
AUTOMATIKA
STUMDOMIEMS VARTAMS

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

BX-324 - BX-324V

LTLIETUVIŠKAI



 
Paskirtis

Pavaros BX-324 - BX-324V yra pritaikytos stumdomiems vartams privatiems ar daugiabučiams namams automatizuoti. 
       Draudžiama naudoti įrenginį kitiems tikslams, išskyrus tuos, kurie aprašyti šioje instrukcijoje.

Naudojimo apribojimai

Modelis BX-324 - BX-324V

Max. Varčios plotis (m) 8,5

Max. Varčios svoris (kg) 300

Techniniai duomenys

Modelis BX-324 - BX-324V

Apsaugos klasė (IP)                                 54

Maitinimas (V, 50/60 HZ)                       ~230

Variklio maitinimas (V)                             24

Maksimali srovė (A)                                  7
Galia (W)                                               170

Stumimo jėga (N)                                   300

Judėjimo greitis (m/min)                     12   -   17

Intensyvumas (%)                                   50

Darbinė temperatūra (°C)                   -20 ÷ +55

Pavaros santykis (i)                               1/50

Izoliacijos klasė

Masė (kg)                                              8,6

9. Veržlės
8. Poveržlės
7.  Tvirtinimo varžtai

 Pagrindiniai komponentai 

1.   Plastikinis dangtis 
2.   Kronšteinas plokštės tvirtinimui 
3.   Atramos galiniams išjungėjams 
4.  Valdymo plokštė 
5.  Avarinis raktas 
6.  Tvirtinimo padas



Antena RG58 10 m( maks.)

22 x 0,5 mm22 x 0,5 mm2Valdymo įrenginys    2 x 0,5 mm

24 x 0,5 mm24 x 0,5 mm2Fotoelementai (imtuvas) 4 x 0,5 mm

22 x 0,5 mm22 x 0,5 mm2Fotoelementai (siųstuvas) 2 x 0,5 mm

22 x 1,5 mm22 x 1 mm2Signalinė lempa 2 x 0,5 mm

23G x 4 mm23G x 2,5 mm23G x 1,5 mm

50267-2-1

CEI EN 

20-22 

FROR CEI 

Valdymo bloko maitinimas, ~230 V

20 < 30 m
Kabelio ilgis

10 < 20 m 
Kabelio ilgis

1 < 10 m
Kabelio ilgis

tipas
KabelioPrijungimas

Tipai ir kabelių išmatavimai

 

Gabaritiniai išmatavimai (mm)

 

 

9.  Mechaninė atrama
8.  Fotoelementai
7.  Antena
6.  Signalinė lempa
5.   Raktas-išjungėjas
4.   Bėgis
3.   Atramos galinių išjungėjų
2.   Radio imtuvas
1. Pavara

Standartinio montavimo pavyzdys



 

 MONTAVIMAS 

  Klojimas gofruotų vamzdžių 

Iškaskite skylę (žr. matmenis piešynėlyje).Paruoškite vėdinamas dėžes ir gofruotus vamzdžius, reikalingus 
elektriniams sujungimams, išeinančių išventiliacinio šulinio. Pavaros pajungimui rekomenduojama naudoti 
gofruotą vamzdį Ø 60 mm, o priedams - vamzdžius Ø 25 mm. 
Svarbi pastaba: reikalaujamas kanalų skaičius priklauso nuo sistemos ir susijusių reikmenų tipo.

Montavimo pagrindo įrengimas 

Paruošti dangą didesne, nei montavimo pagrindas, dydžiu ir įdėkite jį į duobe. Danga turėtų būti virš žemės 50 mm.

Įdėkite metalinį tinklelį į vidų betonuojamos dangos, kad sustiprinti visa pagrindą. Paruoškite montavimo pagrindą: įstatykite varžtus į 
skyles ir pritvirtinkite juos naudojant poveržles ir veržles. Naudodami atsuktuvą ir reples nulenkite auseles montavimo pagrinde.

Sumontuokite tvirtinimo padą, atsižvelgiant į atstumus nurodytus piešynėlyje. 
Dėmesio! Vamzdis laidams turi eiti per tam pritaikyta skyle.

(мм)

(mm)

(mm)



24h

 
Užpildykite klojinį su cementu. Tvirtinimo padas turi būti idealiai lygus, sriegiai turi būti visiškai paviršiuje.
Palaukite mažiausiai 24 valandas, kol pagrindas visiškai sukietės.
Nuimkite klojinį, užpildykite ertmę aplink cementį bloką žeme.

Atsukite veržles ir nuimkite poveržles nuo varžtų.
Įstatykite elektrinius laidus į vamzdį tokiu būdu, kad iš kito galo jie įšeidinėtu maždaug 600 mm.

 Pavaros montavimas 
Nuimkite pavaros korpusą, atsukdami varžtus iš šonino. Pritvirtinkite pavarą ant tvirtinimo pado.
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Išblokuokite pavarą. Įstatykite krupliastiebį ant pavaros krumpliaračio.

Pakelkite pavarą virš tvirtinimo pado 5 ÷ 10 mm, naudojant plieno smeiges reguliavimui, kad vėliau atlikti reguliavimą tarp 
pavaros krumpliarčio ir krumplestiebio.

Privirinkite arba pritvirtinkite krumpliastiebį prie vartų per visą ilgį.
Jungiant modulius naudokite papildomą gabalą krumpliastiebio ir dviejų C-formos spaustuku.
Pastaba: Jeigu krupliastiebis jau pritvirtintas prie vartų, reikia nustatyti atstumą nuo krumpliaračio iki krumpliastiebio.

(mm)



C
A
M
E

 

Baigus reguliuoti, užfiksuokite pavarą ant tvirtinimo pado, naudojant poveržles ir veržles.

Smeigės
reguliavimui

Anga

Krumpliastiebis

Krumpliaratis

Atidarykite ir uždarykite vartus rankiniu būdu, tada nustatykite atstumą nuo krumpliaračio iki krumpliastiebio, naudojant sriegines smeiges 
(vertikalaus reguliavimo) ir ovalias skylutes (horizontaliam nustatymui). Tai padės išvengti vartų spaudimo ant pavaros krumpliaračio. 

 Krumpliastiebis

Krumpliaratis

Horizontalus reguliavimasVertikalus reguliavimas

 Galinių išjungėjų įrengimas 

Sumontuokite ir pritvirtinkite atramas ribinių išjungėjų ant krupliastiebio su šešiakampiu raktu (3 mm). Jų vieta riboja 
vartų judėjimą.
Dėmesio! Vartai neturi remtis į mechanines atramas užsidarymo/atidarymo.

Atrama kairiojo 
galinio išjungėjo

Atrama dešinio 
galinio išjungėjo

(mm) (mm)
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 Pavara ir galiniai išjungėjai 

Pavara yra skirta montuoti kairėje pusėje, atsižvelgiant į pravažiavimo kryptį, kai žiūrima iš vidaus.

Jeigu norite sumontuoti pavarą dešinėje pusėje (vaizdas iš teritorijos vidaus), apkeiskite vietomis variklio (M-N) ir 
galinių išjungėjų (FA-FC) laidus ant valdymo bloko.

FUNKCIJA "ATIDARYTI-STOP-UŽDARYTI-STOP" 
(nuoseklusis) / "ATIDARYTI-UŽDARYTI" naudojant 
valdymo įrenginį (N.O. kontaktai). Žr. pasirinkimą 
funkcijai DIP-jungiklio 2.

Valdymo įrenginys 

Mygtukas "pilnas sustojimas"

 - Mygtukas sustabdo vartų judėjimą, 
panaikinant ciklą automatinis 
uždarymas; kad pradėti jūdėjimą 
išnaujo, paspauskite komandinį 
mygtuką arba siustuvo mygtuką.

Jeigu funkcija nenaudojama, 
sujunkite kontaktus 1-2.

Signalinė lempa (maks.
apkrova: ~/=24 V, 25 W)
Signalinė lempa mirksi
vartų judėjimo metu.

Signalinė ir apšvietimo lempa

Variklis =24 V
su enkoderiu

Uždarymo,
galinis išjungėjas

Oranžinis

Oranžinis

Baltas

Raudonas

Baltas
Rudas
Žalias

Raudonas
Žalias

Atidarymo, galinis 
išjungėjas

Baltas
Rudas
Žalias

Raudonas
Žalias

Oranžinis

Oranžinis

Baltas

Raudonas



RX TX

ON

OFF

+A.C.T-

 

Fotoelementai 
 DIR

Fotoelementai
 DELTA-S

Fotoelementai
DELTA

1 ON - Funkcija "AUTOMATINIS UŽDARYMAS" įjungta.

2 ON - Funkcija "ATIDARYTI- STOP-UŽDARYTI-STOP", naudojant pultelį ir/arba valdymo mygtuką prijungta prie kontaktų (2-7).

2 OFF - Funkcija "ATIDARYTI-UŽDARYTI" su pulteliu ir/arba valdymo mygtuku prijungto prie kontaktų (2-7).

Funkcijų ir darbinių režimų pasirinkimas

Nustatymai A.C.T. - automatinio uždarymo laiko nustatymas nuo 1 iki 120 sekundžių.

NUSTATYMAI

SAUGUMO PRIETAISAI

"Atidarymas, uždarymo režime", - C1 (N.C. 
kontaktas) Įėjimas fotoelementams prijungti, jautrių 
profilių ir kitų saugumo įtaisų, kurie atitinka EN 
12978 reikalavimus. Pertraukus kontaktų maitinimą 
uždarant vartus, priverčia vartus judėti į kita puse iki 
pilnai atsidarys. 

 Jeigu C1 kontaktas nenaudojamas, užtrumpinkite 
2 ir C1-sujungimu.
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BAIGIAMIEJI DARBAI

Korpuso montavimas

Atlikus elektrinius darbus, reguliavimo ir 
nustatymų sumontuokite plastikinį korpusą 
ant pavaros ir užfiksoukite.

Prijunkite antena su kabeliu RG58 prie atitinkamų kontaktų ❶. 

Tik atpažinimo kortelėms AF43S/AF43SM uždėkite trumpiklį, kaip parodyta paveiksle, priklausomai nuo siųstuvų serijos❷. 

ATJUNKITE MAITINIMĄ IR ATJUNKITE AKUMULIATORIUS, JEIGU YRA. Įdėkite kortelę AF valdymo plokštę. Prieš įstatant AF 
radijo kortelę į valdymo plokštės lizdą, būtina išjungti elektros tiekimą, kadangi valdymo plokštė atpažįsta naują įrenginį, kai
yra paduodama įtampa❸.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę CH1 mygtuką ant valdymo bloko plokštės (LED blyksi). Nuspauskite pultelio mygtuką, kad siųsti 
kodą. LED pradės degti pastovia šviesa, nurodant sėkminga radijo kodo įsiminimą❹.

CH1 = Valdymo bloko kanalas vienos funkcijos valdymui ("ATIDARYTI-UŽDARYTI" arba "ATIDARYTI-STOP-UŽDARYTI-STOP", 
priklausomai nuo nustatyto DIP-jungiklio 2 darbinio režimo).

Radijo valdymo aktyvavimas

Antena

Valdymo plokštė

Atpažinimo kortelė AF

LED indikatorius
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Pavaros išblokavimas

⚠ Prieš atliekant operaciją išjunkite sistemą.

IŠBLOKUOTI

BLOKUOTI




