
MTT03-MTT06
Instrukcja uruchomienie i użytkowania



1

【Wstęp】

Dziękujemy za wybór naszego tripoda. Jest to produkt o złożonej budowie, dla tego
prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem prac instalacyj-
nych.

Prosimy o zachowanie instrukcji na przyszłość.
Tylko przeszkoleni montażyści, którzy znają ryzyko występujące podczas montażu

oraz uruchomianie urządzeń elektrycznych i mechanicznych, są uprawnieni do wykonywa-
nia czynności instalacyjnych.

Wszelkie prawa do ulepszania i doskonalenia naszych produktów są zastrzeżone.

Część 1
O produkcie

1.1 Przeznaczenie
Bramki obrotowe niskie są urządzeniami mechanicznymi sterowanymi elektronicznie

montowanymi w miejscach gdzie wymagana jest kontrola przepływu osób. Po zintegrowaniu
z urządzeniami kontroli dostępu takimi jak np czytnik kart RFID, czytnikiem linii papilar-
nych, itp mamy możliwość kontroli uprawnień, czasu przejścia oraz innych informacji zwią-
zanych z ruchem pieszych przechodzących przez bramki. Taka konfiguracja umożliwia sze-
rokie zastosowanie w takich miejscach jak wstęp na: obiekty przemysłowe, place budowy,
baseny, biurowce itp.

1.2 Opis funkcji
 Regulowany czas zwolnienia blokady po sygnale z kontroli dostępu;

 Zwolnienie blokady przejścia jest kierunkowe (wejście lub wyjście);

 W przypadku ewakuacji lub braku zasilania ramie blokujące opada samoczynnie;

1.2 Parametry techniczne
Parametr Opis
Obudowa	 	 	 	 304 stal nierdzewna
Ilość cykli 3milliony, bez usterki
Waga 35Kg
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Szerokość przejścia 550(mm)
Siła do poruszenia ramienia 3Kg
Rodzaj sterowania cyfrowe
Sygnalizacja stanu przejścia 2 wyświetlacze z piktogramami 
Zasilanie  AC230V 50/60Hz
Napięcie pracy DC 24V ±5％
Zasilanie wyświetlacza  DC12V ±5％(standard)
Pobór 30W
Miejsce montażu Wewnątrz/Na zewnątrz(opcja)

Temperatura pracy -30℃～75℃
Wilgotność 5％～90％
Przygotowanie pod montaż czytników Tak - dwa miejsca
Sposób sterowania Sygnał przekaźnikowy NO
Długość sygnału sterowniczego 0.2 sekundy
Przepustowość 30 osób/min

1.3 Budowa i opis elementów

Konstrukcje dzielimy na dwa układy:
- mechaniczny - ramię i zespół obrotowy, obudowa
- elektroniczny - płyta sterująca, wyświetlacze piktogramów, zasilacz, czujnik położenia,

elektromagnesy

Nr Nazwa Funkcja

1 Płyta sterująca

Po otrzymaniu sygnału z układu kontroli dostępu, uruchamia

dany elektromagnes zwalniający kołowrót oraz zmienia ko-

lor piktogramu na zielony. Ramię można przesunąć o kąt

120 stopni. Elektromagnes blokuje się natychmiast po otrzy-

maniu sygnału z czujnika położenia.

2 Wyświetlacz Wyświetla aktualny stan przejścia bramki.

3 Czujnik położenia Wykrywa i kontroluje położenie bramki.
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Elektromechanizm
blokady

Elektromechanizm
ramienia

Blokuje lub zwalnia kołowrót z ramionami.

Blokuje ramię w pozycji poziomej lub powoduje jego
opadnięcie.

Zasilacz Zasila centrale sterującą.



1.4.2 Opis działania
Załącz zasilanie, podnieś ramię blokujące przejście do pozycji poziomej. Załączy się

blokada opadania. Na wyświetlaczach będą wyświetlone czerwone piktogramy.
Po otrzymaniu sygnału zezwolenia przejścia na wyświetlaczu pojawi się zielony pikto-

gram, zostanie zwolniona blokada obrotu kołowrotu w kierunku przejścia na określony czas
ustawiony w menu F01. Popchnij ramię do przodu celem przejścia, obróci się ono o 120
stopni. Gdy czujnik położenia wykryje zakończenie obrotu natychmiast załączy blokadę
elektromechaniczną. Na wyświetlaczu pojawi się czerwony piktogram.

Wyłączenie zasilania spowoduje opadnięcie ramienia blokującego przejście.
W przypadku gdy tripod zamontowany jest na drodze ewakuacji istniej możliwość

opuszczenia ramienia blokady przejścia z systemu sygnalizacji pożaru bez konieczności
wyłączenia zasilania.

Część 2
Instalacja urządzenia

2.1 Uwagi dotyczące instalacji
 Sprawdź wszystkie elementy urządzenia, jeżeli są wadliwe wymień;
 Przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji urządzenia upewnij się że zasilanie

jest wyłączone;
 Obudowę należy uziemić, a w obwodzi zasilania należy zastosować wyłącznik

różnicowoprądowy;
 Nie należy zmieniać wewnętrznych połączeń elektrycznych;
 Sprawdź dokręcenie śrub mocujących ramiona;
 Jeśli montujesz urządzenie na zewnątrz, pamiętaj aby wykonać zadaszenie, celem
ochrony przed słońcem i deszczem;

2.2 Instalacja

1) Potrzebne narzędzia

1 Klucze ibusowe 5 Narzędzia do podłączeń elektrycznych

2 Wkrętak krzyżowy 6mm 6 Miara

3 Klucze płaskie lub nasadowe 7 Elementy kotwiące np. kotwy M10x100

4 Wiertarka udarowa 8 Miernik elektryczny
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2) Przygotuj miejsce instalacji oraz elementy systemu i zaplanuj ich rozmieszczenie.
3) Wykonaj fundament w miejscu instalacji.
4) Ustaw kołowrót na przygotowanym miejscu, odznacz miejsca mocowanie zgodnie z

otworami na spodzie obudowy.
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5) Wywierć otwory wiertarką udarową, przymocuj tripoda elementami kotwiącymi.
6) W przypadku montażu modelu MTT03 w pierwszej kolejności należy zamonto-

wać ramiona. W tym celu ustaw pierwsze gniazdo ramienia u góry. Zgodnie z oznacze-
niami w gnieździe dopasuj do niego ramię z tym samym oznaczeniem. Umieść w nim ra-
mie, przełóż sworzeń mocujący i dokręć śrubę blokującą. Aby zamocować kolejne ra-
miona obróć kołowrót o 120º i wykonaj wyżej wymienione czynności dla każdego z
nich.

7) Po zamontowaniu wszystkich ramion sprawdź swobodę obrotu kołowrotu.

2.3 Podłączenie

1) Podłącz zasilanie ~220V
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2.4 Wykonanie testu

1）Przygotowanie do testu

Po wykonaniu montażu mechanicznego oraz podłączenia zasilania 230VAC i urządzeń
sterujących możemy przystąpić do wykonania testu działania systemu.

2） Sprawdź podłączenia

Sprawdź wszystkie podłączenia zgodnie ze schematem ze strony 6.

Uwaga: Pamiętaj o wykonaniu uziemienia urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami. W przypadku jego braku nie należy uruchamiać urządzenia.

3） Test działania

Włącz zasilanie i unieś ramie blokujące.

Na wyświetlaczach piktogramów pojawią się czerwone znaki, po podaniu sygnału z
urządzenia sterującego na wyświetlaczu od strony przejścia pojawi się zielona strzałka. Po-
pchnij ramię, aby przejść. Kołowrót obróci się o 120º, przejście zostanie natychmiast zablo-

kowane, a na wyświetlaczu piktogramów pojawi się czerwony znak.

Wyłącz zasilanie, ramię blokujące opadnie samoczynnie.

2.5 Zasady użytkowania
 Urządzenia sterujące (przycisk, pilot) trzymaj po za zasięgiem dzieci.
 W przypadku korzystania z kołowrotu przez dzieci muszą być one zawsze pod nadzorem

osoby dorosłej.
 Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania.

2) Podłącz urządzenie sterujące



2.6 Schemat podłączeń
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1: Aby wejść w tryb programowania naciśnij przycisk MENU.

2: Po wybraniu odpowiedniego MENU naciśnij przycisk MENU, aby wejść do ustawie-

nia danego parametru.

3: Aby zatwierdzić zmiany naciśnij przycisk MEN, centrala przejdzie w stan gotowości.

Przycisk "INC" : służy do przemieszczania się po MENU oraz zmiany wartości o +1.

Przycisk "DEC": służy do przemieszczania się po MENU oraz zmiany wartości o -1.

Aby wyjść z MENU należy poczekać 5 sekund.

3.2 MENU

1. "F 0 1" : ustawienie czasu przejścia od 0 do 240 sekund - fabrycznie 5 sekund

W przypadku braku przejścia w ustawionym czasie, zostanie ono automatycznie zablo-
kowane.

2. "F 0 2" : kierunek przejścia:

000 - brak przejścia w obu kierunkach - podanie sygnału nie wywołuje żadnej reakcji

001 - możliwe przejście w obu kierunkach po podaniu sygnału z urządzeń sterujących

002 - zablokowane przejście z lewej strony, z prawej możliwe po podaniu sygnału

003- zablokowane przejście z prawej strony, z lewej możliwe po podaniu sygnału
3. "F 0 3" : Tryb pracy:
000 - przejście możliwe w każdą stronę, podanie sygnału blokuje przejście w wyznaczo-

nym kierunku na czas podawania sygnału plus czas ustawiony w "F01"

001 - przejście możliwe tylko po podaniu sygnału z urządzenia strującego

4. "F 0 4" - nie używane

5. "F 0 5" - nie używane

6. "F 0 6":

000 - po podaniu sygnału sterującego możliwe przejście przez jedną osobę

001 - po podaniu sygnału sterującego przejście otwarte przez czas ustawiony w "F01",

możliwość przejścia wielu osób

7. "F 0 7" - odlicza określoną liczbę osób, od 1 do 30, przejście otwarte do momentu

odliczenia ustawionej ilości osób lub do upływu czasu ustawionego w "F01"

8. "F 0 8" - nie używane

9. "F 0 9" - nie używane

10. "F 1 0" - przywrócenie ustawień fabrycznych

3.1 Nawigowanie po MENU

Część 3
Programowanie
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