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Egymotoros vezérlőegység 230V-os motorokhoz 
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 CORE vezérlés 2. oldal 
 
Bekötés: 

 
 

 
Csatlakozó kiosztás: 
L-N-GND Betáplálás, 230V AC, L-fázis, N-nulla GND-védőföldelés 
MOT-COM-MOT Motor kimenet, MOT- motor fázis, COM- motor nulla 
N-BLINK Villogó kimenet, 230V elektronikás villogó max. 40W 
SWO Nyitás irányú végálláskapcsoló bemenet NC 
SWC Zárás irányú végálláskapcsoló bemenet NC 
STOP Stop bemenet NC 
COM A vezérlő bemenetek közös pontja 
P.P. Nyit-stop-zár-stop bemenet, NO 
24V ac 24V 200mA feszültségkimenet 
SCA-SCA Kettes rádiócsatorna, vagy zárkimenet 
SHIELD-ANT antenna SHIELD-árnyékolás, ANT-jel 
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 CORE vezérlés 3. oldal 
 

               

Potenciométerek jelentése: 
TW:  Munkaidő, a kimenet a beállított ideig működteti a rá kapcsolt motort. 
 
TCA: Automatikus zárás ideje. A beállított idő után a motor zárás irányba indul 
(leállíthatja a fotocella, vagy a PP parancs.) 
 
Dipkapcsolók jelentése: 
DIP1: Nyomaték beállítás és elővillogási idő beállítás, valamint rádió tanítás 
 OFF: rádió tanítás 
 ON: nyomaték beállítás 
DIP2: Társasház funkció 
 OFF: Társasház funkció kikapcsolva 

 ON: A nyitás parancs után több nyitás parancsot nem fogad el. Zárás ciklus alatt 
az indítójel hatására megáll a ciklus folyamata 

DIP3: Fotocella működés 
 OFF: Nyitási és zárási fázis alatt a fotocella megállítja a kapu mozgását. 

 ON: Csak zárási parancs alatt aktív a fotocella 
DIP4: A PP bemenet logikája: 
 OFF: NYIT-STOP-ZÁR-STOP 
 ON: NYIT-ZÁR-NYIT 
DIP5: II. Gyorszárás funkció 
 OFF: Gyorszárás kikapcsolva 
 ON: Ha az automatikus zárás aktív, a fotocella alaphelyzetbe állása után 3mp 

elteltével a vezérlés zárás irányt ad. 
DIP6: Rádióvétel 
 OFF: Fix- és ugrókódos adók vételére alkalmas 
 ON:: Csak ugrókódok vételére alkalmas 
 
A teljesítmény beállítása: DIP1 „ON” 
A leadott teljesítmény négy erősségben állítható: Kapcsolja az 1-es DIP-kapcsolót „ON” 
helyzetbe, A zöld LED villogni kezd. A villogások száma határozza meg a teljesítmény 
értékét. Amennyiben módosítani szeretné az értéket, nyomja meg egyszer a P1 gombot. 
A LED villanásait számolva beállítható a kívánt teljesítmény. A kívánt érték beállítása 
után kapcsolja a DIP-kapcsolót „OFF” helyzetbe. 
 
Rádióadók tanítása, törlése: DIP1 „OFF” 
Állítsa a  DIP1-et „OFF” állásba. Nyomja meg egyszer a P1-es gombot. Ekkor a vörös LED 
egyszeri villogásokkal jelzi a programozás kezdetét. Nyomja meg a távirányító használni 
kívánt csatornáját egyszer. A vezérlés megtanulja a PP bemenet rádióparancsát. 
Amennyiben a kettes csatornát szeretné használni, alaphelyzetben nyomja meg kétszer a 
P1-es gombot, a vörös LED kettesével villog. Tanítsa fel a távirányító egy másik gombját, 
majd kapcsolja ON helyzetbe az 5-ös DIP-kapcsolót. Gyalogos funkció használatakor az 
5-ös DIP-et hagyja „OFF” helyzetben, ekkor a beállított idő 7mp-re csökken. 
 
Rádiókódok törlése: 
Állítsa a  DIP1-et „OFF” állásba. Nyomja le mindkét gombot egyszerre, és nyomja 
folyamatosan 10mp-ig. A két LED egyszerre villog, majd folyamatos fényre vált át. 
Engedje el a gombokat, a csatornák törlődtek. 
 
Visszajelzések: 
A zöld LED világít: Az automata zárás aktív, a potméterrel beállított idő van érvényben. 
A vörös LED világít: valamelyik NC kontaktus hiányzik (végállás is lehet, nem feltétlenül 
hiba) 
Zöld villogó: az automata zárás visszaszámol. 
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