
AV és AV1 KAPCSOLÓTÁBLA 

KAPCSOLÓTÁBLA BEÁLLÍTÁSOK (CSAK AV1) 
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 1. POZ.    2. POZ. 
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LC 

 
Vac/dc 

ELS 
 
Vac/dc 

J4 
 
J5 

 1 e 2: Csatlakozókimenet 
Jelzolámpa 220V– 5A 
 3 e 4: Csatlakozókimenet, 
elektromos retesz 220V– 5A 

J5 

RPEC1 
MOLEX A CSAT
LAKOZÁSHOZ A 
NYOMATÉK-
SZABÁLYOZÁS
OPCIONÁLIS, 
CSAK AV1-NÉL
 

MIN

MAX

220 VAC 

9      10 9      10 3     4 5 9 10

COM.

P.C. P.A.

COM.

FCC                        FCA J5 ZÁRVA: PÁLYAVÉG ENGEDÉLYEZÉSE. 

J5 NYITVA: KAPCSOLÓ ENGEDÉLYEZÉSE. 

MINDEN HASZNÁLATON KÍVÜLI 
CSATLAKOZÁST A TESTRE KELL 
KÖTNI!!! 

! 

LED 

VILLOG  
 
VILÁGÍT 

JELÖLÉSEK 
 

 
 
 
GOMB MEGNYOMÁSA ELLENORZÉS 

  ! FIGYELEM: 
A KÖZPONT MINDEN ÚJRAINDÍTÁSÁNÁL TÖRLODIK A MOZGATÁSI IDO. A „LÉPTETÉS” PARANCS MINDIG A KAPU NYITÁSÁT 
EREDMÉNYEZI, KIVÉVE HA A „PÁLYAVÉG NYITÁSKOR” (AMENNYIBEN AKTÍV) AKTIVÁLVA VAN . 

KIVÁLASZTÁS (SEL) 
 
 
ÜZEMMÓD (MODE) 

- ÚJRAINDÍTÁS 
A kapcsolótábla gyári beállításokra történo visszaállításához,  vagy a vétel fix kódról 
változtatható kódra való átállításához EGYIDEJULEG n y o m j a  m e g  a  S E L  
(KIVÁLASZTÁS) és  a MODE (ÜZEMMÓD) gombot: ekkor az összes LED kigyullad,
egyszer felvillan, majd kialszik. 

1- Távvezérlo memorizálása – csak zárt kapu esetén. 

NYOMJA MEG 
EGYSZER A SEL 
GOMBOT  CODE 

MEMORIZÁLÁS: nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot; ekkor a CODE 
feliratú LED VILLOG. Nyomja meg a JELADÓ „a” gombját. A központ 
automatikusan tárolja a „b” gombot is (gyalogos esetén alkalmazható). Ha 
a CODE feliratú LED ÉGVE marad, a memorizálás befejezodött. 
 
A jeladók memorizálása mozgó kapu esetén nem lehetséges. A KAPUNAK 
FELTÉTLENÜL ZÁRVA KELL LENNIE! 

a b CÓDE 

TÖRLÉS: tartsa nyomva a SEL gombot, amíg a CODE feliratú LED 
FELVILLAN, majd nyomja meg a MODE gombot. Ezután az összes LED 
felvillan, és a távvezérlés összes tárolt kódja törlodik (a CODE feliratú LED 
kigyullad, majd elalszik). 
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 2– Mozgásérzékelés (A mozgatási ido programozása 1 másodperctol 2 percig
- A központi egységet 1 másodperces mozgatási idovel szállítjuk. 

NYOMJA MEG A SEL 
gombot 2-szer 

 
 
 
 
 
 MODE 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYOMJA MEG A SEL 
gombot 3-szor 

 
 
 
 
 
MODE 
 
 
 
 
 
 

AKTIVÁLÁS 
NYOMJA MEG A SEL gombot 4-szer 

 

 
W. TIME 

 
 CODE 

 
W. TIME 

 
MODE       CODE 

   W. TIME 
 
 
 
 
 
 
 
 
   W. TIME 
 
 
 
 
 

AUT.RECL. 
 
 
 
 
 

AUT.RECL. 
 
1 VILLANÁS=1 
MÁSODPERC. 

 
 
APPRENDIMENTO CORSA PEDONALE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEL vagy MODE 

HOGYAN PROGRAMOZZAM? 
1) A KAPUNAK ZÁRVA kell lennie. 2) A K I V Á L A S Z T Á S  (SELECTION ) gomb 
segítségével menjen a VILLOGÓ  MOZGATÁSI IDO LED -re; 3) Nyomja meg 
az Ü Z E M M Ó D  ( MODE ) gombot: a kapu a NYITÁSI pozícióba megy, és 
mindaddig nyílik, amíg NYOMVA TARTJA a gombot. Ekkor TÁROLÓDIK a 
MOZGATÁSI IDO, néhány másodpercig villog a MOZGATÁSI  IDO (WORK 
T I M E )  LED, és a kapu becsukódik. Ezután égve marad a LED. A mozgatási 
ido módosításához ismételje meg a fenti lépéseket. Ha VÉG NÉLKÜLI 
MOZGATÁSI IDOT kíván beállítani, és a központi egységgel összekötött 
pályavéget szeretne alkalmazni, akkor ugyanezt az eljárást kell 
végrehajtania, melynek során a MOD E gombot 1 másodpercnél rövidebb 
ideig kell nyomva tartania. A KIALVÓ MOZGATÁSI  IDO LED jelzést küld. 

 
3- Automatikus zárás (Az automatikus zárásido programozása 4 
másodperctol 2 percig terjedo tartományban) 
- A központi egységet inaktív zárási idovel szállítjuk. 

     HOGYAN ÁLLÍTSAM BE AZ IDOT? 
1) A SEL (KIVÁLASZTÁS) gomb segítségével menjen a VILLOGÓ 
AUT. RECL. feliratú LED-re; 2) Nyomja meg a MODE gombot: ettol 
kezdve a LED minden felvillanása a ZÁRÁSIDO EGY 
MÁSODPERCÉNEK felel meg. A gomb nyomva tartásá nak elso 3 
másodperce a zárási folyamatot aktiválja; a gomb felengedése után 
tárolódik az automatikus zárásido, és az AUT. RECL. feliratú LED 
égve marad. Az ido megváltoztatásához ismételje meg a leírt 
eljárást. A zárás akkor is végrehajtódik, ha a gyalogosfunkció aktív.  

 
HOGYAN IKTASSAM KI A FUNKCIÓT? 
Ismételje meg az eljárást oly módon, hogy a MODE gombot 
KEVESEBB, MINT 3 MÁSODPERCIG tartja nyomva. A gomb 
felengedése után az AUT. RECL. feliratú LED kialszik. 
 
 

  4- Gyalogosfunkció 
- A központi egységet inaktív gyalogosfunkcióval szállítjuk. 
- E funkció használatához mindenképpen egy már memorizált jeladó 2. 
sávját kell alkalmazni (ld. 1. bekezdés). 

 
    HOGYAN AKTIVÁLJAM A FUNKCIÓT? 
  Menjen a KIVÁLASZTÁS gombbal a „Gyalogosfunkció aktiválása” ponthoz.  

(A KÓD (CODE) és a MOZGATÁSI IDO (WORKING TIME) feliratú  LED-ek 
VILÁGÍTANAK). A MODE gomb elso megnyomása AKTIVÁLJA a 
GYALOGOSFUNKCIÓT, ennek jelzése a CODE és a WORKING TIME 
feliratú  LED-ek villogásával történik. 
- HA EZ A FUNKCIÓ AKTÍV, FELTÉTLENÜL MEG KELL ADNI AZ IDOT! 

 
  HOGYAN IKTASSAM KI A FUNKCIÓT? 
Menjen újra a SEL gombbal a „Gyalogosfunkció aktiválása” ponthoz.
(A CODE és a WORKING TIME feliratú  LED-ek VILLOGNAK). A MODE 
gomb további megnyomása újra hatástalanítja a funkciót . Ezt a 
CODE és a WORKING TIME feliratú LED-ek néhány másodperces 
világítása jelzi. 
Ha a funkció kiiktatásra került, újbóli aktiválás esetén a mozgásidot 
is újra be kell állítani. 

AKTIVÁLÁS 
 
SEL gomb megnyomása 5-ször 

 
A.RECL 

 
W.TIME 

 
 

A.RECL 
MODE 

W.TIME 

 5- Elektronikus csatlakozás (csak AV1 esetén, opcionális kártyával) 
Az elektronikus csatlakozó felügyeletére egy kiegészíto csatlakozó áll 
rendelkezésre. Az aktiválási ido pontosan 3 MÁSODPERCRE van állítva. Ha 
zárt kapu esetén megtörténik a nyitási parancs kiadása, bekövetkezik az 
aktiválás, azonban a kapu nyitása egy másodperccel késleltetve van. Miután a 
kapu mozogni kezd, az elektronikus csatlakozó további két másodpercre 
aktiválva marad. 

 - A központi egységet inaktív elektronikus csatlakozási funkcióval szállítjuk. 
HOGYAN AKTIVÁLJAM A FUNKCIÓT? 
 Menjen a KIVÁLASZTÁS gomb segítségével az „Elektronikus csatlakozó 
aktiválása” pontra (a MOZGATÁSI IDO (WORKING TIME) és AUT.RECL. 
feliratú LED-ek VILÁGÍTANAK). A MODE gomb elso megnyomása 
AKTIVÁLJA AZ ELEKTRONIKUS CSATLAKOZÓT. A sikeres aktiválást a 
WORKING TIME és az AUT.RECL feliratú LED-ek felvillanása jelzi vissza. 
 
 HOGYAN IKTASSAM KI A FUNKCIÓT? 

Kilépés a programozásból: A központi egység minden paraméter megadása után kilép a programozási fázisból. A 
beavatkozáshoz rendelkezésre álló ido 10 másodperc. Ha nincs beavatkozás, a központi egység automatikusan kilép a 
programozási fázisból. Ezt követoen a programozási fázist a SEL gomb 6 alkalommal történo megnyomásával lehet befejezni. 
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HALADÓ PROGRAMOZÁS: 

FUNKCIÓVÁLASZTÁS 
A kapcsolótábla jumpereinek alkalmazásával lehetové válik az automatizálás  még 
pontosabb testreszabása. A következo oldalon lévo táblázat ismerteti az egyes 
jumperek muködését és központi egységre gyakorolt hatását. 
 
FIGYELEM: A JUMPEREK BEÁLLÍTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA ELOTT ÁRAMTALANÍTSON!!! 

VÁLASZTÓ 
 
 
1.POZ.   2.POZ. 

J1 
 
J2 

 ! J3 

J4 

A JUMPEREK TESTRESZABÁSÁNAK EGYSZERUSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN AZT JAVASOLJUK, HOGY 
AZ OPCIONÁLIS KÁRTYÁT TÁVOLÍTSA EL. 

J5 

J1 
1 .  POZ.: A jeladó „LÉPTETÉS” ÜZEMMÓDBAN muködik. A beállított gomb a 
következo funkciót hajtja végre: NYITÁS...STOP...ZÁRÁS...STOP. 
A JELADÓ MÁSODIK tárolt  SÁVJA vezérli a GYALOGOSFUNKCIÓT. (Ebben az 
üzemmódban a jeladó  a funkcióját sem jelen lévo személyek esetén, sem 
normális esetben nem tudja végrehajtani). 

POZ.1 POZ.2 
2. POZ.: A NYITÁS/ZÁRÁS FUNKCIÓ a jeladó 2 gombján keresztül vezérli 
az automatizálást. Az elso vezérli a nyitást, a második a zárást. A J1 a 2. 
pozícióban a 2. jumperen keresztül lehetové teszi a központi egység 
további testreszabását. 

J2 
1.  POZ.: a fali kapcsolón és a jeladón keresztül egyaránt lezárja a NORMÁL 
MUKÖDÉSt. A „Nyitás” gomb megnyomására teljesen kinyílik a kapu, a 
gomb újbóli megnyomására nem blokkolódik a kapu. Ha meg szeretné 
szakítani a mozgást, akkor azt a gombot kell megnyomnia, amely az 
ellenkezo irányt vezérli. Ebben az esetben ez a „Zárás“ lenne. Záráshoz a 
„Zárás” gombot kell megnyomni. Hasonlóan muködik a nyitási irány a 
„Nyitás” gombbal. 
- A J2 ezen konfigurációjában zárásnál a fotocellák blokkolják, majd 
ellenkezo irányba módosítják a mozgást. 

POZ.1 POZ.2 

 2. POZ.: a fali kapcsolón és a jeladón keresztül egyaránt lezárja a SZEMÉLY 
JELEN VAN funkciót (ha a Jumper 1 a 2. POZ-ban van). A kapu addig nyílik 
vagy záródik, amíg a kapcsolót vagy gombot nyomva tartja. 
- A J2 ezen konfigurációjában a fotocellák mindaddig blokkolják a mozgást, 
amíg az akadályt el nem távolítják onnan. A mozgás újraindítása a választott 
parancsnak megfeleloen a „Nyitás”, illetve a „Zárás” gomb megnyomásával 
történik. 

J3 NYITVA: A központi egység FIX KÓDDAL aktiválja a jeladó érzékelését. 
A FIX KÓDRÓL VÁLTOZÓ KÓDRA VALÓ VÁLTÁSHOZ (ÉS FORDÍTVA) A KÖZPON TI 
EGYSÉGET ÚJRA KELL INDÍTANI! 

J4 

ZÁRVA: A központi egység VÁLTOZÓ KÓDDAL aktiválja a jeladó 
érzékelését. A kikódolt Jumper zárása a VÁLTOZÓ KÓDÚ Jumper 
alkalmazásával további testreszabási lehetoséget tesz lehetové. 
 
 
NYITVA: A központi egység aktiválja a VÁLTOZÓ TESTRESZABOTT 
kód felismerését. 

ZÁRVA: A központi egység aktiválja az ALLMA   TIC kód 
érzékelését. 

J5: Lásd a kapcsolási rajzot az 1. oldalon. 
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KIEGÉSZÍTO KÁRTYA AZ AV1 SZÁMÁRA (nem alaptartozék): 
Az AV1 típus olyan csatlakozóval rendelkezik (lásd az ábrát az 1. oldalon), amelybe egy opcionális kártya helyezheto, melynek segítségével a 
csatlakozó a kimeneteken keresztül elektromos tápfeszültséget kap, és a jelzolámpával össze lesz kötve. A jelzolámpa kigyulladásáig szükséges ido 
pontosan 1 perc 30 másodpercre van állítva. A lámpa a motor minden indításakor kigyullad. 

EZT A CSATLAKOZÓT AZ AV1 KÖZPONTI 
EGYSÉGRE KELL KÖTNI. 
EINZUFÜGEN. 

FURAT, AMELYBE A KIEGÉSZÍTO KÁRTYA ÉS 
A KÖZPONTI EGYSÉG KÖZÖTTI TÁVTARTÓT 
KELL SZERELNI. 

1     2 3 4 

1. ÉS 2. KAPOCS: Jelzolámpa-érintkezo kimenete. 90 másodpercre 
beállítva. 
TISZTA KONTAKTUSOK FESZÜLTSÉG NÉLKÜL 
Maximális feszültség 220 V - 5 A 

Vac/dc 
LC

ELS 
Vac/dc 

EGYÉB UTASÍTÁSOK: 
• Az elektronikus kártya néhány pontja veszélyes feszültség alatt áll. A kapcsolótábla telepítését és programozását csak 

megfelelo szakképzettséggel rendelkezo szakember végezheti. 
 Alkalmazzon olyan berendezést, amely megszakítja a központi egység kétpólusú áramellátását. Ehhez használhat 

megszakítót (az érintkezok között legalább 3 mm távolságot kell tartani), vagy egy áramellátással integrált berendezést. 
 Érdemes a központi egység kimeneteihez csatolt minden egység (lámpák, fotocellák, biztonsági berendezések stb.) 

abszorpciójának ellenorzése a „Muszaki jellemzok” táblázatban megadott határértékek túllépésének elkerülése 
érdekében. Ezen értékek figyelmen kívül hagyása a termék helytelenül muködo funkciói esetén a garancia elvesztését 
vonja maga után. 

 A központi egység élettartamának meghosszabbítása érdekében figyelni kell a vevoantenna megfelelo felszerelésére: 
ügyelni kell arra, hogy falaktól és fémfelületektol távol legyen felszerelve. Az antennakábel bilincseit meg kell húzni. 

 A legmagasabb szintu vétel biztosítása érdekében a vevoantennát be kell hangolni, ellenkezo esetben a vételi távolság 
néhány méterre csökken. 

 Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelosséget. 

      Muszaki jellemzok 
 
Muködési feszültség 230 Vac +10% -15%   50Hz 

Tápcsatlakozó tartozék 24 Vac 1,5W MAX 

Motor kimenet  230Vac 500W MAX 

Muködési homérséklet  -10  +60 °C 

Mozgásido 1-tol 120 másodpercig 

Automatikus csatlakozás 
ideje 

4-tol 120 másodpercig 

Vételi frekvencia 433.92 MHz 30.875 MHz 
kvarckristály  

40.665 MHz 
kvarckristály  

306 MHz 
szuperreaktív 

Lehetséges vétel Fix kód 
Ugrókód 

 
Antennaimpedancia 50 ?  

Fix kód Ugrókód Fix kód 

Kódok száma 4096 (fix kódok vétele) 
18 ezer billió (ugrókódok vétele)  

 
Vételi távolság szabad térben  50-150 m     szabad térben 50-150 m  

 
szabad térben 50-150 m  
 

szabad térben 50-150 m  

GARANCIA – a jogszabályoknak megfeleloen a gyártó jótállása a terméken feltüntetett idoponttól kezdve érvényes, és olyan 
alkatrészek javítására és cseréjére vonatkozik, amelyre vonatkozóan a gyártó elfogadja, hogy gyenge anyagminoség vagy gyártási 
hiba miatt vált szükségessé. A garancia nem vonatkozik külso hatás, helytelen karbantartás, túlterhelés, természetes kopás, nem 
megfelelo típusválasztás, szerelési hibák és minden egyéb olyan körülmény miatt fellépo károkra vagy hibákra, amelyekért a gyártót 
nem terheli felelosség. A nem rendeltetésszeruen használt termékekre nincs javítási, illetve cseregarancia. 
A feltüntetett adatok csupán jelzésértékuek. A környezeti hatások miatt fellépo csökkent vételi távolság vagy funkciózavar esetén a 
gyártót nem terheli cserekötelezettség. A gyártó a hibás termékek miatt bekövetkezett bármely jellegu, személyi sérülést okozó 
balesetekért kizárólag az olasz törvények alapján vonható felelosségre. 
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