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01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA:

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt jest certyfikowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa
Wspólnoty Europejskiej (WE).
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02. URZĄDZENIE
MTT06
W ZESTAWIE
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
WYMIARY
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Produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011, w sprawie
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
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03. INSTALACJA
PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
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INSTALACJA
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(Dotyczy krajów z systemami recyklingu).
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04. SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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05. PROGRAMOWANIE
NAWIGACJA PO MENU
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To oznaczenie produktu lub w instrukcji wskazuje, że nie należy
wyrzucać produktu i akcesoriów elektronicznych (np. ładowarek,
kabli USB, materiałów elektronicznych, el. sterujących, itp.) razem
z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby uniknąć możliwej szkody dla środowiska lub zdrowia
człowieka wynikającej z niekontrolowanego wyrzucania odpadów,
należy oddzielić te przedmioty od innych odpadów i oddać je do
recyklingu, aby promować wtórne wykorzystanie zasobów
materiałowych. Użytkownicy indywidualni powinni skontaktować się ze
sprzedawcą, u którego zakupili produkt lub z Krajową Agencją
Środowiska, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego,
gdzie i jak mogą oddać produkt do bezpiecznego dla środowiska
recyklingu. Przedsiębiorcy powinni skontaktować się ze sprzedawcą i sprawdzić warunki umowy. Nie należy mieszać produktu
i akcesoriów elektronicznych z innymi odpadami komercyjnymi.

7A

FUNKCJE

06. KONSERWACJA
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KONSERWACJA

07. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
8

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA/INSTALATORA

Oznakowanie to wskazuje, że produkt i akcesoria elektroniczne
(np. ładowarka, kabel USB, materiały elektroniczne, elementy
sterujące, itp.) grożą porażeniem prądem przez bezpośredni lub
pośredni kontakt z elektrycznością. Zachowaj ostrożność podczas
obsługi urządzenia i przestrzegaj wszystkich procedur
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.
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01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
OGÓLNE OTRZEŻENIA
•Niniejsza instrukcja zawiera bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania. Przeczytaj uważnie wszystkie zalecenia przed
rozpoczęciem instalacji/użytkowania i przechowuj instrukcje w bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu.
•Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie zgodnie z instrukcją
Wszelkie inne działania, które nie zostały wymieniowe w instrukcji
są wyraźnie zabronione, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia i zagrożenie dla zdrowia człowieka.
•Niniejsza instrukcja jest przeznaczona przede wszystkim dla wyspecjalizowanych instalatorów, ale nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności
za przeczytanie "norm użytkowania" w celu zapewnienia bezpiecznego
i prawidłowego działania urządzenia.
•Instalacja i naprawa urządzenia powinny być wykonywane przez
wyspecjalizowanych instalatorów z przestrzeganiem procedur zgodnych
z obowiązującymi przepisami i normami.
Wyraźnie zabrania się
niedoświadczonym użytkownikom podejmowania jakichkolwiek działań,
chyba, że działają na wyraźne polecenia wyspecjalizowanych
instalatorów.
•W trakcie użytkowania urządzenia należy często weryfikować wyważenie,
zużycie kabli, sprężyn, zawiasów, kół, wsporników i innych części
mechanicznych.
•Nie używaj produktu, jeśli konieczna jest naprawa lub regulacja
urządzenia.
•W przypadku konserwacji, czyszczenia lub wymiany części, urządzenie
musi być odłączone od zasilania. Dotyczy to również czynności, które
wymagają otwarcia pokrywy urządzenia.
•Użytkowanie, czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane przez każdą osobę pod nadzorem i poinstruowaną przez osoby
z doświadczeniem w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia,
które rozumieją związane z tym ryzyko i niebezpieczeństwo.

•Należy chronić dzieci przed dostępem do urządzenia, aby uniknąć
mimowolnego uruchomiania mechanizmu.
OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORÓW
•Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne
materiały do ukończenia instalacji urządzenia.
•Przy wyborze miejsca instalacji należy uwzględnić stopień ochrony IP
i temperaturę pracy urządzenia.
•Przekaż użytkownikowi instrukcję obsługi urządzenia i poinformuj go, jak
należy postępować w nagłych przypadkach.
•Jeśli napęd pracuje z brama z funkcją furtki, należy zainstalować
mechanizm blokujący przejście, gdy brama jest w ruchu.
•Nie należy instalować urządzenia " do góry nogami" lub mocować przy
pomocy elementów, które nie utrzymają jego wagi. W razie potrzeby
należy zastosować dodatkowe mocowanie w punktach strategicznych,
aby zapewnić bezpieczeństwo.
•Nie instaluj urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem.
•Urządzenia zabezpieczające muszą chronić zagrożone obszary przed
zmiażdżeniem, ucięciem i niekontrolowanym uruchomieniem napędu
bramy.
•Sprawdź czy elementy, które mają być (bramy, drzwi, okna, żaluzje, itp.),
są w pełni sprawne, wyrównane i wypoziomowane. Sprawdź również, czy
niezbędne mechaniczne ograniczniki znajdują się w odpowiednich miejscach.
•Centrala sterująca musi być zainstalowana w miejscu zabezpieczonym
przed deszczem, wilgocią, kurzem i szkodnikami.
•Należy poprowadzić wszystkie przewody elektryczne w tunelach ochronnych, aby zabezpieczyć je przed zniszczeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być wprowadzone do centrali od dołu.
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01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
•Jeżeli napęd będzie instalowany na wysokości powyżej 2,5m od podłoża
obowiązują minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zawarte w Dyrektywie 2009/104/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dn. 16 września 2009.
•Przyklej etykietę ręcznego odblokowania jak najbliżej mechanizmu
odblokowującego.
•Zabezpieczenia zasilania takie jak wyłącznik czy bezpiecznik, muszą być
podłączone do skrzynki elektrycznej na przewodach zgodnie z zasadami
instalacji.
•Jeśli urządzenie wymaga zasilania 230Vac lub 110Vac, upewnij się, że
podłączono go do panelu zasilania z uziemieniem.
•Urządzenie jest zasilanie niskim napięciem (tylko przy napędach 24V)

•Dostawca nie ponosi odpowiedzialności gdy:
•Awaria lub wada produktu są wynikiem nieprawidłowej instalacji lub
konserwacji!
•Podczas instalacji, użytkowania i konserwacji produktu nie są
przestrzegane normy bezpieczeństwa.
•Nie są przestrzegane ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji.
•Uszkodzenie powstało w wyniku nieautoryzowanych modyfikacji.
•W tych przypadkach gwarancja traci ważność.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW
•Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu.
•Jeśli urządzenie ma kontakt z substancjami płynnymi, a nie jest do nich
przystosowane, musi być niezwłocznie odłączone od zasilania, aby
uniknąć zwarć oraz należy skontaktować się z instalatorem.
•Upewnij się, że instalator dostarczył instrukcję obsługi urządzenia
i
poinformował o zasadach postępowania w nagłych przypadkach.
•Jeśli napęd wymaga naprawy lub modyfikacji, odblokuj go, wyłącz zasilanie i nie używaj dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki bezpieczeństwa.
•W przypadku zadziałania bezpiecznika i usuń ją przed wymianą
bezpiecznika. Jeśli usterki nie da się usunąć zgodnie z instrukcją, skontaktuj się z instalatorem.
•Podczas pracy bramy automatycznej, robocza przestrzeń bramy musi być
wolna i nie należy działać na bramę dodatkowa siłą.
•Nie wykonuj żadnych działań na elementach mechanicznych lub
zawiasach w czasie pracy napędu.

SYMBOLE LEGENDY:
• Ważne uwagi
bezpieczeństwa

• Informacje dotyczące
potencjometru

• Pomocne informacje

• Informacje dotyczące złącz

• Informacje dotyczące
programowania

• Informacje o przyciskach
3
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02. TRIPOD

02. TRIPOD

MTT06

PARAMETRY TECHNICZNE

MTT06 to tripoid o płynnej, cichej pracy i niskim zużyciu energii. Posiada lampę RGB
sygnalizującą przejście oraz możliwość umieszczenia czujników po obu stronach urządzenia,
dzięki czemu kontrola dostępu może odbywać się w obu kierunkach.

MTT06
•Zasilanie

230 Vac

• Moc

40W

• Częstotliwość

50~60 Hz

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

• Szerokość przejścia

520mm - 570mm

W zestawie:

• Temperatura pracy

-25°C ~ 55°C

• Mechanizm

Elektromagnetyczny

• IP

IP56

• Przepustowość

• 01 Instrukcja

30 - 40 osób / min

WYMIARY
520
• 03 Ramię tripodu

11°

• Akcesoria montażowe

1000

• 02 Płyta montażowa

850

280

• 01 Tripod

• 06 Klucz

1200

205

Wymiary w mm
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03. INSTALACJA

03. INSTALACJA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI

INSTALACJA

• Użytkownik końcowy tripodu nie może pod żadnym pozorem otwierać urządzenia. Prace konserwacyjne
i naprawcze może wykonywać wyłącznie przeszkolony instalator. Nieświadome ingerencje w urządzenie
mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji dla urządzenia i obsługującego.
• Tripod musi być zamontowany w sposób zabezpieczający przed wstrząsami i wibracjami.
• Napięcie zasilające nie może przekraczać wskazanych w instrukcji wartości.
• Wilgotność względna i temperatura pracy nie może przekraczać wskazanych w instrukcji wartości.

• MONTAŻ TRIPODU
1

Otwórz i usuń drzwiczki dostępowe.

2

Oznacz miejsca otworów montażowych po obu stronach urządzenia. Odstaw tripod i wywierć
otwory. Usuń kurz z otworów.

• Sprawdzić wszystkie podłączenia elektryczne komponentów przed włączeniem zasilania.
• Nie podłączaj urządzeń akcesoryjnych, które mogą uszkodzić urządzenie i nie są zgodne ze standardami
sterowania.
• W przypadku awarii urządzenia odłącz napięcie zasilające i skontaktuj się z instalatorem.

1

• Przed przystąpieniem do prac serwisowych upewnij się, że napięcie zostało odłączone.
• Wnętrze urządzenia nie może mieć kontaktu z wodą. Nie używać urządzenia w silnym polu magnetycznym.
• Nie pozwalaj dzieciom i osobom nieupoważnionym na zabawę tripodem.

3

2

• Tripod nie może być przechowywany ani obsługiwany w wilgotnym środowisku.

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻU

Tripod wymaga odstawienia przez
2 osoby.

• Podłoże pod montaż tripodu musi być stabilne, gładkie i wypoziomowane.
• Instalacja nie może być wykonana, jeżeli podłoże nie spełni powyższych wymagań.
• Miejsce kotwienia musi być wolne od przewodów, które mogą zostać uszkodzone podczas montażu. Po
wywierceniu otworów usuń kurz.

3

Ustaw tripod w oznaczonych
miejscach i wprowadź przewód zasilający (230V).

4

Użyj kotew rozporowych lub chemicznych
(x4), śrub (x4), nakrętek (x4). Dokręć kluczem w celu stabilnego zamocowania
tripodu.

5
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4

4

3

• GĄBKI OCHRONNE
5

Wsuń gąbki ochronne na ramiona
tripodu.

04. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

NORMAL

INITIAL

T2

WIEGAND

JP11

Przewód RS488
Żółty (-)

Niebieski (+)

DOOR2
LED

JP11
JP12

ALARM1
LED

Czytnik kart wyjściowy (ID2)
(MPXR92MSK)

Czytnik kart
wejściowy (ID1)
(MPXR92MSK)

JP12

ALARM2
LED

POWER LED

DOOR1
LED

ID

ON
1 2 3 4 5 6 7 8
RESET

GND
GND

RXD3 TXD3
RXD3 TXD3

GND 485- 485+
GND RXD1
485- TXD1
485+
RXD1 TXD1

CLK4 DATA4 BZ2
CLK4 DATA4 BZ2

ERR2
ERR2

OK2
OK2

CLK3 DATA3 GND
CLK3 DATA3 GND

NC

NO

PWR
PWR

NC

CLK2 DATA2 BZ1
CLK2 DATA2 BZ1

NO

NC

ERR1 OK1
ERR1 OK1

NO

CLK1 DATA1 GND PWR
CLK1 DATA1 GND PWR

NC

NO

JP1
READER
COM3
232

COM1

COM3

+12V

Elektromagnes
zwalniania obrotu w
prawo

+5V

NC

COM2

COM1

Elektromagnes
zwalniania obrotu w
lewo
NORMAL

INITIAL

T2

WIEGAND

JP11
JP12
ALARM2
LED

POWER LED

DOOR2
LED

JP11
JP12

ALARM1
LED

DOOR1
LED

Elektromagnes podtrzymania
ramienia głównego (ramię
opadajace po zaniku zasilania).

ID

M2 24V

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

P+

RESET

R

GND

Czarny
Czarny
Czerwony

G

Żółty

+12v

G

R

GND

Zielony

v+

MENU

INC

DEC

GND 12v

Żółty

Czarny

R

G

Czarny
Czerwony

GND

Zielony
+12v

Czerwony

Diody

OP-L COM OP-R

Żółty

ZERO VCC GND

Diody

+24v GND

M1

24V

P-

Niebieski

Czerwony

COM2

CASE1 SENSOR GND SENSOR PUSH2 GND PUSH1 ALARM ALARM DOOR DOOR ALARM ALARM DOOR DOOR +12V GND
2
1
22+
22+
11+
11+

485

Kontroler
dostępowy
(MRAC2000WSN)
COM3

COM2
COM1
CASE4 GND CASE3 CASE2 GND

Czerwony
Czarny

The OP-L i OP-R - wejścia
sterujące NO kierunkami lewy i
prawy.
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VCC GND

05. PROGRAMOWANIE
OP-L COM OP-R

06. KONSERWACJA
KONSERWACJA

R

GND

NAWIGACJA URZĄDZENIA

MENU

INC

GND 12v

v+

G

Aby wykonać konserwację tripodu, upewnij się, że zasilanie urządzenia zostało odłączone.

DEC

• Wszystkie elementy zewnętrzne tripodu (ramiona, korpus i obudowa) muszą być regularnie czyszczone
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i kondycji urządzenia.
• Nie należy używać środków czystości, które nie są przeznaczone do czyszczenia i konserwacji stali
nierdzewnej.

01 • Aby wejść do menu naciśnij przycisk MENU przez 1 s.
02 • Używaj przycisków DEC i INC do poruszania się po MENU.
03 • Press MENU to enter the desired function.
04 • Używaj przycisków DEC i INC do zmian ustawień
parametrów.
05 • Naciśnij przycisk MENU aby zapamiętać wprowadzone
ustawienia.

• Po 5 sekundach bez używania
przycisków urządzenie automatycznie wyjdzie z programowania.

• Mechanizmy urządzenia wymagają konserwacji i smarowania odpowiednim smarem w okresach co 6
miesięcy.
• Podczas konserwacji należy każdorazowo sprawdzić stan i działanie amortyzatora i blokad obrotu.
• Po konserwacji należy oczyścić wnętrze urządzenia z kurzu i nadmiaru smaru.

FUNKCJE
MENU

FUNKCJA

WARTOŚĆ FABRYCZNA

WARTOŚĆ
FABRYCZNA

WARTOŚĆ WARTOŚĆ
MIN.
MAX

Definiuje czas, w którym obrót ramienia jest możliwy od
USTAWIENIE
CZASU
OTWARCIA

OPCJE
STEROWANIA

momentu podania sygnału otwarcia do jego zablokowa-

005

000

030

001

-

-

nia.
Wartość 1 = 1 sekunda

000 • Obrót ramienia w prawą i lewą stronę zablokowany
001 • Obrót ramienia w prawą i lewą stronę dozwolony
002 • Obrót ramienia w lewą stronę zablokowany, w prawą stronę dozwolony

003 • Obrót ramienia w prawą stronę zablokowany, w lewą stronę dozwolony
TRYB PRACY 000
OPADAJACEGO
001
RAMIENIA

LIMITER
PRZEJŚĆ

• Wolne przejście
• Wolne przejście po zaniku zasilania

001

-

-

000 • Wyłączony
001 • Pozwala zdefiniować max ilość, blokuje kolejne
przejścia, kiedy limit przejść zostanie osiągnięty.
(* wymagane podłączenie zewnętrznego systemu
kontroli zajętości, np.: PORTER)

000

000

999

7A

PL

PL

7B

07. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA I INSTALATORA
Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Ramiona tripodu nie blokują się, diody LED nie świecą, a
urządzenie nie wykonuje poleceń sterowania, nawet jeżeli
zasilanie jest podłączone.

• Zbyt niskie napięcie zasilające
• Przewód zasilający centralę sterującą może być odłączony.
• Zasilacz może byc uszkodzony.

Tripod jest zasilony, diody LED świecą się, nie można
obracać ramieniem, elektromagnesy nie działają.

• Przewody zasilające elektromagnesy mogą być odłączone.
• Sprawdź połączenia miedzy centralą a elektromagnesami.
• Sworzenie elektromagnesów mogą być zablokowane.
• Sprawdź wartości napięć zasilających elektromagnesy.
• Czytnik kart lub inne urządzenie sterujące nie podaje odp. sygnału. • Jeżeli sygnał sterujący jest niepoprawny wymień urządzenie sterujące.

Diody na piktogramie pokazują "zieloną strzałką", ale ramię
nie obraca się.

• Elektromagnes może być uszkodzony.
• Sprężyna elektromagnesu może być uszkodzona i nie pozwala
na prawidłową pracę
• Czujniki obrotu mogą być uszkodzone.
• Możliwy słaby styk elektryczny podłączonych czujników lub ich

• Sprawdź napięcia na zasilaczu (wejściowe i wyjściowe)
• Sprawdź przewody zasilające.

• Wyczyść i sprawdź poprawność działania elektromagnesu.
• Jeżeli elektromagnes jest uszkodzony należy go wymienić.
• Jeżeli sprężyna elektromagnesu jest uszkodzona należy ją wymienić.

zanieczyszczenie.
• Czytnik kart lub inne urządzenie sterujące nie podaje odp. sygnału.

• Wyczyść i sprawdź poprawność działania czujników obrotu.
• Jeżeli czujnik jest uszkodzony należy go wymienić.
• Sprawdź poprawność połączeń i styków elektrycznych.
• Jeżeli sygnał sterujący jest niepoprawny wymień urządzenie sterujące.

Po przejściu przez tripod ramiona zatrzymują się w pozycji
pośredniej, słychac stukanie, a urządzenie głośno pracuje.

• Amortyzator przejścia może być źle wyregulowany.
• Amortyzator może być uszkodzony.
• Łożysko amortyzatora może być uszkodzone.

• Należy wyregulować amortyzator.
• Jeżeli amortyzator jest uszkodzony należy go wymienić.
• Jeżeli łożysko jest uszkodzone należy je wymienić..

Ramię tripodu nie opada nawet w sytuacji awaryjnej.

• Elektromagnes może być uszkodzony.
• Możliwe zablokowanie blokady utrzymującej ramię.

• Jeżeli elektromagnes jest uszkodzony należy go wymienić
• Wyczyść i nasmaruj blokadę utrzymującą ramię.

• Elektromagnesy lub sprężyny elektromagn. mogą być uszkodzone.
• Przewody wewnętrzne lub jakiś element zewn. mogą blokować

• Wyczyść i sprawdź poprawność działania elektromagnesu oraz sprężyny.
• Jeżeli elektromagnes lub sprężyna są uszkodzone należy je wymienić.
• Jeżeli amortyzator jest uszkodzony należy go wymienić.

Tripod pozwala na obrót ramienia, ale nie blokuje
się po przejściu.

W momencie przejścia ramię się blokuje, nie obraca się
lub ciężko sie obraca.

Kiedy ramię samoczynnie opada i nie można go zablokować w pozycji podniesionej.

działanie mechanizmu.
• Amortyzator może być uszkodzony.

• Jeżeli elektromagnes jest uszkodzony należy go wymienić.
• Sprawdź działanie elektromagnesu odpowiadającego za utrzymanie • Sprawdź osadzenie sworznia utrzymującego ramię.
• Wyczyść i nasmaruj działanie blokady opadającego ramienia.
ramienia.
• Sworzeń utrzymujący ramię mógł się wysunąć.
• Element blokujący opadanie ramienia zawiesił się.

Tripod umożliwia ciągłe przejście w jednym kierunku.

• Niewłaściwe podłączenie elektromagnesu
• Uszkodzona sprężyna elektromagnesu lub sam elektromagnes.

• Sprawdź podłączenie elektromagnesu.
• Jeżeli elektromagnes lub sprężyna są uszkodzone należy je wymienić.

Tripod działa poprawnie, ale sygnalizacja LED nie świeci

• Piktogramy LED lub okablowanie są uszkodzone.
• Centrala sterująca może być uszkodzona.

• Sprawdź połączenia i napięcia zasilające płytki LED.
• Jeżeli piktogramy LED są uszkodzone należy je wymienić.
• Jeżeli centrala nie steruje działaniem piktogramów LED należy ja wymienić.
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