
Nr ref.: 41035/801

Sterowanie siłownikami do bram skrzydłowych G-Matic

Nr ref.: 41035/003

Instrukcja montażu i uruchomienia

MIWI-URMET Sp. z o.o.
91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A

tel. +48 42 616 21 00, fax +48 42 616 21 13
miwi@miwiurmet.com.pl, http://miwiurmet.pl



Oznaczenie Opis
TR1÷TR3 Potencjometry

DSW1 Dip-switch
DL1÷DL6 Sygnalizacja LED

TEST Programowanie LED
F1 Bezpiecznik uzwojenia pierwotnego
F2 Bezpiecznik uzwojenia wtónego
M1 Zaciski sygnałów we/wy
M2 Zaciski zasilania
CN1 Odbiornik

K1÷K3 Przekaźniki
TF1 Transformator
U1 Mikroprocesor
JR1 Zworka resetu
P1 Przycisk programowania
P2 Przycisk programowania radia

Połączenia obwodów niskiego napięcia (24 V) powinno się wykonać przewodami 
o przekroju min. 0,5 mm2. Podłączenie zamka elektromagnetycznego, lampy
sygnalizacyjnej i siłowników, przewodami o przekroju min. 1,5 mm2. Zasilanie główne 
podłączyć przez wyłącznik różnicowo-prądowy przewodem o przekroju 2,5 mm2.



Listwa zaciskowa M1

START Przycisk otwórz/zamknij (NO)
STOP Przycisk stop (NC)
ST.P Przycisk furtka (NO)

PHOTO1 Wejście fotokom. zewn. (NC)
PHOTO2 Wejście fotokom. wewn. (NC)

COM Wspólny przycisków i lampy ostrzeg.
 +24V Zasilanie akcesoriów +24 V
 -24V Zasilanie akcesoriów -24 V

W.LIGHT Lampa ostrzeg. max. 24 V 2 W
LOCK Zamek elektromagn. 12 VAC

SAFETY Przycisk bezpieczeństwa (NC)
T.PH Test fotokomórek (*)

(*) Jeżeli jest używany, to podłączyć minus nadajnika fotokomórek do wyjścia T.PH

Listwa zaciskowa M2

PE Uziemienie (ochronny)
L Faza 230 VAC 50 Hz
N Zerowy 230 VAC 50 Hz

FLASH Lampa sygn. 230 VAC max. 15 W
MOTOR1 COM 1 silnik wspólny

MOTOR1 C 1 silnik zamknij
MOTOR1 O 1 silnik otwórz

MOTOR2 COM 2 silnik wspólny
MOTOR2 C 2 silnik zamknij
MOTOR2 O 2 silnik otwórz

Należy odseparować przewody przychodzące do listwy M1 od przewodów listwy M2.

Nieużywane wyjścia/wejścia NC należy zmostkować.

Nie należy podłączać do zacisków elementów innych niż zostały do tego zaprojektowane.

Jeżeli któreś z wyjść NO jest zamknięte lub z wyjść NC jest otwarte, to będzie szybko migać
dioda LED TEST. W tym czasie nie jest możliwe przeprowadzenie procedury programowania.

RODZAJE PRACY

Automatyka rezydencyjna - naciśnięcie przycisku START powoduje otwieranie bramy.
W trakcie otwierania polecenie START jest ignorowane, w zcasie pauzy na nowo jest naliczany 
czas. Podczas zamykania gdy naciśniemy STOP brama się zatrzyma. Ponowne naciśnięcie 
START zamyka bramę.

Super automatyka - naciśnięcie przycisku START powoduje otwarcie bramy. W czasie pauzy
ponowne naciśnięcie zamknie bramę lub zamknie po określonym czasie.



Automatyka - naciśnięcie przycisku START powoduje otwarcie bramy. Polecenie to jest 
ignorowane w trakcie otwierania i czasu pauzy. Podczas zamykania naciśnięcie START bramę
zatrzymuje i otwiera.

Półautomatyka - naciśnięcie przycisku START powoduje otwarcie bramy. Nie ma czasu pauzy.
Aby zamknąć należy ponownie nacisnąć przycisk START. W trakcie otwierania naciśnięcie
spowoduje zatrzymanie bramy, podczas zamykania zatrzymanie i odwrócenie biegu.

Krok po kroku - naciśnięcie START powoduje otwarcie bramy, ponowne naciśnięcie
zatrzymanie, ponowne zamknięcie, itd. Po otwarciu nie ma czasu pauzy.

Tryby pracy wybieramy poprzez ustawienie Dip-switch 1, 2, 3 i 6. Aby zmiany zostały
zatwierdzone należy na kilka sekund zamknąć zworkę JR1 (RESET).

(1) - brama się zamknie po 5 sek. od przecięcia linii fotokomórek niezależnie od czasu pauzy.
(2) - czas pauzy będzie naliczany na nowo po przecięciu linii fotokomórek.

USTAWIENIA

Przy pomocy Dip-Switch 4, 5, 7 i 8 można skonfigurować niektóre funkcje urządzenia.

REGULACJE

Potencjometr TR1 DELAY - regulacja czasu pauzy potrzebnego do automatycznego zamknięcia
bramy, zakres od 0 do 120 sek.

Potencjometr TR2 TORQUE - regulacja momentu obrotowego siłowników. W siłownikach 
wyposażonych w sprzęgło mechaniczne lub siłownikach hydraulicznych, potencjometr
należy ustawić w pozycji maksymalnej.



Potencjometr TR3 SLK-F (SLACK) - regulacja obrotów silnika w fazie spowolnienia.
Przy ustawieniu potencjometru na wartość maksymalną, spowolnienie zostaje pominięte
(patrz programowanie bez spowolnienia)

PROGRAMOWANIE PILOTÓW

Wbudowany odbiornik może zapamiętać 128 pilotów z kodem zmiennym.

Funkcja START - aby wczytać pilota do pamięci odbiornika brama musi być zamknięta. Naciścij
przycisk PROG.B i przytrzymaj aż dioda TEST LED zacznie migać. Zwolnij przycisk PROG.B.
W ciągu 10 sek. naciśnij przycisk pilota, który chcesz używać do wydawania komendy START. 
Dioda TEST LED mignie raz a potem zamiga kilka razy i zgaśnie. Pilot został wczytany do pamięci.
Analogicznie postępuj z kolejnymi pilotami. W trakcie jednej procedury wczytywania
przypisujemy jednego pilota.

Funkcja START DLA PIESZYCH - aby wczytać pilota z funkcją furtki brama musi być zamknięta.
Naciśnij przycisk PROG.B i przytrzymaj aż dioda TEST LED zacznie migać. Przytrzymuj nadal
przycisk PROG.B aż dioda TEST LED zacznie migać jeszcze szybciej i zwolnij przycisk.  
W ciągu 10 sek. naciśnij przycisk pilota, który chcesz używać do funkcji furtki. Dioda TEST LED  
mignie raz a potem zamiga kilka razy i zgaśnie. Pilot został wczytany do pamięci.
Analogicznie postępuj z pozostałymi pilotami. W trakcie jednej procedury wczytywania
przypisujemy jednego pilota.

Kasowanie pilotów z pamięci odbiornika - aby wykasować wszystkie piloty z pamięci 
odbiornika brama musi być zamknięta. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PROG.B. Dioda TEST LED
zacznie migać. Trzymaj naciśnięty przycisk w dalszym ciągu. Miganie diody przyspieszy.
Po kilku sekundach przyspieszy jeszcze bardziej, puszczamy przycisk PROG.B
Dioda zgaśnie i mignie raz. Procedura kasowania pilotów została przeprowadzona poprawnie.

ZASILANIE

Na płytce sterownika zostały zamontowane 2 bezpieczniki. Na zasilaniu głownym 230 VAC
bezpiecznik ma wartość 5 A (szybki), a za uzwojeniem wtórnym transformatora znajduje się
bezpiecznik 2 A (szybki). Wymiana uszkodzonych bezpieczników powinna być dokonywana
przez odpowiednio przeszkolony personel po odłączeniu zasilania 230 VAC.



PROGRAMOWANIE BIEGU BRAMY 2-SKRZYDŁOWEJ ZE SPOWOLNIENIEM

Potencjometr momentu obrotowego ustawić na wartość umożliwiającą prawidłową pracę 
bramy. Potencjometr od spowolnienia ustawić na wartość minimalną umożliwiającą
ruch bramy w fazie spowolnienia.

Kolejność postępowania:
1. zamknij całkowicie bramę
2. naciśnij przycisk PROG.A  na 3 sek.
3. dioda LED TEST zacznie migać
4. zwolnij przycisk PROG.A
5. naciśnij START, siłownik 1 ruszy w kierunku otwierania ze standardową prędkością
6. kiedy uznasz, że powinna zacząć się faza spowolnienia, naciśnij ponownie START
7. rozpocznie się faza spowolnienia
8. kiedy siłownik 1 będzie w pełni otwarty naciśnij START, zatrzyma się i ruszy siłownik 2
ze standardową prędkością
9. kiedy uznasz, że powinna zacząć się faza spowolnienia, naciśnij ponownie START, 
rozpocznie się faza spowolnienia siłownika 2
10. kiedy siłownik 2 będzie w pełni otwarty, naciśnij START, siłownik 2 ruszy ze standardową
prędkością w kierunku zamykania
11. kiedy uznasz, że powinna się zacząć faza spowolnienia, naciśnij ponownie START, 
rozpocznie się faza spowolnienia siłownika 2
12. kiedy siłownik będzie w pelni zamknięty naciśnij START, w kierunku zamknięcia ze 
standardową prędkością ruszy siłownik 1
13. kiedy uznasz, że powinna się zacząć faza spowolnienia, naciśnij ponownie START,
rozpocznie się faza spowolnienia siłownika 1
14. kiedy siłownik 1 będzie w pełni zamknięty, naciśnij START
15. naciśnij START, w kierunku otwierania ruszy siłownik 1. Gdy naciśniemy ponownie
START to ruszy siłownik 2, w ten sposób ustalone zostało opóźnienie skrzydeł wobec siebie
16. gdy brama będzie w pełni otwarta, naciśnij START, ruszy siłownik 2. Ponowne naciśnięcie 
START spowoduje ruch siłownika 1 z odpowiednim opóźnieniem w stosunku do siłownika 2
17. czekaj aż zgaśnie dioda TEST LED
18. programowanie biegu bramy zakończone
19. naciśnięcie START spowoduje ruch bramy zgodny z ustalonymi parametrami



PROGRAMOWANIE BIEGU BRAMY 2-SKRZYDŁOWEJ BEZ SPOWOLNIENIA

Potencjometr momentu obrotowego ustawić na wartość umożliwiającą prawidłową pracę 
bramy. Potencjometr od spowolnienia ustawić na wartość maksymalną

1. zamknij całkowicie bramę
2. naciśnij przycisk PROG.A na 3 sek.
3. dioda TEST LED zacznie migać
4. zwolnij przycisk PROG.A
5. naciśnij START, ruszy 1 skrzydło ze standardową prędkością
6. jak 1 skrzydło będzie w pełni otwarte naciśnij START, ruszy 2 skrzydło z normalną prędkością
7. jak 2 skrzydło będzie w pełni otwarte naciśnij START, zatrzyma się i ruszy do zamknięcia
ze standardową prędkością
8. jak 2 skrzydło będzie w pełni zamknięte naciśnij START, 1 skrzydło ruszy do zamknięcia



z normalną prędkością
9. kiedy 1 skrzydło będzie w pełni zamknięte naciśnij START
10. naciśnij START, 1 skrzydło ruszy w kierunku otwarcia. Naciśnij ponownie START w momencie
gdy ma się rozpocząć opóźnienie skrzydeł, zacznie się otwierać 2 skrzydło
11. gdy skrzydła się w pełni otworzą naciśnij START, zacznie się zamykać 2 skrzydło. Naciśnij 
ponownie START w momencie gdy ma się rozpocząć opóźnienie skrzydeł, zacznie się 
zamykać 1 skrzydło
12. gdy skrzydła się w pełni zamkną, zgaśnie dioda TEST LED
13. programowanie biegu bramy zakończone
14. praca bramy będzie przebiegać wg ustalonych parametrów

PROGRAMOWANIE BIEGU BRAMY 1-SKRZYDŁOWEJ ZE SPOWOLNIENIEM

Potencjometr momentu obrotowego ustawić na wartość umożliwiającą prawidłową pracę 
bramy. Potencjometr od spowolnienia ustawić na wartość minimalną umożliwiającą
ruch bramy w fazie spowolnienia.

1. zamknij całkowicie bramę
2. naciśnij przycisk PROG.A i przytrzymaj. Nie zwalniaj przycisku dopóki dioda TEST LED 
nie zacznie migać szybciej
3. zwolnij przycisk PROG.A



4. naciśnij START, skrzydło ruszy z normalną prędkością
5. naciśnij START w momencie kiedy ma się zacząć spowolnienie
6. kiedy skrzydło otworzy się do końca, naciśnij START, brama się zatrzyma i zacznie zamykać 
z normalną prędkością
7. naciśnij START w momencie kiedy ma się rozpocząć spowolnienie w trakcie zamykania
8. kiedy brama dojdzie do pozycji zamkniętej naciśnij START
9. dioda TEST LED zgaśnie, programowanie zakończone
10. praca bramy będzie przebiegać wg ustalonych parametrów

PROGRAMOWANIE BIEGU BRAMY 1-SKRZYDŁOWEJ BEZ SPOWOLNIENIA

Potencjometr momentu obrotowego ustawić na wartość umożliwiającą prawidłową pracę 
bramy. Potencjometr od spowolnienia ustawić na wartość maksymalną

1. zamknij całkowicie bramę
2. naciśnij przycisk PROG.A i przytrzymaj. Nie zwalniaj przycisku dopóki dioda TEST LED 
nie zacznie migać szybciej
3. zwolnij przycisk PROG.A
4. naciśnij START, skrzydło ruszy do pozycji otwartej ze standardową prędkością
5. kiedy skrzydło otworzy się do końca, naciśnij START, zacznie się zamykać
6. kiedy skrzydło dojdzie do zamknięcia, naciśnij START



7. dioda TEST LED zgaśnie, programowanie zakończone
8. praca bramy będzie przebiegać wg ustalonych parametrów

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Przewody zasilające siłowników



Połączenia na płycie sterowania


