
GARAŽO VARTŲ AUTOMATIKOS (VER900) MONTAVIMAS 

 
 

 

1. Pavara VER 900; 

2. Sumontuotas valdymo blokas; 

3. Imtuvas; 

4. Valdymo mygtukas; 

5. Fotoelementai; 

6. Apatinė guma; 

7. Perdavimo svirtis 

8. Avarinis atidarymas; 

9. Antena; 

10. Lempa; 

11. Raktas – išjungėjas. 

 

 

 

Techninės charakteristikos: 

1. Maitinimas 220 V; 

2. Maksimali galia 130 V; 

3. Didžiausia pavaros srovė 6A; 

4. Naudojimo intensyvumas 50%; 

5. Atidarymo greitis 6 m/min; 

6. Svoris 5,7 kg. 

 

 

 

 

 



Išmatavimai 

 
 

Naudojimo galimybės 

 

Kai sąrama daugiau nei 540 mm naudoti 

papildomus tvirtinimo kronšteinus 

Kabelis 

Standartinis pakilimas Žemas pakilimas 

Sekcijiniai vartai 

Plokštuminiai vartai su 

spyruoklėmis 

Plokštuminiai vartai su 

atsvara 



Sistemos surinkimas ir montavimas 

 

Kreipiančiojo profilio surinkimas: 
 

 - Sumontuoti ir pritvirtinti 

kronšteiną varžtų pagalba 

(komplekte pateikti), tam kad 

galima būtų profilį montuoti prie 

sienos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreipiančiojo profilio tvirtinimas: 

Profilį prie sienos tvirtini taip: 

1. Sekcijiniams vartams kreipiančiąja reikėtų tvirtinti virš spyruoklių. Tvirtinimui naudoti 

kaiščius ir varžtus. Jei atstumas tarp spyruoklių ir viršutinio vartų krašto 30-60 cm naudoti 

svertą V122; 

2. Plokštuminiams vartams būtina nustatyti maksimalaus pakilimo tašką vartams atsidarant / 

uždarant. Kronšteiną reikia pritvirtinti 10-20 mm aukščiau to taško. Tvirtinimui naudoti 

varžtus arba kniedes. 

DĖMESIO! Plokštuminiams vartams su atsvara reikia naudoti svertą V201. Pakelt ir pritvirtinti 

kreipiančiąją reikalingų nuo lubų atstumu. Tvirtinimo detalės yra komplekte. 

 

DĖMESIO! Kreipiančioji turi trys 7mm skersmens skyles papildomam tvirtinimui. Patildomi 

tvirtinimai suteikia konstrukcijai stabilumo. 



 
 

 

 

 

Perdavimo svirties montavimas 

 Pritvirtinti svirtį viršutinio 

vartų krašto centre. 

 Pritraukti vežimėlį su 

atjungimo rankenėlę prie svirties. 

Pritvirtint svirtį prie vežimėlio 

varžto pagalba. 
 

DĖMESIO! Jei naudojate svirtį 

V201, užfiksuokite slydimo 

elementą. 

 

 

Spyruoklės 

Spyruoklės 

Viršutinis 

vartų 

kraštas 



 

Pavaros montavimas 

Nuimti pavaros dangtį atsukus varžtą 3,9 x 13. Pritvirtinti pavarą prie kreipiančiosios trijų varžtų 

pagalba (varžtai pateikti komplekte). 

 
Pavaros atjungimas 

Tam, kad atjungti pavarą nuo vartų reikėtų pasukti rankenėlę, kaip nurodyta pav. Uždarymas vyksta 

automatiškai: įjungus valdymo komanda rankenėle automatiškai grįžta į pradinę padėtį. 
 

Valdant vartus distancinio valdymo pulteliais, tam kad atjungti / pajungti pavara reikėtų pasukti 

rankenėlę kaip nurodyta pav. 

 
 

 

Valdymo blokas ZL56 

Techninis aprašymas: 

Maitinimo šaltinis 220 V. Valdymo blokas apsaugotas saugikliu 1,6 A. Bendras apkrovimas 

neturėtų viršyti 40W. Atidarymo laikas 60 sek. 
 

Saugumas: 

Fotoelementai gali būti pajungti šių funkcijų atlikimui: 

 Atidarymas uždarymo režime(2-C1). Fotoelementams užfiksavus kliūtį užsidarantys vartai 

sustos ir pradės atsidarinėti. 

 Stop (1-2). Fotoelementams užfiksavus kliūti vartai sustoja. Tam, kad atnaujint vartų 

judėjimą reikia paspausti valdymo mygtuką arba distancinio valdymo pultelį. 
 

PASTABA: Jei kliūtis aptinkama trys kartus iš eilės vartai sustos visiški atsidarę. Automatinis 

užsidarymas išsijungs. Vartų judėjimui atnaujinti reikia paspausti valdymo mygtuką arba 

distancinio valdymo pultelį 

 

Atliekamos funkcijos: 

 Automatinis uždarymas. Automatinio užsidarymo laikmatis aktyvuojasi vartams pilnai 

atsidarius. Automatinio užsidarymo laikas reguliuojasi. Automatinis užsidarymas neveikia 

esant „STOP“ funkcijai arba dingus elektros energijai. 

Atjungti Pajungti 



 Valdymas žingsniais. Atidaryt – STOP – uždaryt – STOP valdymo mygtukui arba 

distancinio valdymo pulteliui. 

 

 

Pajungiami priedai:

  Apšvietimo lempa (24V, 25W). Apšviečia garažą 2,5 min. po komandos „Atidaryti“. 
  Signalinė lempa (24V, 25W).Jungiasi prie kontaktų 10-E. Mirkčioja vartams atsidarant / 

 užsidarant. 
  Valdymo imtuvas. 

Reguliavimas 

  TCA – automatinio užsidarymo laiko reguliavimas;

  SENS – kliūties aptikimo jautrumo reguliavimas. 

PASTABA:  Po  komandos  „STOP“  arba  elektros  dingimo,  paspaudus  valdymo  mygtuką  vartai 

visada atliks atidarymo funkciją. 

DĖMESIO! Atliekant reguliavimus valdymo bloke būtina atjungti maitinimą. 

Pagrindiniai komponentai:

 1. Tinklo saugiklis 1,6 A;

 2. Atsarginių elektros baterijų vieta;

 3. Variklis;

 4. Transformatorius;

 5. Transformatoriaus pajungimo blokas;

 6. Variklio maitinimo saugiklis 7,5 A;

 7. Lizdas variklio ir galinukų pajungimui;
 8. Šviesos indikatoriai;

 9. Pultelio programavimo, vartų galutinio užsidarymo / atidarymo taškų reguliavimo mygtukai;

 10. TCA reguliavimas (automatinis uždarymas);

 11. SENS reguliavimas (kliūties aptikimo jautrumas);

 12. Dviejų pozicijų režimų perjungimo mygtukas;

 13. Apšvietimo lemputė;

 14. Priedų maitinimo saugiklis 3,15 A;

 15. Saugiklis 315 mA;

 16. Valdymo ir saugumo priemonių pajungimo blokas;

 17. Radijo imtuvo pajungimo vieta.

 
 

 



Valdymo bloko ZL56 pajungimo schema 

 
 

Funkcijų pasirinkimas 

1  ON – koderio programavimas: 

galutiniai taškai vartams atsidarant ir 

užsidarant. 

 

2  Nenaudojamas, turi būti OFF režime. 

 

 

 

Reguliavimas 

TCA – automatinio užsidarymo laiko 

reguliavimas 
 

PASTABA: Jeigu nustatytas minimumas 

reiškia funkcija išjungta. 
 

SENS – kliūties atpažinimo jautrumo 

reguliavimas. 

 

 

Šviesų indikatoriai 

Raudonas: 

 Dega kai programuojasi kraštinės vartų 

pozicijos; 

 Letai mirga kai yra programuojami pulteliai 

arba išjungiama automatinio užsidarymo 

funkcija; 

 Greitai mirga kai fiksuoja fotoelementų 

gedimą. 

Žalias 

Raudonas 

MAX

 

MIN

 

Antenos pajungimas 

Pavaros pajungimas = 24V 

Signalinės lempos pajungimas. Aktyvuojasi vartams judant. 24 V, 25W 

Maitinimo šaltinis 220 V 

STOP mygtuko pajungimas arba fotoelementų pajungimas „STOP“ funkcijos atlikimui 

Fotoelementų pajungimas „atidarymas uždarymo metu“ funkcijai atlikti. 

Papildomų priedų pajungimas: 

~24 V esant maitinimo šaltiniui 220 V 

=24 М esant maitinimui nuo akumuliatorių =24V 

PASTABA: Nenaudojami kontaktai turi 

būti tarpusavyje sujungti laidais 

„Valdymas žingsniais“ pajungimas 



Žalias: 

 Pastoviai dega esant pastoviam maitinimui (nedega kai nėra pastovaus mitinimo, arba 

paspaudus STOP mygtuka). 

 

Koderio programavimas 

DĖMESIO! Įdėmiai perskaitykite instrukcija prieš pradedami programavimo darbus. 
 

Sustojimas užsidarant 

1dip jungiklį perstatyti į ON poziciją. Raudona švieselė pradės lėtai mirksėti. 

Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką „AP-CH“ tok, kol vartai visiškai užsidarys. 

Paspauskite mygtuką „ENC/RADIO“. Šviesa degs pastoviai. Atleiskite mygtuką „ENC/RADIO“. 

Būsena „uždaryta“ buvo užprogramuota. 

 

 
 

 

 

 



Sustojimas atsidarant 

Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką „APRE“ tol. Kol vartai visiškai neatsidarys. 

Paspauskite mygtuką „ENC/RADIO“. Šviesa degs pastoviai. Atleiskite mygtuką „ENC/RADIO“. 

Būsena „atidaryta“ buvo užprogramuota. 

Būnant visiškai atidarytiems vartams, varžtų pagalba prie kreipiančiosios pritvirtinkite mechaninę 

atramą. 1dip jungiklį perstatyti į OFF poziciją. 

PASTABA: Jei perstačius 1 dip jungiklį i OFF poziciją švieselė pradeda greitai mirksėti, 

programavimą reikia pakartoti iš naujo. 

 

Kai baigsite programuoti naudokite „AP/CH“ mygtuką galinių uždarymo / atidarymo taškų padėtį. 

Nekeiskite programavimo eiliškumo, kadangi duomenys gali neišsisaugoti. 
 

Jei programuojant galutinius vartų uždarymo / atidarymo taškus įvyko programos permušimas arba 

pajungimas atliktas neteisingai pavara įsijungs o vėliau sustos. Švieselė pradės lėtai mirksėti. Šiuo 

atvejų reikia atjungti valdymo bloką nuo maitinimo, pašalint gedimą, o vėliau vėl pajungti 

maitinimą. 

 
 



Imtuvo nustatymas 

Įstatyti imtuvą i valdymo bloką. 

 
 

 

 

DĖMESIO! Imtuvo pajungimas prie valdymo bloko turi būti atliekamas atjungus maitinimą. 

 

Laikykite nuspaudę mygtuką „ENC/RADIO“ valdymo bloke (švieselė pradės mirksėti). Paspauskite 

reikalinga distancinio valdymo pultelio mygtuką (švieselė degs ištisai, tai rodo, kad pultelis 

sėkmingai prisirašė). 

 

 

PASTABA: Esant reikalui pakeisti pultelio kodą reikia procedūra pakartoti iš naujo. 

 

 

Imtuvas 

Distancinio valdymo pulteliams TOP turi būti 

nustatyta ________- imtuve AF43S 

Valdymo 

plokštė

 

Šviesos 
indikatorius

 


