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POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
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1. Podpinamy przewód zasilający 230V AC do zacisków J3 oraz J4
2. Wyjście +24 (M5) należy zewrzeć z wyjściem STOP (M4)
3. Gdy fotokomórki nie są używane należy zewrzeć wejście +24 (zacisk M5) oraz PHOTO (zacisk M6)
4. Zwarcie wejścia +24 (M5) z wejściem START (M7) spowoduje otwarcie /zamknięcie bramy (jest to
wykorzystywane do stacyjki kluczykowej)
5. Lampę podłączamy pod wyjście LAMP (M2) i +24 (M5)
6. Fotokomórki
a) fotokomórka RX (odbiornik):
- wej. 1 fotokomórki (zasilanie GND) należy podłączyć do wyj. M1
- wej. 2 fotokomórki (zasilanie +24Vac) należy podłączyć do wyj. M5
- wej. 3 fotokomórki (sterowanie COM) należy podłączyć do wyj. M5
- wej. 4 fotokomórki (sterowanie PHOTO) należy podłączyć do wyj. M6
b) fotokomórka TX (nadajnik):
- wej. 1 fotokomórki (zasilanie GND) należy podłączyć do wyj. M1
- wej. 2 fotokomórki zostawiamy wolne
- wej. 3 fotokomórki (zasilanie +24Vac) należy podłączyć do wyj. M5
7. Antena
- Antenę należy podłączyć do wejść odbiornika radiowego GND ekran przewodu, ANT przewód sygnałowy

OSTRZEŻENIA OGÓLNE
Przed rozpoczęciem instalacji dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję w kolejności w jakiej jest
napisana. Upewnij się, że konstrukcja bramy jest w dobrym stanie i nadaje się do automatyzacji.
Przed jakimikolwiek operacjami montażowymi czy konserwacyjnymi upewnij się, że odłączone
zostało zasilanie.
Sprawdź napięcie i częstotliwość zasilania oraz wyłączniki krańcowe.
Nie pracuj podczas opadów deszczu czy śniegu ani w pobliżu obszarów wilgotnych i materiałów
wybuchowych.
Nie pracuj, gdy brama lub jej elementy są w ruchu.
Sprawdź czy brama porusza się płynnie i nie występują punkty tarcia.
Upewnij się, że brama jest dobrze wyważona. W razie potrzeby wyreguluj mechanizmy wyważające.
Trzymaj dzieci z dala od bramy.
Podłączenia elektryczne i montaż zleć osobom będącym ekspertami i przeszkolonemu personelowi.
Używaj jedynie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów GiBiDi.
Zachowaj najwyższą ostrożność podczas mocowania elementów z uwagi na występowanie dużych
sił.
Podłącz zasilanie 230V z zabezpieczeniem gwarantującym rozwarcie minimalnym rozwarciu styków
co najmniej 3 mm obok lub w pobliżu napędu.
Niewłaściwy montaż powoduje utratę gwarancji.
Jeśli to konieczne zabezpiecz obszary kół zębatych, napędu łańcuchowego oraz przesuwu.
Zainstaluj napęd w miejscu niedostępnym dla osób.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego musi on być zastąpiony nowym, dostępnym u
producenta
lub w jego serwisie technicznym.

DOSTĘPNE AKCESORIA
Dla bram segmentowych lub obciążanych sprężyną: brak
Dla bram podwieszanych: ramię zakrzywione
Uwaga: Przy montażu ramienia zakrzywionego do bramy podwieszanej ściśle przestrzegaj zaleceń w ulotce
z nim dostarczanej.
Pamiętaj, że aby taki napęd działał prawidłowo, brama podwieszana nie może otwierać się do końca,
by ułatwić najbardziej jak to możliwe ponowne zamykanie oraz zapobiec przeciążeniom systemu.
Rys. 01

Pakiety akcesoriów
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DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania
Częstotliwość napięcia zasilającego
Maksymalna moc pobierana
Temperatura pracy
Siła maksymalna
Siła znamionowa
Cykle/godzinę

GECO 60

GECO 80

230VAC
50 – 60 Hz
250 W
-10ºC do +55ºC
600 N
200 N
20

230VAC
50 – 60 Hz
250 W
-10ºC do +55ºC
800 N
200 N
20

Charakterystyka elektronicznych zespołów sterujących AS01970 oraz AS01980:
Napięcie zasilania: 230 VAC 50 – 60 Hz. ( dołączone w zestawie J3 – Faza , J4 – Neutralny )
Przeciwzwarciowe zabezpieczenie bezpiecznikiem głównej linii zasilającej (F2 = F1A).
Przeciwzwarciowe zabezpieczenie bezpiecznikiem niskonapięciowej linii zasilającej (F1 = F2 630
mA).
Możliwość sterowania pojedynczym przyciskiem Open-Stop-Close (Otwórz-Zatrzymaj-Zamknij)
albo drogą radiową w przypadku AS02180.
Urządzenia zapobiegającego zgniataniu (czujnik amperometryczny) o regulowanym progu.
Przyłącze dla fotokomórki (24 VDC – 5 W).
Wyjście do podłączenia lampy błyskającej (230 VAC maksymalnie 15 W).
Lampka dodatkowa na napędzie (230 VAC maksimum 40 W (E14) zabezpieczona bezpiecznikiem
(F3 = 500 mA)).
Lampkę tę można wymieniać tylko przy wyłączonym zasilaniu (230 VAC).
Wejście dla przycisku STOP.
Dioda elektroluminescencyjna (LED) pamięci kodu sterowania radiowego (tylko AS02180).
Opcje:
Złącze wtykowe do dołączenia sterowania radiowego (tylko AS02190).
Akumulator buforowy.
Funkcje:
Opóźnienie podczas otwierania (1 sekunda) i zamykania (4 sekundy).
Automatycznie wybierane ponowne zamykanie po pauzie z ustawianego zakresu 8 – 90 sekund.
Wybierana funkcja wstępnego błyskania podczas zamykania.
Elektroniczna kontrola siły ciągu.

KROK PO KROKU JAK PRAWIDŁOWO URUCHOMIĆ NAPĘD
GECO LUX DO BRAM GARAŻOWYCH
MONTAŻ NAPĘDU
Rys. 02

Wyposażenie potrzebne do montażu

Rys. 03

Połącz stalowe profile ze sprzęgłem, upewniając się, że sprzęgło jest mniej więcej w połowie
swej drogi
Osadź stalowe profile w obudowie silnika do osiągnięcia oporu
Owiń łańcuch wokół koła zębatego
Zamocuj wspornik używając śrub z podkładkami

Rys. 04
Rys. 05
Rys. 06
Rys. 07

Zamocuj blok transmisji łańcuchowej, montując podkładkę, sprężynę, podkładkę i nakrętkę.
Napręż trochę łańcuch
Zamontuj wspornik używając śrub, podkładek i nakrętek
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Rys. 08
Rys. 09

Umocuj wspornik w środku ramy drzwi (bramy) albo do ściany używając kotwi śrubowych
dostarczonych jako akcesoria
Zagnij wsporniki do wielkości części górnej

Rys. 11

Zamotuj wsporniki używając śrub z podkładkami
Oznacz położenia otworów na wsporniki montażowe
Wywierć otwory i umocuj zespół do sufitu używając kotwi śrubowych dostarczonych jako
akcesoria
Umocuj wspornik ciągnący do środka drzwi używając śrub dostarczonych jako akcesoria

Rys. 12

Dołącz ramię do wspornika ciągnącego dbając by ramienia nie zablokować

Rys. 10

OSTRZEŻNIE: Kabel zasilający poprowadź tak, by nie doszło do jego kontaktu z elementami ruchomymi
(kołem zębatym lub łańcuchem) gdyż mogłoby to doprowadzić do awarii.

USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
UWAGA: Interwencja wyłącznika krańcowego nie blokuje ruchu, lecz określa start fazy opóźnienia ruchu
bramy.
Rys. 13

Rys. 14
Rys. 15
Rys. 16
Rys. 17

Zwolnij płytę blokująca wyłącznika krańcowego wykręcając śrubę
Wyciągnij płytę na dół, odsłaniając (zwalniając) nakrętki pierścieniowe wyłącznika
krańcowego
Górną nakrętką pierścieniowa wyłącznika krańcowego ustaw punkt otwierania
Dolną nakrętką pierścieniowa wyłącznika krańcowego ustaw punkt zamykania
Po dokonaniu regulacji ponownie wsuń płytę blokująca i dociągnij śrubę ją mocującą
Aby uzyskać lepszą nastawę podczas zamykania może okazać się konieczna regulacja
pręta napędowego bramy
Wyposażenie zespołu napędowego – patrz Rys.17 w celu wykonania połączeń

USTAWIENIE TRYMETRÓW
Rys. 18

Czas pauzy (RV1)
Po obróceniu do oporu w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara,
automatyczne zamykanie będzie zablokowane (tryb pracy krok-po-kroku). Zwiększanie
czasu powoduje zezwolenie na automatyczne zamykanie w płynnie regulowanym zakresie
od 8 sekund do maksymalnie około 90 sekund.
Zaleca się blokadę automatycznego zamykania podczas testów montażowych
Nastawa fabryczna wynosi zero. Wszystko jest obrócone do oporu w kierunku przeciwnym
do kierunku ruchu wskazówek zegara

Gdy karta zostanie dołączona do zasilania zaświeci się błyskając lampka dodatkowa wskazując na fakt
aktywności funkcji automatycznego zamykania.

Rys. 19

Ustawianie momentu obrotowego silnika (RV2)
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Obracanie trymera w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, powoduje
zmniejszanie progu interwencji trymera, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara, powoduje zwiększanie progu interwencji trymera
Funkcje:

Rys. 20

W fazie otwierania, zablokowanie (zatrzymanie) ruchu
W fazie zamykania blokowanie ruchu i odwrócenie kierunku ruchu na 1 sekundę w celu
uwolnienia przeszkody
Uwaga: Im lepiej wyważona jest brama tym lepsza interwencja sterownika
Ustawienie fabryczne: 50% suwu
Ustawienie przełączników DIP

UWAGA: ZMIANĘ USTAWIEŃ PRZEŁĄCZNIKÓW DIP UZYSKUJE SIĘ
PRZEZ ODŁĄCZENIE ZASILANIA NA 10 SEK. I PONOWNE WŁĄCZENIE GO.
DIP
DIP 1
DIP 1
DIP 2
DIP 3
DIP 3
DIP 4
DIP 4

Stan
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

DIP 5
DIP 5
DIP 6

OFF
ON
-

Opis
W fazie zamykania fotokomórka zatrzymuje ruch
W fazie zamykania fotokomórka odwraca ruch (*)
Rodzaj pracy (patrz Obsługa)
Wstępne błyskanie –podczas zamykania nieaktywne (*)
Wstępne błyskanie –podczas zamykania aktywne
Dezaktywacja interwencji fotokomórki (*)
Aktywacja interwencji fotokomórki
(MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE ZEZWOLENIE NA AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE
I WSTĘPNE BŁYSKANIE)
Wejście “foto” aktywne (zaciski M6 – M5)
Wejście “foto” nieaktywne
Nie wykorzystywany

OBSŁUGA
Z automatycznym zamykaniem
Zamykanie automatyczne: patrz ustawianie czasu
pauzy
Przełącznik DIP 2 w pozycji OFF (*)

Bez automatycznego zamykania

Wskutek impulsu START napęd otwiera bramę
natomiast następny START powoduje zatrzymanie
ruchu.
Zezwolenie na automatyczne zamykanie ma miejsce
wtedy, gdy brama jest w dowolnym punkcie jednak
następne impulsy START są ignorowane.
Po upływie czasu pauzy napęd zamyka bramę,
podczas tej fazy START blokuje lub odwraca
kierunek ruchu (patrz DIP1).
Przełącznik DIP 2 w pozycji ON

Po impulsie START napęd otwiera natomiast
następny START powoduje zatrzymanie ruchu.
Następne rozkazy START powodują zamykanie
bramy.

Impuls START powoduje że napęd otwiera bramę do
wyłącznika krańcowego, w fazie otwierania kolejne
impulsy START są ignorowane. Na końcu otwierania,
generowane jest automatyczne zamykanie, a kolejne
impulsy START ignorowane.
Po upływie czasu pauzy napęd zamyka bramę. W tej
fazie START blokuje lub odwraca ruch bramy (patrz
DIP1).

Impuls START powoduje otwarcie aż do wyłącznika
krańcowego. W fazie otwierania dalsze impulsy
START są ignorowane.
Następny START powoduje zamykanie bramy.

Przełącznik DIP 2 w pozycji OFF (*)

Przełącznik DIP 2 w pozycji ON

(*) Nastawa fabryczna
Rys. 21

Przed załączeniem zasilania napędu załóż obudowę (osłonę)
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PRZED DOKONYWANIEM JAKICHKOLWIEK OPERACJI NA SYSTEMIE
UPEWNIJ SIĘ ZE ZASILANIE JEST ODŁĄCZONE.
1. Wykonaj wszystkie połączenia do przycisków, podłącz fotokomórki i ustaw DIP5 w położeniu OFF. Jeśli
poszczególne pary komórek są podłączone wszystkie połączenia muszą być połączone szeregowo.
2. Jeżeli jest zamontowana lampa błyskająca połącz ją z odpowiednim wyjściem.
3. Na moment wyłącz funkcję automatycznego zasilania, obracając trymer RV1 maksymalnie w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
4. Podłącz napęd do sieci 230 VAC dostarczonym kablem zasilającym.
5. Włącz zasilanie systemu. Powinna zacząć świecić dioda elektroluminescencyjna LED. Jeśli tak nie jest
sprawdź połączenia linii zasilającej 230 VAC.
6. Obróć trymer siły ciągu RV2 o około 50%.
7. Wciśnij START – brama zacznie się otwierać.
8. Wciśnij STOP by sprawdzić jego funkcjonowanie.
9. Powtórz otwieranie aż do wyłącznika krańcowego.
Sprawdź czy napęd zwalnia na 1 sekundę przed pełnym otwarciem. Jeśli brak spowolnienia sprawdź
wyważenie bramy w położeniu otwarcia.
10. Wciśnij START brama rozpocznie zamykanie do osiągnięcia wyłącznika krańcowego zamykania.
Tak jak przy operacji otwierania, sprawdź czy napęd zwalnia na 4 sekundy przed zamknięciem.
Jeśli
brak
spowolnienia
sprawdź
wyważenie
bramy
w
położeniu
zamknięcia.
Upewnij się że faza spowolnienia zaczyna się co najmniej 150 mm przed całkowitym zamknięciem
bramy. Jeśli tak nie jest wyreguluj wyłącznik krańcowy przewidując poziom interwencji.
11. Wyreguluj czas automatycznego zamykania jeśli potrzeba obracając trymer RV1 w kierunku zgodnym
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
12. Wyreguluj trymerem RV2 siłę ciągu tak aby przy umiarkowanej sile napędu uzyskać:
zatrzymanie bramy w fazie otwierania lub hamowania
częściowe otwarcie bramy w fazie zamykania
13. Kilkakrotnie powtórz opisane cykle czynności by je zoptymalizować.
14. Sprawdź prawidłowość funkcjonowania urządzeń zabezpieczających pamiętając o tym, że:
wciśnięcie STOP powoduje, że napęd blokuje wszystkie ruchy w oczekiwaniu na START
interwencja fotokomórki w fazie otwierania nie powoduje żadnych czynności
interwencja fotokomórki podczas zamykania może powodować dwie różne reakcje:
o jeżeli przełącznik DIP 1 jest w położeniu OFF następuje zablokowanie ruchu
o jeżeli przełącznik DIP 1 jest w położeniu ON następuje niezwłoczne ponowne otwieranie
aż do pozycji pełnego otwarcia
interwencja czujnika maksymalnej siły oporu napędu w fazie otwierania powoduje natychmiastową
blokadę ruchu
interwencja czujnika maksymalnej siły oporu napędu w fazie zamykania powoduje
natychmiastowe ponowne otwarcie bramy na około 1 sekundę
15. Załącz, jeśli to możliwe, funkcje dodatkowe:
błyskanie wstępne powoduje uruchomienie lampy na 3 sekundy przed rozpoczęciem ruchu bramy
– funkcje tę włącza się ustawiając DIP 3 w położeniu ON

Używanie wbudowanej funkcji łączności radiowej „dla wersji AS02180”
Programowanie łączności radiowej
Rys. 22

1. Wciśnij przycisk LEARN (S2) w zespole sterownika. Na 5 sekund zaświeci dioda LED DL2.
2. Wciśnij przycisk sterowania łącznością radiowa przed upływem 5 sekund. Jeśli czerwona
dioda błyska znaczy to że kod został prawidłowo zapamiętany.
3. By zapamiętywać dalsze kody postępuj w podany wyżej sposób.

Gdy poprzednio zapamiętany przycisk kontrolny radia zostanie naciśnięty to wykonywana jest komenda
START.
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje błyskanie czerwonej diody sygnalizując, że sygnał został
prawidłowo odebrany.
Uwaga: Zapamiętanych może być maksymalnie 200 kodów.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli czerwona dioda błyska szybko po naduszeniu LEARN (S2) oznacza to zapełnienie
pamięci kodów i brak możliwości zapamiętania dalszych. Wszystkie kody można jednak wykasować.
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Kasowanie kodów
Przytrzymaj wciśnięty przycisk S2 (LEARN) aż do czasu gdy czerwona dioda LED DL2 wyemituje sygnał,
że kasowanie zostało zakończone.
OSTRZEŻENIE: Wykasowanie kodów spowoduje utratę dotychczasowych kodów i konieczność ponownego
zaprogramowania urządzenia do łączności radiowej.
Rys. 23

Użycie radia „dla wersji AS02190”

W zespole sterującym wersji AS02190 przewidziano miejsce na włożenie oryginalnej karty radiowej GiBiDi.
Instrukcje montażu zawarto w ulotce dostarczanej z kartą.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed jakimikolwiek operacjami montażowymi lub konserwacyjnymi upewnij się, że zasilanie zostało
odłączone. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów GiBiDi.
USTERKA
Dioda LED zasilania nie świeci
Karta nie może zapamiętać nowego
kodu
Szybkie błyski diody LED
programowania (PROG.)
Nie działa dodatkowa lampa

Napęd nie otwiera bramy
Napęd otwiera bramę, lecz nie
powoduje jej ponownego zamknięcia

Napęd nie wymusza opóźnienia
Wejście fotokomórki nie interweniuje

MOŻLIWA PRZYCZYNA / ŚRODKI ZARADCZE
Sprawdź bezpieczniki i kabel zasilający (1 A)
Sprawdź maksymalna liczbę zapisywalnych kodów
Sprawdź częstotliwość sterownika (nadajnika) i odbiornika
radiowego
Osiągnięta max. liczba kodów
Pamięć uszkodzona
Sprawdź lampkę (żarówkę) i bezpiecznik F3
Jeśli napęd zasilany jest z akumulatora
(brak zasilania 230 VAC) lampka nie świeci
Sprawdź wyłącznik krańcowy otwierania
Sprawdź połączenia karty z wyłącznikiem krańcowym
Sprawdź wejścia wyłączników zabezpieczających, fotokomórek,
STOP, itp.
Sprawdź wejście START – musi być otwarte
Sprawdź wyłącznik krańcowy otwierania i jego podłączenie
Sprawdź wyważenie bramy
Sprawdź interwencję wyłącznika krańcowego
Sprawdź czy przełącznik DIP 5 ustawiony jest na OFF

WYKAZ ELEMENTÓW
Napęd Geco LUX 60/80 ( z wyprowadzonym przewodem zasilającym )
Prowadnice do bramy 2 szt.
Złączka do mocowań prowadnic
Łańcuch
Elementy mocujące napęd (specjalnie wykonane elementy metalowe umożliwiające właściwy montaż)
rys.1 rys.7 i rys.8 szt. 9
Kołki rozporowe ø 8 szt. 5
Wkręt z łbem sześciokątnym z gwintem na części trzpienia M5 x 45mm szt. 5
Podkładki ø 8 szt. 7
Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na części trzpienia M5 x 15mm szt. 7
Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na części trzpienia M8 x 25mm szt. 2
Śruba z łbem czworokątnym z gwintem na części trzpienia M5 x 25mm szt. 2
Nakrętki sześciokątne M8 szt. 3
Nakrętki sześciokątne M5 szt. 3
Wkręt do metalu z łbem sześciokątnym z gwintem na części trzpienia M5 x 20mm szt. 4
Wkręty samogwintujące do blach z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym szt. 4
Sworzeń ø 8 x 31mm szt. 1
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Nasadki na sworzeń szt. 2
Sprężyna szt. 1
Zaślepki szt. 2

Deklaracja zgodności CE
Producent:

Gi.Bi.Di. Continental S.p.A
Siedziba prawna:
Administrative Orfice – Commercial Dpt. – Faktory
Via Abetone Brennero 177/B, 46025 Poggio Rusco (Mantowa) Italy
Deklaruje że produkt ZAUTOMATYZOWANY ZESPÓŁ NAPĘDOWY
Model GECO 60/80
pozostaje w zgodności z następującymi dyrektywami CEE
Dyrektywa niskonapięciowa 73/23 z dalszymi poprawkami
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336 z dalszymi
poprawkami
Dyrektywa 99/05 R&TTE
oraz spełnia następujące normy:
EN 60335-1
EN 50082-2
EN 50081-1
EN 300 220-3
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 60950

Poggio Rusco 22/06/2007
Dyrektor Zarządzajacy
Oliviero Arosio

KARTA GWARANCYJNA
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GECO LUX

Pieczęć sprzedawcy

Nazwa urządzenia: GECO LUX ……............
............................................................................
….........................................................................
data i podpis

Data zakupu........................................................

ADNOTACJE O DOKONANYCH NAPRAWACH
data zgłoszenia
reklamacji

data wykonania
naprawy

zakres naprawy / określenie przyczyn

podpis

WARUNKI GWARANCJI
Producent gwarantuje sprawne działanie urządzenia, pod warunkiem stosowania się do warunków opisanych w instrukcji
obsługi i udziela na nie 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie.
W przypadku wystąpienia wady pisemna reklamacja powinna być zgłoszona w okresie trwania gwarancji.
Obowiązki gwaranta wykonuje dystrybutor lub producent.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi materiałami, błędami technologii wykonania.
Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez dystrybutora lub producenta w terminie ustalonym przez
strony.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku:
użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione
dokonywania modyfikacji
uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi

DYSTRYBUTOR
Astat Sp. z o. o.
ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, e-mail: info@astat.com.pl
Konto bankowe: BOŚ S.A. O/Poznań nr 69 1540 1056 2001 8310 1156 0002 Regon: 630033055 NIP: 781-00-23-663
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział KRS, Nr wpisu 0000094291, wys. kapitału zakładowego: 200 000,00 PLN

13/13

