
     CT-24M- CABAT-30

Návod na inštaláciu riadiacej elektroniky CT-24M  a nabíjačky batérií CABAT-30

Táto príručka je určená len pre kvalifikovaných pracovníkov pre montáž. 



obrázok 1
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POKYNY K INŠTALÁCII RIADIACEJ ELEKTRONIKY CT-24

Pred montážou najprv pozorne prečítajte manuál. Pri neprimeranom zaobchádzaní alebo nesprávnom pripojení bude ohrozená bezpečnosť 
a správny beh zariadenia a následne celého systému.

POPIS ČASTÍ NA OBRÁZKU 1
1) výstupné pripojenia 24V pre svorkovnicu (motor – maják – svetlo)
2) káblová prípojka enkódera
3) svorkovnica pre výstupné pripojenia (riadiace a bezpečnostné zariadenia)
4) bezpečnostná LED-dióda na signalizáciu vstupu, LED zapnutá = vstup zatvorený
5) tlačítko P/P krok za krokom 
6) LED-dióda pre programovanie
7) tlačítko PROG pre programovanie
8) nastevenie funkcií cez Dip-switch (viď tab.2)
9) reset riadiacej elektroniky (Ak sa tie dva piny na moment zoskratujú, prúd sa vypne a zapne.)
10) trimer na reguláciu citlivosti enkódera na zabránenie privretia
11) konektor pre eventuelne pripojenie prijímača
12) konektor pre anténu
13) modul nabíjačky batérií
14) prípojka kábla pre vedľajšie pripojenie transformátora 22VAC
15) prívod  pre poistku T10A
16) magnetické senzory koncového spínača

Toto tlačítko STOP nie je určené ako bezpečnostné, ale slúži iba na zjednodušenie testov počas montáže.

VLASTNOSTI
Riadiaca elektronika je vybavená:

- systémom proti privretiu
- reguláciou citlivosti pre enkóder
- redukciou rýchlosti motora
- brzdou motora
- magnetickými senzormi dobehu
- fototestom (môže byť premostený)

3



TECHNICKÉ ÚDAJE
elektrické parametre
napájacie napätie 230 Vac±10%
frekvencia 50/60Hz 
vstup v pohotovostnom režime (230V) 100mA
maximálny vstup (230V) 1A
maximálny výkon motora 120W
pracovná teplota -20 +60°C
typ batérií (nie sú súčasťou dodávky) nabíjateľné 2×12V 1,3Ah
autonómia batérií 4 cykly vrámci 5 hodín (približne, pozri stranu 7, „nabíjačka batérií)
doba nabíjania batérií 10h
veľkosť karty CT-24M 85×123 H40
veľkosť karty CABAT-30 35×58 H18

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA
Pre pripojenia viď tabuľka 1 a obrázok 2. Pri už existujúcich zariadeniach sa doporučuje generálna skúška stavu vodičov (oddelenie, izolácia, kontakty) 
a príslušenstva (fotobunky, prijímača, klávesnice, voliteľného spínača kľúča, atď).
Doporučenia pre správnosť inštalácie:

1. Prierez vodičov treba vypočítať na základe ich dĺžky a vstupného prúdu.
2. Žiaden viacpólový kábel sa nesmie používať spolu s ďalšími prístrojmi.
3. Keď majú káble riadiacej elektroniky príliš veľkú dĺžku (viac ako 50m), doporučuje sa ich prerušenie v blízkosti riadiacej elktroniky pomocou relé.
4. Všetky kontakty, ktoré sú bežne zatvorené N.C. (fotobunky, koncové dorazy, bariéry a stop), a ktoré nie sú využívané centrálou, treba 

zoskratovať so spoločníkom. 
5. Všetky kontakty, ktoré sú bežne zatvorené N.C. a sú pripojené na rovnaký vstup, musia byť zapojené v sérii.
6. Všetky kontakty, ktoré sú bežne otvorené N. A. a sú pripojené na rovnaký vstup, musia byť zapojené paralelne.
- Pre napájanie riadiacej elektroniky prúdom je určené zapojenie externého nezávislého odpojovača (nie je súčasťou dodávky) 30mA 

zodpovedajúcej záťažovej kapacity. 
- Inštalácia tohto zariadenia má byť prevedená odborne a to kvalifikovaným personálom v súlade s platnými zákonmi a normami EN 12456 a 

EN 12445 o bezpečnosti automatických systémov. 
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č.t. č.t. zariadenie V Imax funkcia poznámky
← 1 CN1 2 motor 24 3 pohon krídla brány smer pohybu sa môže meniť, viď bod 4 programovamie

← 3+ CN1 4- príslušenstvo 24 1 napájanie pre 
príslušenstvo napájanie fotobunky a príslušenstva

← 5 CN1 6 maják 24 1 napájanie majáku zapína sa počas pohybu a signalizuje fázy 
programovania

← 6- CN1 7+ varovné 
svetlo/fototest 24 1 varovné svetlo/fototest

pri vypnutom fototeste signalizuje otvorenú bránu / pri 
fototeste Dip8=ON pri každom otvorení brány 
preruší napájanie fotobuniek

→ CN2 enkóder motora 5 0,3 el. spojka
Zariadenie na zistenie prekážok. Je kalibrovateľné 

regulačným trimerom TR1.

→ 8 CN3 13 riadenie otvorenia 
pre chodcov

N.O.čiastočné otvorenie 
krídla brány

% otvorenia nastaviť cez Dip6

→ 9 CN3 13 riadenie otvorenia 
pre prejazd

N.O. otvorenie alebo 
zatvorenie alebo stop

cez Dip3 sa zvolí želaná funkcia

→ 10 CN3 13 bezpečnostné foto 
zatváranie

N.C. aktívne iba pri 
zatváraní

cez Dip8 sa dá zvoliť funkcia fototestu/ mení smer behu 
len počas zatvárania

→ 11 CN3 13 bezpečnostné foto 
otváranie

N.C. aktívne iba pri 
otváraní

pri otváraní sa zablokuje pohyb pri prekážkach potom
pokračuje pohyb otváraním

→ 11 CN3 13 bezpečnosť STOP N.C.

pri akejkoľvek prevádzke sa riadenie zablokuje a smer 
pohybu sa zmení na chvíľu na zabránenie 
privretia sa

→ CN4 zastrkovací prijímač zastrkovací prijímač je ako voliteľné príslušenstvo KEY

→ CN5 prijímač antény použite spojovací kábel RG58

→ CN6 napájanie druhého 
transformátora

22a
.c. 80 prívod prúdu pre kartu 

a motor Transformátor je zabudovaný v motore

→ vstup ← výstup
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Číslo DIP FUNKCIA OFF - vypnutý ON – zapnutý

1 Rýchlosť počas spomalenia Vysoká rýchlosť Nízka rýchlosť

2 Automatické zatváranie OFF ON

3 P/P riadiaca funkcia otvárací pulz
zatvárací pulz

Otvárací pulz / stop pulz / zatvárací pulz

4 Spoločný (kondomínium) Okrem P/P pulzu Počas otvárania odmietne príkaz na inverziu alebo stop cez P/P 
vstup – pri zatváraní akceptuje príkaz na inverziu aj stop

5 Percentuálne spomalenie Ušetrí 10% celkového behu Ušetrí 30% celkového behu

6 Percentuálne otvorenie pre 
chodcov

20% čiastočné otvorenie 40% čiastočné otvorenie

7 Maják / osvetlenie brány Bistabilné otvorenie pre pripojenie 
majáku

Monostabilný výstup časovaný na 90 sekúnd od poslednej 
operácie

8 fototest Fototest NEaktivovaný Fototest AKTIVOVANÝ keď sú aktívne foto a 
počas FCH zatvárania
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NABÍJAČKA BATÉRIÍ CABAT-30 (voliteľné príslušenstvo) 
Systém obsahujúci CT-24 môže fungovať aj pri výpadku elektrického napätia. Bez toho, aby sa robili nejaké zmeny na zariadení, dajú sa nainštalovať dve 
batérie 12V. 1,3Ah max (nie sú súčasťou dodávky) a  nabíjačka batérií CABAT-30.

Pri nových zariadeniach po inštalácii a otestovaní zastrčte modul nabíjačky batérií do pripraveného konektora, pričom treba zohľadniť správnu polaritu 
oboch spojovacích konektorov.

Postup pripájania:

- odstaviť napájanie 230V.a.c.
- nasadiť modul CABAT30
- pripojiť obidve batérie do série pomocou dodaných káblov (pritom pozor na polaritu)
- skontrolujte, či sa rozosvietili bezpečnostné svetlá
- zapojte znovu do siete.

- Nové batérie sa plne nabijú po približne 10 hodinách.
- Počet pohybov s bránou možných pri napájaní z batérií závisí od mnohých faktorov; napríklad 4 kompletné cykly za nasledujúcich 

podmienok:
- brána 150kg s dĺžkou 3m
- inštalácia s 1 párom fotobuniek zastčiteľný prijímač a 1 maják (20Wmax.)
- plne nabité batérie
- do 5 hodín od výpadku napájania 230V.
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SAMOPROGRAMOVANIE ČASU PRÁCE A PAUZY
1) Krídlo brány pootvoriť do pol cesty.
2) Stlačiť na 3 sekundy tlačítko PROG. Maják alebo LED L1 sa zasvieti a tým signalizuje, že je zvolený režim programovania.
3) Po stlačení tlačítka P/P sa krídlo brány zatvorí na doraz, po dvoch sekundách motor naštartuje otváranie, ktoré prebehne na doraz. (Celá 

procedúra zapamätania si dorazov prebehne pri spomalenom pohybe).
4) Prvý pohyb prevedený riadiacou elektronikou je zatváranie. To umožní riadeniu určiť, či sa motor otáča správnym smerom. Ak nie, a brána sa 

nezatvára, resetujte systém stlačením dvoch pinov s označením RESET hrotom skrutkovača. Riadiaca elektronika zablokuje okamžite 
operáciu a to vám umožní prepólovať káble motora. Potom pokračujte v programovaní od bodu 2.

5) Brána sa celkom otvorí až na doraz.
6) Naštartuje sa časomiera pauzy pred automatickým zatváraním.Nechajte prejsť želaný čas. 
7) Stlačte ešte raz tlačítko P/P alebo tlačítko na diaľkovom ovládači.
8) Brána začne so zatváraním, kým nenarazí na dorazy a neukončí sa zatváranie.
9) Riadiaca elektronika opustí automaticky proces programovania a vypne Led LD1.

Existuje možnosť prednastavenia alebo kontroly magnetických dorazov počas programovania.
POSTUP:

- Krídla brány uvoľniť pomocou odblokovania motora, aby sa brána voľne pohybovala.
- Stlačením tlačítka PROG na cirka 5 sekúnd sa nastavte do režimu programovania.
- Krídlo brány doviesť ručne do blízkosti dorazu a maják a LED L1 sa rozosvietia.
- Previesť potrebnú reguláciu.
- Motor znovu zablokovať a pokračovať so samoprogramovaním od bodu 3.

Na presné zastavenie pri kontrole dorazu sa doporučuje zadať maximálny čas brzdenia Dip5 a minimálnu rýchlosť brzdenia Dip1=ON.
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PROGRAMOVANIE OTVÁRANIA PRE CHODCOV
Pri programovaní prednastavenia nastaví riadiaca elektronika automaticky čiastočné otvorenie na 20% celkového otvorenia pri Dip6=OFF.
Na zvýšenie percenta otvorenia na 40% celkovej zapamätanej dráhy sa musí prepnúť Dip6=ON.

NASTAVENIE FUNKCIÍ (tabuľka 2)
Rôzne popísané funkcie sú voliteľné pomocou Dip-switch funkcií.

- Nezabudnite, že na uloženie akejkoľvek zmeny do pamäte treba vypnúť a znovu zapnúť prúd alebo na chvíľu zoskratovať dva piny označené ako 
RESET.

- V každom prípade sa zvolené zmeny zaregistrujú pri zatvorenej bráne alebo po prebehnutí zatvárania.

FOTO-TEST
- Riadiaca elektronika  je štandartne inštalovaná bez tejto funkcie (Dip8=OFF).
- Aby sa dal vykonať fototest, musia sa pripraviť dva napájané vedenia, a to nasledovne:
- Prijímač fotobunky (s 5-pólovou svorkovnicou) je napájaný cez svorky + - 24Vdc.
- Vysielač fotobunky ( s 2-pólovou svorkovnicou) je napájaný medzi –COM a výstupom +SVETLO
- Tento test sa prevádza IBA na aktívnej fotobunke počas zatvárania F.GH.

Riadiaca elektronika  preruší pri každom otvorení krátko napájanie vysielača do fotobunky a preskúša zmenu stavu a keď všetko funguje, začne s otváracím 
manévrom. Ak sa vyskytnú nepravidelnosti, cyklus sa zastaví a maják niekoľkokrát varovne zabliká.
Fototest má tieto výhody:

- úspora energie
- zvýšená autonómia v režime na BATÉRIE
- menšie opotrebovanie elektronických súčiastok zariadenia

- Tento test sa prevádza IBA na aktívnej fotobunke počas zatvárania F.GH.
- Ak sa fototest aktivuje pri zatvorenej bráne, vysielače fotobuniek sú vypnuté a zodpovedajúca LED-dióda je vypnutá-OFF.
- Fotobunky fungujú len počas pohybu brány.
- Počas procesu programovania, nechajte túto funkciu vypnutú Dip8=OFF a zoskratujte vstup pomocou mostíka medzi C a F.CH.
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NASTAVENIE CITLIVOSTI
Norma EN 12445 vyžaduje, aby každý automatizovaný pohon brán obstál v nárazových  skúškach meranými zodpovedajúcimi prístrojmi.
Spravte nárazové skúšky a nastavte citlivosť enkódera pomocou trimera SENS (detail 10, obr.1).
Ak to nebude stačiť, aby to zodpovedalo normou predpísanému grafu, doporučujeme,naniesť na zatváraciu hranu brány profil z mäkkej gumy, aby sa 
zmiernil náraz. Keď sa po vyregulovaní citlivosti a nalepení gumového profilu stále nesplní norma, je povinnosťou namontovať iné zariadenie, ako napríklad 
bezpečnostné lišty, na hlavnej zatváracej hrane brány. 

FUNKCIA ELEKTRONICKEJ SPOJKY
Toto je veľmi dôležité bezpečnostné zariadenie. Kalibrácia zostáva aj po čase rovnaká a nie je potrebná údržba ako pri mechanickej spojke.

A. Je aktívna počas zatvárania aj počas otvárania. Keď je aktívna, zmení beh bez toho, aby ovplyvnila automatické zatváranie, ak je nastavené.
B. Ak zasiahne dvakrát za sebou, nastaví sa automaticky na STOP a prerušíautomatické zatváranie, pokiaľ je toto naprogramované. Ak je potrebný 

zásah dvakrát za sebou, znamená to, že je na dráhe prekážka a ďalší pohyb by mohol byť nebezpečný. Užívateľ je tak nútený zadať sám príkaz na 
otvorenie alebo zatvorenie.

C. Ak zasiahne trikrát za sebou a na dlhšie ako 120 sekúnd, prevedie riadiaca elektronika  havarijnú procedúru, pri ktorej prevedie pomaly kompletné 
otvorenie až na doraz. Potom sa brána zatvorí, pokiaľ je nastavené automatické zatváranie. Takýmto spôsobom ak sa koncové dorazy stratili, 
automatika ich znovu zosynchronizuje.

FUNKCIA MAJÁKU
Maják, okrem toho, že je bezpečnostným zariadením, odovzdáva užívateľovi ako aj montérovi rôzne dôležité informácie o režime, v akom sa brána 
nachádza. Tu sú popísané jednotlivé funkcie:

A. Pred otváraním zablikne na začiatku na 0,5 sekundy a pred zatváraním na 1 sekundu, aby signalizoval užívateľovi , že brána sa za chvíľu pohne.
B. Pri otvorenej bráne, ktorá má nastavené automatické zatváranie (Dip 2 na ON), maják sa zapne stálo na 2 sekundy, aby signalizoval, že brána sa za 

chvíľu automaticky zavrie.
C. Pri otvorenej bráne, ak sa zapne bezpečnostné zariadenie, maják bliká 5 sekúnd a potom sa vypne, kým sa neobnoví kontakt bezpečnostného 

zariadenia.
D. Signalizuje programovacie fázy ako je to popísané v kapitole „Samoprogramovanie času práce a pauzy“.
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 ZÁVEREČNÉ TESTY
Po skončení programovania a nastavení vždy preveďte záverečný test.

- Aby ste skontrolovali správnu prevádzku bezpečnostných zariadení (systém proti privretiu, tlačítko STOP, fotobunky, dorazy atď)
- Aby ste skontrolovali správnu prevádzku signalizačných zariadení (maják, kontrolné svetlo – brána otvorená, atď.)
- Aby ste skontrolovali správnu prevádzku riadiacich zariadení (krokovacie tlačítko, diaľkové ovládanie, atď).

ZÁVEREČNÉ DOPORUČENIA
1. Inštalácia tohto zariadenia má byť prevedená odborne a to kvalifikovaným personálom v súlade s platnými zákonmi, v zhode so 

smernicou pre stroje  98/37/EU a normami EN 12453 a EN 12445 o bezpečnosti automatických systémov.
2. Preverte pevnosť prítomných komponentov (stĺpy, zárubne, krídla brány) voči sile vyvíjanej motorom.
3. Presvedčte sa, že že na konci otváracej a zatváracej dráhy brány sa nachádzajú vhodne robusné dorazy.
4. Analyzujte riziká automatiky a urobte potrebné bezpečnostné opatrenia a umiestnite bezpečnostné tabule.
5. Ovládacie komponenty (napr.ovládač) nainštalujte tak, aby sa užívateľ nedostal do nebezpečnej zóny.
6. Po ukončení inštalácie zariadenia sa viackrát presvedčte, či bezpečnostné zariadenia, signalizácia a odblokovanie automatiky fungujú 

správne.
7. Umiestnite na automatiku typizovanú tabuľu EU alebo etiketu s bezpečnostnými doporučeniami a identifikačnými údajmi.
8. Užívateľovi dajte k dispozícii návod na použitie, bezpečnostné pokyny a EU prehlásenie o zhode.
9. Presvedčte sa, či užívateľ porozumel správne automatickej, manuálnej obsluhe a núdzovému vypnutiu automatiky.
10. Užívateľ má byť písomne varovaný pred zostávajúcimi nebezpečiami v prípade nesprávneho používania zariadenia (napr. v návode).
11. Pripraviť plán údržby zariadenia (min. raz za polrok pre bezpečnostné zariadenia) a všetky prevedené zákroky zapisovať do vhodného 

zoznamu.

ZAPAMÄTAJTE SI ! Pre bezproblémovú prevádzku a dlhú životnosť pohonu treba pravidelne mazať klzné body páky.

LIKVIDÁCIA ODPADU
Produkt sa skladá z rôznych komponentov, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Likvidujte ich primerane! Odovzdávajte ich na zberné 
mieste určené podľa miestnych platných smerníc.
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PREHLÁSENIE O ZHODE
Podpísaný Romeo Bissoli, riaditeľ firmy:
KEY Automation s.r.l. Via Alessandro Volta, 30-30020 Noventa di Piave (VE) ITALY
vyhlasuje, že produkt:
model CT-24M použitie ako: riadiaca elektronika  pre brány
model CABAT-30 použitie ako: nabíjačka batérií
vyhovuje základným požiadavkám kapitoly 3 a relatívnym mieram smernice 1999/5/EU ak sa využíva sa na ten účel, na ktorý bola navrhnutá. 
vyhovuje základným požiadavkám smernice 89/336(EMC) a normám EN61000-6-3, EN61000-6-1 a ich následným dodatkom ak sa využívana ten účel, na 
ktorý bola navrhnutá.
vyhovuje základným požiadavkám smernice 73/23 (LVD) a normám EN60335-1 a ich následným dodatkom ak využíva na ten účel, na ktorý bola navrhnutá.

Miesto a dátum: Noventa di Pave (VE), 10/07/2005 riaditeľ prevádzky
Romeo Bissoli

ZÁRUKA
Nasledujúca záruka pokrýva eventuéle chyby a/alebo prevádzkové závady, vyplývajúce z výrobných chýb a/alebo nedostatkov. Záruka prepadá automaticky 
v prípade chybnej manipulácie alebo používnia produktu.Počas záruky sa firma KEY Automation srl zaväzuje, že opraví príp. vymení chybné časti. Náklady 
služby zákazníkom ako aj náklady za odmontovanie, zabalenie a transport produktov na opravu príp. výmenu idú výlučne na účet zákazníka.

12


