
 

 

Valdymo bloko ZL 37 techninis aprašymas 
 

Saugumas: 

Fotoelementai gali būti pajungti šių funkcijų atlikimui: 

 Atidarymas uždarymo režime; 

 „Visiškas STOP“. Kelio užtvaros alkūnė sustoja, automatinio uždarymo funkcija nutraukiama. 

Tam, kad atnaujint kelio užtvaros alkūnės judėjimą reikia paspausti valdymo mygtuką arba 

distancinio valdymo pultelį; 

 „Greitasis uždarymas“. Kelio užtvaros alkūnė automatiškai užsidaro, kai automobilis išvažiuoja 

iš fotoelementų veikimo zonos. 

Fiksuotas darbo laikas (uždarymo arba atidarymo) – 20 sek. 

 

Pajungiami priedai: 

 Apsauginio maitinimo kortelė LB35 su 3 akumuliatoriais, kurie leidžia funkcionuoti kelio 

užtvarai dingus elektrai. Atsinaujinus elektros teikimui krauna akumuliatorius. 

 Signalinė lempa. 

 Valdymo imtuvas. 

 

Atliekamos funkcijos: 

 Automatinis uždarymas. Automatinio užsidarymo laikas reguliuojasi. Taimeris įsijungia 

atidarymo ciklo pabaigoje. Taimerio veikimas nutraukiamas suveikus apsaugos priemonei. 

Automatinis užsidarymas neveikia esant „STOP“ funkcijai arba dingus elektros energijai; 

 Kliūties aptikimas. Kai kelio užtvara sustabdyta (po STOP komandos) valdymo mygtuko ir 

distancinio valdymo pultelio veikimas apribojamas, kai fiksuojama kliūtis. 

 Operatoriaus dalyvavimas. Kelio užtvara  veikia, tik kai yra paspaudžiamas ir laikomas 

paleidimo mygtukas (pulteliai neveikia); 

 Signalinė lempa aktyvuojasi kelio užtvarai atsidarant; 

 Galimybė sinchronizuoti dvi kelio užtvaras; 

 Valdymo funkcijos pasirinkimas : „Atidaryti – uždaryti“ arba „Tik atidaryti“ 

 

 

Reguliavimas 

 T.C.A. – automatinio užsidarymo laiko reguliavimas (0-120 sek.); 

 SENS – kliūties aptikimo jautrumo reguliavimas. 

 

PASTABA: Atliekant reguliavimus būtina atjungti maitinimą. 

 

Valdymo blokas Zl37F 
 

1 – pajungimo blokeliai 

2 – tinklinis saugiklis 3,15A 

3 – aksesuarų saugiklis 2A 

4 – Funkcijų pasirinkimo jungiklis 

5 – Radijo imtuvo pajungimo blokelis 

6 – T.C.A reguliavimas 

7 – SENS reguliavimas 

8 – kodo užfiksavimo mygtukas 

9 – šviesos indikatorius 

10 – transformatoriaus pajungimas 

11 – Plokštės LB35 pajungimas 

12 – valdymo mygtuko 2-7 funkcijų pasirinkimo 

jungtukas 



 

 

Reguliavimas valdymo bloke ZL 37F 
 

1 ON – Funkcija „Automatinis uždarymas“ įjungta 

2 ON – Valdymo mygtuko ir pultelio funkcija „Tik atidaryti“ 

2 OFF – Valdymo mygtuko ir pultelio funkcija „Atidaryti – 

uždaryti“ 

3 ON – Lemputės dega kai užtvara uždaryta ir kai alkūnė juda 

3 OFF – Lemputės dega tik kai alkūnė keliasi / leidžiasi 

4 ON – Funkcija „Operatoriaus būvimas“ įjungta 

5 ON – Išankstinis lempos įjungimas likus 5 sek iki kelio užtvaros atidarymo / uždarymo 

6 ON – Funkcija „Kliūties aptikimas“ įjungta 

7 ON – Kelio užtvara „Žinomas“ (dviejų kelio užtvarų sinchroniniam naudojimui) 

8 OFF – Funkcija „Greitasis uždarymas „ įjungta (kontaktai 2-C5) 

9 OFF – Funkcija „STOP“ įjungta 

10 ON – Funkcija didinanti stabdymą uždarymo / atidarymo ciklų pabaigoje 

 

 

T.C.A reguliavimas – automatinio uždarymo reguliavimo laikas 

(0-120 sek) 

 

SENS reguliavimas – kliūties aptikimo jautrumo reguliavimas 

 

 

 

 

Valdymo bloko ZL 37 pajungimas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitinimo šaltinis 220 V 

 

Kelio užtvaros variklio pajungimas =24V 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Antenos pajungimas 

Dėmesio! Jei nėra pajungimų prie šito kontakto, nustatykite DIP9 ON 

 

Mygtuko STOP arba fotoelementų pajungimas funkcijai STOP atlikti.  

 

Lempos pajungimas „Kelio užtvara atidaryta“ 24V, 3 W 

~24 V 
Aktyvus kai kelio užtvaros alkūnė juda 

Aktyvus kai kelio užtvaros alkūnė juda ir 

kai kelio užtvara uždaryta 

 

~24 V, 40 W aksesuarų maitinimui (pvz. fotoelementams) 

Mygtuko „Atidaryti“ pajungimas 

Jungiklis
 

Jungiklis
 

 

Dėmesio! Jei nėra pajungimų prie šito kontakto, nustatykite DIP8 ON 

 
 

Jungiklio „Sulėtinimas atidarymo ciklo pabaigoje“ pajungimas 

Jungiklio „Sulėtinimas uždarymo ciklo pabaigoje“ pajungimas 

 

Fotoelementų pajungimas funkcijai „Greitas uždarymas“ atlikti 

 

Fotoelementų pajungimas funkcijai „Atidarymas uždarymo režime“ 

atlikti 

Valdymo mygtukas atlieka funkcija nustatyta jungikliu 

DIP 2 

Valdymo mygtukas atlieka funkcija „Tik uždaryt“ 



Uždarymo / atidarymo greičio reguliavimas 
 

 

 

Kelio užtvaros alkūnės judėjimo greitis ir lėtėjimo greitis 

reguliuojamas A (greitis) ir B (Lėtėjimas) laidais 

transformatoriuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dviejų kelio užtvarų sinchroninis veikimas 

Valdymo blokas ZL 37 leidžia sinchronizuoti dviejų kelio užtvarų darbą, valdant tik vieną iš jų. 

Viename iš valdymo bloku reikia nustatyti jungikli DIP7 į ON padėtį (ši kelio užtvara bus „Žinoma“). 

 

 

 
Visi saugumo prietaisai jungiami tik prie kelio užtvaros Nr. 1 valdymo bloko (valdomas). Būtina 

sujungti laidais INTERBLOCCO abu valdymo blokus, kaip parodyta pav. 

 

Kelio užtvaros Nr. 1 valdymo blokas (Valdomas) Kelio užtvaros Nr. 2  valdymo blokas (Žinomas) 

Lėtėjimo 

režimo 

greičio 

reguliavimas 

 

 

 

   MAX  MIN 

Greičio 

reguliavimas 

 

 

 

 

 

MIN VID MAX 


