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ZA4
Zobrazovací dioda LED

Deska rádiové frekvence

Kódování vysílaèù

ATOMO
AT01 � AT02
Viz návody, které patří k balení � deska AF43SR

TOP
T432M � T312M
Nastavte kód  na DIP-přepínači C a kanál na
přepínači
D (P1=CH1 a P2=CH2, základní nastavení).
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T434M � T314M
Nastavte jenom kód.

TAM, TFM
Viz návody, patřící balení.

T432S /T432SA
Viz návody na balení.

V�eobecná charakteristika

Popis řídícího přístroje
Řídící přístroj ZA4 je určen pro řízení automatických křídlových vrat řady ATI, FERNI a FROG s napájením 230V a
výkonem a� do 600W, o frekvenci 50-60 Hz. Návrh a konstrukce pocházejí od firmy CAME S.p.A. Tyto odpovídají platným
směrnicím UNI 8612. Řídící deska  je zasunovací a je umístěna v krabici ABS (S4339 nebo S4340) s krytím IP40, jako� i
s připojením zpětného odvodu vzduchu a transformátoru.
Deska se napájí napětím 230V AC přes svorky L1-L2 a je na vstupu chráněna 2 pojistkami 5A. Řídící přípravky pracují
s nízkým napětím a jsou chráněny jednou pojistkou.
Celkový výkon příslu�enství (24V) nesmí překročit 20W.

Bezpečnostní zařízení
Světelné závory lze připojit, příp. připravit pro následující funkce:
- Opětovné otevření při zavírání (2-C1), světelné závory zjistí překá�ku během zavírání vrat a vyvolají změnu směru

chodu vrat, tzn. vrata se opět plně otevřou
- Úplné zastavení (1-2), okam�ité zastavení vrat s vypnutím případné zavírací automatiky: pokračování chodu vrat

stiskem tlačítka, příp. pomocí dálkového ovládání

Připojitelné příslu�enství
- Blikající kontrolka �Vrata v pohybu� 25W max. (E1-W)
- Karta vysílací rádiové frekvence �AF� (viz tabulka strana 7)

Dal�í volitelné funkce
- Zavírací automatika. Časový spínač zavírací automatiky je samočinně napájen po otevření vrat. Přednastavená doba

je podřízena na ka�dý pád v�dy zásahu připadných bezpečnostních zařízení a samočinně se vypíná po zásahu
�stop�, příp. při přeru�ení dodávky elektrické energie.

- Funkce �Ovládání z řídícího pultu�. Chod vrat ovládán stiskem tlačítka (dálkové ovládání vyřazeno).
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Nastavení
- Trimr TL =  nastavení doby chodu
- Trimr TR2M = zavírací zpo�dění motoru 2
- Trimr TCA = nastavení doby zavírací automatiky

 Pozor! Před zásahem do zařízení odpojte napájení.

Omezovač točivého momentu motoru
Pro změnu točivého momentu  motoru nastavte uvedený faston do 1 ze 4 poloh: 1 min. � 4 max.

Základní deska
Upozornění: Řada FROG. Černé kabely, vedoucí z desky, připojte na vývody kondenzátoru 1. motoru, červené
kabely pak na kondenzátor 2. motoru.

VOLBA FUNKCE
�1 OFF� �Ovládání z řídícího pultu�, chod vrat ovládán stiskem tlačítka (dálkové ovládání vyřazeno).
�2 ON� �Zavírací automatika� zapnuta (2 OFF � vypnuta)
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Elektrické zapojení

Napájení 230V AC

Jednofázový motor �1� 230 V AC max. 600W

Jednofázový motor �2� 230 V AC max. 600W

Pokud se pou�je jen jeden motor, připojte ke svorkám X, W, Y jen motor č. 2
Výstup 230 V AC v pohybu (např. blinkr � max. 25 W)


