
 
 

Коротка інструкція з встановлення та програмування                   MSA-098/00 

 
ПРИМІТКА: Дана коротка інструкція є скороченою версією повної інструкції з експлуатації. Остання 
містить також інформацію про вимоги безпеки та інші роз’яснення, які потрібно враховувати.  
Інструкцію з експлуатації можна завантажити з Інтернету у розділі «Завантаження» на веб-сторінці 

«Еррека»:  

 

Елементи сукупної установки 

 
 

ЕЛЕКТРОПРОВОДИНА 

Елемент К-сть проводів х поперечний 
переріз 

Макс. довжина 

А Загальне живлення 3х1,5мм2 30 м 

В Сигнальна лампа 2х0,5мм2 20 м 

С Фотоелементи (Tx / Rx) 2х0,5мм2 / 4х0,5мм2 30 м 

D Кнопковий відкривач 2х0,5мм2 25 м 

E Привідний механізм 4х0,75мм2 20 м 

F Антена Коаксіальний кабель 50Ω (RG-58/U) 5 м 
 



Загальні з’єднання 
 

 
Якщо використовується один привідний механізм, приєднайте його до кабельних з’єднувачів G1, G2 і G3 (привідний механізм А1) 

 
DL2: прийняття 
радіосигналу RSD 
DL3: активація 
програмування 
DL4: відкриття воріт 
DL5: закриття воріт 
PUL1: пускова міні-кнопка 
закриття 
PUL2: пускова міні-кнопка 
відкриття 
T: заземлення 

З’єднання привідного механізму А1:    З’єднання привідного механізму А2: 
G1  відкриття                                           G4  відкриття 
G2  закриття                                            G5  закриття 
G3  загальний, сірий                                 G6 загальний, сірий 
 

 При натисненні PUL1 (закриття) засвічується DL5 і активуються кабельні 
з’єднувачі А1 G2-G3 і А2 G5-G6. 

 При натисненні PUL2 (відкриття) засвічується DL4 і активуються кабельні 
з’єднувачі А1 G1-G3 і А2 G4-G6 

 

Напрям обертання: перевірте роботу, використовуючи пускові міні-кнопки PUL1 (закриття) і PUL2 (відкриття). 
Якщо напрям обертання привідного механізму не правильний, поміняйте місцями кабелі, під’єднані до кабельних 
з’єднувачів G1 і G2 або G4 і G5. 

 
Функції SW2 при програмуванні (DIP1 (двохрядний перемикач)=ON (ввімкнено)) 

 

 

DIP1=ON: активовано програмування (засвічується DL3) 
DIP1=ON і DIP2=ON: загальне програмування відкриття/закриття 
DIP1=ON і DIP3=ON: програмування відкриття/закриття для 
пішоходів 
DIP1=ON і DIP4=ON: загальне програмування відкриття через 
радіокод 
DIP1=ON і DIP6=ON: програмування відкриття через радіокод для 
пішоходів 



Загальне програмування відкриття через радіокод (лише при наявності приймача 
RCD) 

Якщо використовується інший приймач, 
ніж RCD, дивіться відповідні інструкції до 
нього 

3. Приведіть перемикачі DIP у 
положення, як показано на мал. 
(DIP1=ON, DIP4=ON). Засвітиться DL3, 

сигналізуючи активацію режиму 
програмування. 

 

5. Переведіть перемикачі DIP1 і DIP4 у 
положення OFF (вимкнено). DL3 не 
світиться. 

 

1. Під’єднайте до джерела струму і 
закрийте ворота, натиснувши і не 

відпускаючи PUL1. 

 
2. Виберіть код у радіопередавачі. 

 

4. Натисніть кнопку потрібного каналу. 
Заблимає DL2, сигналізуючи завершення 

програмування. 

 

6. Від’єднайте і знову під’єднайте до 
джерела струму. 

 
Програмування відкриття через 

радіокод для пішоходів 
 
Програмування здійснюється аналогічно, 

лише замість DIP4 використовується 
DIP6 

 
Загальне програмування відкриття/закриття 

Якщо використовується один привідний механізм (А1), три натискання  ST1 у кроці 6 повинні бути виконані швидко, щоб 

мінімізувати відповідний час для А2. Так само повинні бути виконані швидко три натискання  ST1 у кроках 7, 8 і 9.  

1. Під’єднайте до джерела 
струму і закрийте ворота, 
натиснувши і не відпускаючи 

PUL1. 

 

4. Натисніть ST1, щоб почати 
пом’якшену зупинку (лише 
при DIP8=ON). 

 
 

 

 

10. Виконайте таку ж 
послідовність операцій з 
половиною воріт 1. 

 

 

2. Приведіть перемикачі у 

положення DIP1=ON, 
DIP2=ON, DIP5=ON (лише при 
наявності електронного 
годинника), DIP8=ON 

(пом’якшена зупинка)*. 

 
Засвітиться DL3, сигналізуючи 
активацію режиму 
програмування 

5. Натисніть ST1, щоб 

закінчити відкриття 

 

7. Натисніть ST1, щоб 

почати закриття половини 
воріт 2. 

 
6. Виконайте таку ж 
послідовність операцій з 

половиною воріт 2. 

 

 

8. Натисніть ST1, щоб 
почати пом’якшену зупинку 

(лише при DIP8=ON). 

 
3. Натисніть ST1, щоб почати 

відкриття половини воріт 1. 

 
 

9. Натисніть ST1, щоб 

закінчити закриття 

 

11. Переведіть перемикачі 

DIP1 і DIP2 у положення 
OFF (вимкнено). DL3 не 
світиться. 

 
* Якщо використовуються гідравлічні привідні механізми з амортизаторами, пом’якшена зупинка здійснюється механічно 

привідним механізмом (DIP8=OFF) 
 

Програмування відкриття/закриття для пішоходів 
Програмування здійснюється аналогічно, лише:   замість DIP1 і DIP2  використовуються DIP1 і DIP3 

 операція здійснюється лише з половиною воріт 1 
 замість ST1 використовується ST2  

 



Вибір функцій та режимів за допомогою SW2 (DIP1=OFF (вимкнено)) 
 

DIP Режими та функції Стан Дія 

DIP1  OFF  

DIP2 Попереджувальний сигнал ON починає блимати світло і робота починається після 3-
секундного попереджувального сигналу 

OFF починає блимати світло і робота починається одразу. 

DIP3 Режим  відкриття ON відкриття крок за кроком (ворота зупиняються, якщо при 
відкритті активується операційний пристрій. При повторній 
активації ворота зачиняються) 

OFF загальне відкриття (панель управління не підкоряється 
операційним командам при відкритті) 

DIP4 Автоматичний режим або 
режим крок за кроком (для 
загальної роботи та роботи з 
пішоходами) 

ON автоматичний режим (ворота зачиняються автоматично 
після закінчення часу очікування, який налаштовується за 
допомогою Т.Е.). Відлік часу очікування починається заново, 
якщо активований фотоелемент. 

OFF режим крок за кроком (ворота зачиняються лише при 
отриманні операційної команди  

DIP5 Імпульс зворотного руху / 
імпульс закриття 

ON активований імпульс зворотного руху. Якщо вибрана 
пом’якшена зупинка (DIP8=ON), також виконується імпульс 
закриття. 

OFF імпульс закриття та зворотного руху дезактивований. 

DIP6 Автоматичний режим 
факультативний (лише при 
DIP4=ON) 

ON в режимі очікування ворота реагують на операційні команди 
(можуть бути закриті до закінчення часу очікування) 

OFF ворота не можуть бути закриті до закінчення часу очікування; 
операційна команда призведе до того, що відлік часу 
очікування почнеться заново 

DIP7 Підтримання гідравлічного 
тиску (лише для гідравлічних 
привідних механізмів) 

ON через кожні півгодини виконується імпульс закриття для 
підтримання гідравлічного тиску  

OFF підтримання гідравлічного тиску дезактивовано  

DIP8 Пом’якшена зупинка (лише 
для привідних механізмів без 
механічного амортизатора) 

ON швидкість руху воріт сповільнюється перед досягненням ними 
стопора.  

OFF ворота доходять до стопора на високій швидкості 

DIP9 Функції відсутні  завжди тримайте у положенні OFF 

DIP10 Функції відсутні  завжди тримайте у положенні OFF 

 

Налаштування потенціометра 
 

 

T.D. (інтервал між половинами воріт при закритті): налаштуйте 
час, що проходить між початком закриття однієї половини та другої 
половини воріт. Інтервал відкриття воріт не налаштовується. 
 
T.LG (час "гаражного" світіння): якщо коло «гаражного» світіння 
приєднано до панелі управління, налаштуйте час, впродовж якого світло 
світитиметься, використовуючи T.LG 
 
Т.Е. (час очікування при відкритих воротах): якщо запрограмований 
автоматичний робочий режим (DIP4=ON), налаштуйте за допомогою Т.Е. 
час очікування при відкритих воротах (перед тим, як почнеться 
автоматичне закриття воріт). 
 
Р.М. (обертальний момент мотора): використовуйте Р.М. для 
налаштування максимальної величини потужності привідного механізму. 

 гідравлічні привідні мех.: налаштуйте Р.М. на найвищий показник 
 електромеханічні привідні мех.: налаштуйте Р.М. на найнижчий 

можливий показник, що достатній для належного 
функціонування воріт. 

!!! Налаштуйте обертальний момент у відповідності до макс. дозволених 

сил тяги закриття, встановлених Стандартом EN 12453:2000. Проведіть 
вимірювання, як описано у Стандарті EN 12445:2000 

 
 

Авега Систем Ворота Одесса  https://vorotavtomatika.od.ua 


