 1; Off: 0;



OPIS MENU CANCEL                                                                                                                        
RESET – W menu CANCEL resetuje wszystkie ustawione parametry i funkcje centrali do ustawień 
fabrycznych. Po wejściu do menu, przejdź do RESET klawiszem ENTER. Wyświetlacz zacznie 
migać, ponieważ czeka na potwierdzenie. Naciśnij ENTER, aby przywrócić domyślne parametry. 
Jeśli nie, to zakończ. Po naciśnięciu ENTER na wyświetlaczu pojawi się ''PRG'', co oznacza że 
kasowanie jest w toku.

ERASE 1 TX - Aby usunąć pilota z pamięci odbiornika Stagnoli należy z danym do usunięcia 
nadajnikiem być w pobliżu centrali.  Wchodzimy w opcję ERASE 1 TX i naciskamy przycisk 
nadajnika, który ma być wykasowany. Jeśli ten przycisk nie zostanie znaleziony, centrala daje 
komunikat ERR; jeżeli wciśniemy odpowiedni przycisk na pilocie, zostanie on usunięty z pamięci 
radioodbiornika oraz zobaczymy komunikat OK na wyświetlaczu.

ERASE ALL TX - Usuwanie wszystkich pilotów
Opcja ta daje możliwość wymazania wszystkich pilotów z pamięci, zarówno na kanale 1 i 2.

DIAGNOSTYKA AKCESORIÓW                                                                                                     
 
Centrala sterująca ma możliwość rozpoznawania nieprawidłowości i alarmów mogących wystąpić 
w instalacji, dlatego sygnalizuje komunikaty na ekranie wyświetlacza:

• 1 RF = aktywacja polecenia START na pierwszym kanale częstotliwości radiowej;
• 2 RF = aktywacja polecenia FURTKA na drugim kanale częstotliwości radiowej;
• STA = uruchomienie komendy START za pomocą zacisków na centrali sterującej;
• PED = aktywacja polecenia wejścia dla pieszych (FURTKA);
• STO = aktywacja polecenia STOP za pomocą zacisków na centrali sterującej;
• PHO = aktywacja wejścia fotokomórki na zamykaniu;
• PHA = aktywacja wejścia fotokomórki otwierania i zamykania; 
• BAR = aktywacja listw krawędziowych;
• SUO = aktywacja krańcówki na otwarciu;
• SUC = aktywacja krańcówki na zamknięciu;
• AM 1 = aktywacja czujnika amperometrycznego pierwszego silnika;
• AM 2 = aktywacja czujnika amperometrycznego drugiego silniku;
• PRG = programowanie funkcji w toku;
• OK = udana operacja;
• ERR = nieudana operacja;
• FULL = pamięć radioodbiornika zapełniona;
• ATTENDI = pausa;
• TOUT = czas oczekiwania; 



TEST KOŃCOWY                                                                                                                               

Zawsze należy wykonać test końcowy po zakończeniu programowania:
•Odblokuj silniki i upewnij się, że skrzydła swobodnie poruszają się z siłą mniejszą niż 390Nm, po 
czym zablokuj je.
•Sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń zabezpieczających (czułości amperometrycznej, 
przycisku STOP, fotokomórki, itp.).
•Sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń sygnalizacyjnych.
•Sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń sterujących (pilotów, wyłączników itp).
•Dopasuj siłę pracy silnika (FCH i FAP) zgodnie z normą EN 12445, aby zapewnić bezpieczeństwo 
systemu.

WAŻNE UWAGI I PIERWSZE URUCHOMIENIE                                                                        

Ważne uwagi o instalacji:
• System automatyczny do bram musi być instalowana przez wykwalifikowany personel techniczny
zgodnie z wymogami prawnymi spełniając dyrektywę 98/37 / WE oraz normamy EN13241-1, EN 
12453 i EN 12445.
• Sprawdź solidność istniejących struktur (słupy, zawiasy, skrzydło bramy) w stosunku do siły 
oddziaływania silników na nie.
• Sprawdź jakość podłączeń elektrycznych.
• Zastosuj środki ostrożności np. poprzez odpowiednią sygnalizację.
• Zainstaluj kontrolery (np. klawiatury numeryczne) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
• Po zakończeniu instalacji, kilkukrotnie przeprowadź test końcowy (patrz testy końcowe).
• Upewnij się, że użytkownicy rozumieją działanie automatu oraz jak postępować w stanach 
awaryjnych np. wysprzęglenie awaryjne w przypadku braku zasilania.

Pierwsze uruchomienie:
• Dokumentacja techniczna zawiera: rysunek instalacji, schemat podłączeniowy centrali sterującej, 
deklarację zgodności wszystkich produktów opracowanych przez producenta oraz deklarację 
zgodności w stosunku do instalacji zakończonej przez instalatora.
• Umieścić znak CE lub tabliczkę zawierającą informacje dotyczące zagrożeń oraz inne informacje 
(numer seryjny, itp).
• Dostarcz instrukcje stosowania, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, deklarację zgodności CE 
oraz kopię dokumentacji technicznej  użytkownikowi końcowemu.

Upewnij się także, aby poinformować użytkownika końcowego o:
• znaczeniu odłączenia zasilania podczas wykonywania czyszczenia w obszarze automatu lub 
podczas wykonywania drobnych zabiegów konserwacyjnych (np malowanie)
• sprawdzeniu, czy nie ma widocznych uszkodzeń automatu
• o zagrożeniu wynikającym z przebywania dzieci w bezpośrednim sąsiedztwie automatu
• przygotuj harmonogram utrzymania systemu (co najmniej raz na 12 miesięcy dla urządzeń             
zabezpieczających)



TABELA PARAMETRÓW
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Serwis tel: 502 047 470


