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URZ¥DZENIE STERUJ¥CE eL6V1Q

Ostatnia aktualizacja instrukcji 09 czerwca 2005 r. 11

Firma WIŒNIOWSKI zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych wynikaj¹cych z postêpu 
technicznego.
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INSTRUKCJA OBS£UGI I MONTA¯U - sterowanie eL6V1Q

Przeznaczenie i funkcje dzia³aniaPrzeznaczenie i funkcje dzia³ania

Sterownik bramy eL6V1Q jest to sterownik dla napêdów bramowych i gara¿owych wykorzystuj¹cy si³owniki na 
napiêcie 230 V AC. 

Zastosowane funkcje sterownika

sterowanie za pomoc¹ pilotów z kodem dynamicznie zmiennym firmy Keelog na czêstotliwoœæ 433,92 MHz;

sterowanie na przycisk dzwonkowy;

sterowanie manipulatorem (opcja);

bariera podczerwieni (fotokomórki), listwa krawêdziowa FRABA

automatyczne zamykanie;

wczeœniejsze auto-zamkniêcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni;

sygnalizacja œwietlna lub za³¹czenie z opóŸnionym wy³¹czeniem oœwietlenia;

prosta procedura instalacji i programowania.
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Ostatnia aktualizacja instrukcji 09 czerwca 2005 r. 33

Sterowanie napêdu odbywa siê poprzez zaprogramowany w eL6V1Q przycisk pilota, lub przycisk dzwonkowy. W obu 
przypadkach dzia³anie urz¹dzenia jest identyczne i polega na sekwencyjnym wykonywaniu poleceñ, czyli krok po kroku. Po 
za³¹czeniu zasilania pierwszym rozkazem jest otwieranie, jeœli wydamy nastêpne polecenie w trakcie ruchu bramy to j¹ 
zatrzymamy, a nastêpnie mo¿emy uruchomiæ w kierunku zamykania.

Sterowanie

Bariera podczerwieni

Bariera podczerwieni lub listwa krawêdziowa FRABA jest to niezbêdny element zabezpieczenia, który mo¿na 
pod³¹czyæ pod sterowanie. Zwiêksza on bezpieczeñstwo u¿ytkowania i zabezpiecza przed najechaniem bramy na pojazd 

Auto-zamykanie

Auto-zamykanie mo¿na uruchomiæ poprzez za³o¿enie zworki nr “0” na oba piny. Czas zamkniêcia jest okreœlany 
czasem opóŸnienia. Przy auto-zamykaniu wymagane s¹ fotokomórki dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika. Dodatkowo 
fotokomórki skróc¹ czas otwarcia. Sterowanie rozpozna moment przejazdu pojazdu i nastêpnie zamknie bramê po 5 
sekundach. Je¿eli funkcja auto-zamykania jest uruchomiona, to wszystkie procedury programowania mo¿na przeprowadziæ w 
pozycji stopu po zamykaniu.

Sygnalizacja œwietlna

Sygnalizacja œwietlna mo¿e pracowaæ w dwóch wariantach. W pierwszym jako sygnalizacja ostrzegawcza podczas 
ruchu bramy. W drugim jako oœwietlenie pomocnicze podjazdu czy gara¿u z opóŸnionym wy³¹czeniem (funkcja ta nie dzia³a 
przy opcji auto-zamykania).

Pod³¹czenie elektrycznych urz¹dzeñ steruj¹cych bramyPod³¹czenie elektrycznych urz¹dzeñ steruj¹cych bramy

Zalecenia producenta

sposoby wykonania instalacji elektrycznej jak równie¿ jej zabezpieczenia przed pora¿eniem elektrycznym s¹ okreœlone 
przez normy;
obwód zasilaj¹cy napêdu powinien byæ wyposa¿ony w urz¹dzenie odcinaj¹ce napiêcie;
obowi¹zkowe uziemienie napêdu powinno byæ wykonane w pierwszej kolejnoœci;
do monta¿u instalacji elektrycznej bramy nale¿y u¿ywaæ przewodów dostarczonych przez producenta wraz z bram¹;
wszelkie czynnoœci instalacyjne mog¹ byæ wykonywane tylko wy³¹cznie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie 
uprawnienia elektryczne.

Sposób monta¿u sterowania

Sterowanie nale¿y zamontowaæ wewn¹trz pomieszczenia w takim miejscu, aby w momencie sterowania ruchem 
bramy mo¿na by³o obserwowaæ œwiat³o wjazdu. Do monta¿u nale¿y u¿yæ elementów monta¿owych oraz czêœci z³¹cznych 
dostarczonych w komplecie wraz ze sterowaniem. Rysunek poni¿ej przedstawia sposób rozmieszczenia urz¹dzeñ 
steruj¹cych bramy wewn¹trz pomieszczenia.

fotokomórki

wy³¹cznik 
“góra-dó³”

urz¹dzenie 
steruj¹ce
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44 Ostatnia aktualizacja instrukcji 09 czerwca 2003 r.

Urz¹dzenie musi byæ zamontowane wewn¹trz pomieszczenia w takim miejscu, aby d³ugoœæ przewodów istniej¹cych 
w zestawie by³a wystarczaj¹ca do pod³¹czenia.

Z miejsca zamontowania sterowania powinno byæ widoczne œwiat³o wjazdu bramy, poniewa¿ w obudowie sterowania 
jest wmontowany przycisk rêcznego sterowania. Gwarantowany zasiêg sterowania w terenie otwartym wynosi oko³o 30 
metrów.

Sposób monta¿u sterowania przedstawiaj¹ rysunki poni¿ej.

Zabrania siê przed³u¿ania przewodów ze wzglêdu na bezpieczeñstwo.
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Schemat pod³¹czenia sterowania 
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INSTRUKCJA OBS£UGI I MONTA¯U - sterowanie eL6V1Q

Ostatnia aktualizacja instrukcji 09 czerwca 2005 R.

Przy zastosowaniu listwy FRABA z p³ytki zdalnego sterowania 
nale¿y usun¹æ zworê 0V - OFF.
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Sposób monta¿u anteny zdalnego sterowania - opcjaSposób monta¿u anteny zdalnego sterowania - opcja

Antenê zdalnego sterowania nale¿y zamontowaæ na zewn¹trz pomieszczenia. Prawid³owo zamontowana antena gwarantuje 
odpowiedni zasiêg nadajników.
Do monta¿u anteny nale¿y u¿yæ elementów monta¿owych oraz czêœci z³¹cznych dostarczonych w komplecie wraz ze 
sterowaniem.
Sposób monta¿u anteny pokazano na rysunkach poni¿ej.
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Ostatnia aktualizacja instrukcji 09 czerwca 2005 r. 88

Programowanie sterownika eL6V1Q odbywa siê przy pomocy przycisku “UCZ” i diody œwiec¹cej LED umieszczonej na p³ytce 
sterownika. Programowanie mo¿e odbywaæ siê, gdy brama jest zatrzymana (przy aktywnej opcji auto - zamykania, w stopie po 
zamykaniu).

Programowanie sterownika eL6V1QProgramowanie sterownika eL6V1Q

Nauka czasu opóŸnienia wy³¹czenia œwiat³a po 
zatrzymaniu si³ownika

Przyciskamy przycisk “UCZ” i przytrzymujemy nie d³u¿ej ni¿ 
3s (dioda LED zaœwieci siê), aby wejœæ w tryb programowania 
(rys. 15). Zwalniamy przycisk.

Nastêpnie mamy 10s na rozpoczêcie programowania, 
przyciskaj¹c ten sam przycisk mo¿emy ustawiæ czas 
opóŸnienia. Jedno przyciœniêcie (x) odpowiada 15s, dioda 
LED przygasa przy ka¿dym przyciœniêciu (np. 4 razy to 1 min). 
Maksymalny czas œwiecenia wynosi 40 minut. Procesor 
automatycznie zapamiêtuje nastawy w chwili zaprzestania 
programowania, co sygnalizuje trzykrotnym zaœwieceniem 
diody i powraca do normalnej pracy. 

Piloty s¹ zaprogramowane fabrycznie, w przypadku zmiany 
kodu nale¿y postêpowaæ wg poni¿szej procedury.

Sterownik eL6V1Q umo¿l iwia zaprogramowanie 
maksymalnie 20 pilotów z kodem dynamicznie zmiennym, 
ka¿dy pilot musi byæ nauczony osobno.

Przyciskamy przycisk “UCZ” i trzymamy a¿ dioda LED zapali 
siê i zgaœnie (rys. 17). Teraz mamy oko³o 10s na przyciœniêcie 
wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED zapali siê 
trzykrotnie to nauka jest zakoñczona poprawnie (rys. 18). 

Nauka kodu pilota

diodadioda
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1x1x

nauka 
zakoñczona 
poprawnie

nauka 
zakoñczona 
niepomyœlnie

W przypadku nie wykorzystywania powy¿szej 
funkcji nie nale¿y zmieniaæ ustawieñ fabrycznych.
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Je¿eli chcemy zaprogramowaæ od razu wiêcej pilotów to po trzykrotnym mrugniêciu diody mamy nastêpne 10s na 
zaprogramowanie drugiego pilota, itd. Jednokrotne zapalenie diody oznacza koniec nauki. Gdy zosta³o zaprogramowane 
wczeœniej 20 pilotów to pamiêæ jest pe³na, dioda LED zamruga po nauce tylko dwa razy i powraca do normalnej pracy. Je¿eli 
liczba u¿ywanych pilotów jest mniejsza od 20 to nale¿y skasowaæ pamiêæ i zaprogramowaæ wszystkie piloty na nowo, w 
przeciwnym wypadku nale¿y dokupiæ modu³ eL3Q, który rozszerzy liczbê pilotów o 64 sztuki. 

Przyciskamy przycisk “UCZ” i trzymamy, a¿ dioda LED zapali siê, zgaœnie i zacznie migaæ, po czym nale¿y zwolniæ przycisk 
“UCZ” (rys. 20). Dioda LED powinna zamigaæ piêciokrotnie. Kasowanie pamiêci jest zalecane przy zgubieniu pilota.

Auto-zamykanie - nauka d³ugoœci czasu po którym zadzia³a   
automatyczne zamykanie - zworka ,,0”

Przed przyst¹pieniem do nauki czasu zadzia³ania 
automatycznego zamykania nale¿y wy³¹czyæ sterowanie z 
sieci i zewrzeæ zworkê w miejscu oznaczonym ,,0” (rys. 22). 
W³¹czyæ zasilanie sterowania, przeprowadziæ procedurê 
ustawienia auto - zamykania, aby wejœæ w tryb 
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Kasowanie pamiêci 

Opcje dodatkowe w wersjach specjalnych 

Je¿eli funkcja auto-zamykania jest uruchomiona, to wszystkie procedury programowania mo¿na 
przeprowadziæ w pozycji stopu po zamykaniu.

W przypadku nie wykorzystywania powy¿szej funkcji nie nale¿y zmieniaæ ustawieñ fabrycznych.

Je¿eli w bramie wykorzystywana jest funkcja automatycznego zamykania nie ma mo¿liwoœci regulacji 
d³ugoœci œwiecenia œwiat³a. Œwiat³o œwieci tylko podczas pracy si³ownika.

1s-3s1s-3s

LEDLED
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programowana przyciskamy przycisk “UCZ” i przytrzymujemy, a¿ zaœwieci siê dioda LED (nie d³u¿ej ni¿ 3s rys.23). Nastêpnie 
przyciskamy przycisk “UCZ”, aby ustawiæ ¿¹dany czas zadzia³ania automatycznego zamykania. Jedno  przyciœniêcie (x) 
odpowiada 15s, dioda przygasa przy ka¿dym przyciœniêciu “UCZ” (rys.24).  Przy tym ustawieniu œwiat³o zmienia zasadê pracy. 
Œwieci gdy brama jest otwarta. Czas zamkniêcia jest okreœlany czasem opóŸnienia wy³¹czenia œwiat³a.  Przy auto - zamykaniu 
wymagane s¹ fotokomórki dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika. Dodatkowo fotokomórki skróc¹ czas otwarcia. Sterowanie 
eL6V1Q rozpozna przejechanie pojazdu i zamknie bramê po 5s.

LEDLED

LEDLED

LEDLED

Przyciskamy przycisk “UCZ” nie d³u¿ej ni¿ 3s i czekamy (oko³o 10s) na trzykrotne zaœwiecenie diody.

Za³¹czenie sygnalizacji ruchu bramy
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Ostatnia aktualizacja instrukcji 09 czerwca 2005 r. 1010

Funkcja “tylko otwieranie” - zwora ,,1”

Aby uruchomiæ funkcjê “tylko otwieranie” nale¿y za³o¿yæ 
zworê na oba piny (rys. 25). Po za³o¿eniu zwory przycisk w 
pilocie lub sterowanie sekwencyjne tylko otwiera bramê. 
Funkcja ta jest pomocna tylko przy auto-zamykaniu.

Funkcja “szybki manipulator” - zwora ,,2”

Funkcja “szybki manipulator” jest nie aktywna przy 
pod³¹czonym si³owniku rurowym. Opcja zmienia charakter 
manipulatora. Powoduje, ¿e prze³¹czenie kierunków ruchu 
bramy nie musi odbywaæ siê poprzez przycisk stop.
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Œrodki zaradcze przy zak³óceniachŒrodki zaradcze przy zak³óceniach

Sterowanie nie dzia³a na sygna³ pilota:

Na pilocie nie œwieci siê dioda:

! wymieniæ bateriê;
! wymieniæ pilota;

Sterowanie rêczne dzia³a poprawnie, pilot sprawny:

! wy³¹czyæ sterowanie z sieci na oko³o jedn¹ minutê i za³¹czyæ ponownie;
! skasowaæ pamiêæ i zakodowaæ na nowo pilot(y);
! w przypadku nie ust¹pienia awarii skontaktowaæ siê z serwisem;

Sterowanie rêczne nie dzia³a:

dioda LED nie reaguje na przyciskanie przycisku “UCZ”:

! wy³¹czyæ sterowanie z sieci na oko³o jedn¹ minutê i za³¹czyæ ponownie;
! sprawdziæ bezpiecznik 3,15 A - w razie spalenia wymieniæ na nowy;
! sprawdziæ prawid³owoœæ pod³¹czenia sieci;
! w razie nie ust¹pienia awarii skontaktowaæ siê z serwisem;

dioda LED reaguje na przyciskanie przycisku “UCZ” (brama nie zamyka siê):

! wy³¹czyæ sterowanie z sieci, za³o¿yæ zworê A-F, za³¹czyæ ponownie, sprawdziæ dzia³anie sterowania;
! sterowanie dzia³a poprawnie - sprawdziæ prawid³owoœæ pod³¹czenia fotokomórek lub je wymieniæ 

(odblokowaæ zworê A-F);
! sterowanie nie dzia³a - wy³¹czyæ sterowanie z sieci na oko³o jedn¹ minutê i za³¹czyæ ponownie;
! w przypadku nie ust¹pienia awarii skontaktowaæ siê z serwisem;
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Instalacja

1. Wy³¹czyæ  zasilanie.
2. Zainstalowaæ automat.
3. Pod³¹czyæ przewody do sterownika eL6V1Q wed³ug opisu:
- sterowanie rêczne (opcja);
- antenê zewnêtrzn¹ (opcja);
- oœwietlenie lub lampê sygnalizacyjn¹ (opcja);
- barierê podczerwieni;
- zasilanie;
- silnik;
4. W³¹czyæ zasilanie.
5. Skasowaæ pamiêæ, zaprogramowaæ pilota wed³ug opisu programowania.
6. Uruchomiæ pilotem lub sterowaniem rêcznym automat. Brama musi siê otwieraæ, jeœli jest inaczej 
przepi¹æ przewody silnika zamieniaj¹c je miejscami (czarny/br¹zowy).

FPHU WISFPHU WISNIOWSKI
NIOWSKINr serNr seryjnyyjny

ELDRIMELDRIM /03/326
/03/326

Nie zrywaæ plomby (naklejki).
Zerwanie plomby powoduje utratê 
gwarancji.
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