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PUT INSIDE FLASHING LAMP OR
ANTENNA HOUSING TO INCREASE

RANGE OF RADIO SIGNAL. 
(See page 3) 
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BOARD LAYOUT

BOARD'S COMPONENT
A Button A
B Button B
C Button C
D Button D
F1 250 VAC power fuse 5A
F2 Motor B protection fuse 5A
F3 Motor A protection fuse 2A
F4 Resettable fuse 24V 1.6 A
F5 Resettable fuse 24V 0.6 A

A B C     Ground terminals
CN Electric-lock socket
V1 Primary varistor
V2 Secondary varistor

1 to  20  Terminal block pins

IMPORTANT
RESETTABLE FUSE

   

   AFTER SHORT-CIRCUIT    
Turn off the control board. 
Remove the short-circuit. 
Wait for 60 seconds or 
more. Turn on the control 
board.

If electric-lock module is installed set L0 to SI.

socket CN

12V ELECTRIC-LOCK

EXTERNAL PHOTOCELL POWER
SUPPLY

TYPE PIN CONFIG.
PARAMETER

TRANSMITTER
8 + 10 - NC

X X
E3RECEIVER 3 8

INTERNAL PHOTOCELL
POWER
SUPPLY

TYPE PIN
CONFIG.

PARAMETER

TRANSMITTER
8 + 10 - NC

X X
E4RECEIVER 4 8

OTHER INPUTS TYPE PIN CONFIG.
PARAMETER

START NO 1 8 E1
PEDESTRIAN NO 7 8 E7

STOP NC 2 8 E2
N.C.  Normally Closed
N.O. Normally Open

INPUTS CONNECTION

230  VAC POWER SUPPLY PINS
19 20

OUTPUTS CONNECTION

MOTORS OPEN PIN COM. PIN CLOSE PIN

Motor A 13 14 15
Motor B 16 17 18

24V FLASHING LAMP (20W) PINS
11 12

24VDC (150 mA) PINS
8 + 10 -

F4/F5

Przycisk A
Przycisk B
Przycisk C
Przycisk D
Bezpiecznik 250VAC 5A
Bezpiecznik silnika A 5A
Bezpiecznik silnika B 2A

Resetujący się bezp. 24V 1,6A

Resetujący się bezp. 24V 0,6A

Uziemienie
Gniazdo zamka elektr.
Warystor uzw. pierw.
Warystor uzw. wtórnego
terminal podłączeń

   FOTOKOMÓRKI
    ZEWNĘTRZNE

FOTOKOMÓRKI
 WEWNĘTRZNE

     POZOSTAŁE
        WEJSCIA

SILNIKI

  ZASILANIE 230VAC

 ZASILANIE

ZASILANIE

 TYP

OTWIERANIE WSPÓLNY    ZAMYKANIE

NADAJNIK

ODBIORNIK

NADAJNIK

ODBIORNIK

START

OTW. CZĘSCIOWE

STOP

Silnik A

Silnik B

          WEJSCIA WYJSCIA

         ZAMEK
 ELEKTROMAGNETYCZNY 12V

Jesli zamek jest zainstalowany ustaw  na
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     MODUŁ RADIOWY

W celu zwiększenia zasięgu
zainstaluj moduł radiowy w 
obudowie lampy lub anteny
zewnętrznej (strona 3)

normalnie zamknięty
normalnie otwarty

GNIAZDO

LAMPA BŁYSKOWA 24V 20W

ZASILANIE AKCESORIÓW 24VDC 150mA
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Motor B Setting

DISPLAY DEFAULT @ C
MAX

@ D
MIN

DESCRIPTION

B1
14
sec

99
sec

00
sec Standard working time

b2
7

sec
99
sec

00
sec Slowdown working time

b3
0.8
sec

1.5
sec

0.1
sec Start up time (cue time) 

b4
3

sec
99
sec

0
sec Displacement time on opening 

b5 6 10 1 Standard force

b6 8 10 1 Slowdown force

b7
NO

(DISABLED)
99 - NO 0

Standard obstacle detection 
threshold. During closing, for 
standard working time, the 
display shows motor B stress.

b8
NO

(DISABLED)
99 - NO 0

Slowdown obstacle detection 
threshold. During closing, for 
slowdown working time, the 
display shows motor B stress.

Radio Functions
DISPLAY DISPLAY @ C DESCRIPTION

r0 1...2... Delete
To erase a remote control:
Hold down @ C button on the selected
code until the display turns off **

r1 =_ Save To save a remote control key: 
Hold down a remote key. When the 
display shows _, push down @ C 
button on the control board. 
r1 → Start
r2 → Stop
r3 → Pedestrian start
r4 → Fast closure start

r2 =_ Save

r3 =_ Save

r4 =_ Save

r5 no Delete
To erase all codes:
Hold down @ C button until display 
stops flashing SI

Terminal Block Settings
DISPLAY DEFAULT @ C @ D DESCRIPTION

E1 Go ↓ ↑

   no  = Disabled.
Go  = Start (N.O.). 
oP  = Open only (N.O.). 
CL  = Close only(N.O.).

E2 St ↓ ↑

   no  = Disabled.
St  = Stop  ( N.C. )
A* = Motor A opening and 
closing limit switch  ( N.O.).  

E3 tC ↓ ↑
   no  = Disabled.
tC  = External photocell (N.C.).

E4 tA ↓ ↑

   no  = Disabled.
tA  = Internal photocell ( N.C. ).
*B  = Motor B opening and 
closing limit switch  ( N.O.).   

E7 PE ↓ ↑

   no   = Disabled.
PE  = Pedestrian ( N.O. ). 
oP  = Open only( N.O. ).
CL  = Close only (N.O. ).

Courtesy Functions
DISPLAY DISPLAY @ C DESCRIPTION

d0 no Set Up
To restore default setting hold down 
@ C button until display shows --

P2 __ X

When a start command is received the
control board starts an automatic 
procedure to acquire the gate working 
times.

Display Reports

St Stop

FH
External photocell + 
Internal photocell

tC External photocell

tA Internal photocell

GO Start 

PE Pedestrian start

oP Open Only.

CL Close Only.  

A*
Motor A opening or 
closing limit switch .

*B
Motor B opening or 
closing limit switch.

Ab
Motor A and Motor B  
opening or closing limit
switches. 

- Remote key is pressed

1t Photocells test error

7A
Motor A has detected
an obstacle

9A
Motor A is in thermal 
protection state

7b
Motor B has detected
an obstacle

9b
Motor B is in thermal 
protection state

FF
The radio memory is 
full

General Functions

DISPLAY DEFAULT @ C
MAX

@ D
MIN

DESCRIPTION

F0
10
sec

99
sec

00
sec

Pause time.
To disable hold down @ C 
button until display shows 5t

F2
0

sec
0.5
sec

0.0
sec

Kick back function during 
closing.
It can be useful when an 
electric-lock is installed.

F3
1.0
sec

4.0
sec

00
sec Blinking time

F4
NO

(OFF)
SI

(ON)
NO

(OFF)

Kick back function during 
opening.
It can be useful when an 
electric-lock is installed.

F5
NO

(OFF)
SI

(ON)
SI

(OFF) Step-by-step function

F6
NO

(OFF)
SI

(ON)
NO

(OFF) Community mode 

F8 SI SI NO

Photocells logic:
SI →Standard logic

no →Reverse logic 

L0
NO

(OFF)
SI

(ON)
NO

(OFF) Electric-lock

L1 00
00

min
10

min

Cold winter function. This 
function is useful in countries 
where the winter is extremely 
cold.  

t1
NO

(OFF)
SI

(ON)
NO

(OFF) Photocells test

t2
SI

(ON)
SI

(ON)
NO

(OFF) Motors thermal protection test

Motor A Setting

DISPLAY DEFAULT @ C
MAX

@ D
MIN

DESCRIPTION

A1
14
sec

99
sec

00
sec Standard working time

A2
7

sec
99
sec

00
sec Slowdown working time

A3
0.8
sec

1.5
sec

0.1
sec Start up time (cue time)

A4
6

sec
99
sec

0
sec Displacement time on closure 

A5 6 10 1 Standard force

A6 8 10 1 Slowdown force

A7
NO

(DISABLED)
99 - NO 0

Standard obstacle detection 
threshold. During opening, for 
standard working time, the 
display shows motor A stress.

A8
NO

(DISABLED)
99 - NO 0

Slowdown obstacle detection 
threshold. During opening, for 
slowdown working time, the 
display shows motor A stress.

BUTTONS
@ A Scrolls menu from A1 to 

P2

@ B Scrolls menu from P2 to 
A1

@ C Increases value or set SI (
means: ON or ENABLED).

@ D Decreases value or set no 
(means: OFF or DISABLED).

FUNCTIONS SUMMARY     PODSUMOWANIE FUNKCJI

FABRY
CZNIE          OPIS

             USTAWIENIA SILNIKA A

Czas pracy

Czas pracy spowolnienia

Czas powolnego startu

Opóźnienie zamykania

Siła

Siła spowolnienia

Poziom czułosci
czujnika wykrycia
przeszkody

Poziom czułosci czujnika
wykrycia przeszkody
podczas spowolnienia

Czas pracy

Czas pracy spowolnienia

Czas powolnego startu

Opóźnienie otwierania

Siła

Siła spowolnienia

Poziom czułosci
czujnika wykrycia
przeszkody

Poziom czułosci czujnika
wykrycia przeszkody
podczas spowolnienia

FABRY
CZNIE         OPIS

FABRY
CZNIE      OPIS

          FUNKCJE OGÓLNE

           USTAWIENIA SILNIKA B

           FUNKCJE GRZECZNOSCIOWE
      OPIS

Czas pauzy. Żeby wyłączyć
przyciskaj przycisk C
aż wyswietlacz pokaże

Ruch zwrotny przy
zamykaniu

Wxzesniejsze swiecenie
lampy

Ruch zwrotny przy
otwieraniu

Logika "krok po kroku"

Logika "osiedlowa"

Logika fotokomórek
standardowa

zwrotna

Zamek elektromagnetyczny

Funkcja "mroźnej zimy"

Test fotokomórek

Test ochrony terrmicznej
silników

Powrót do ustawień fabrycznych.
Przytrzymaj przycisk C aż 
na wyswietlaczu pojawi się

Po podaniu impulsu start
centrala sterująca rozpoczyna
procedurę uczenia czasu pracy

  FUNKCJE ODBIORNIKA RADIOWEGO

            TERMINAL PODŁĄCZEŃ

     OPIS

    OPIS  FABRY
  CZNIE

kasuj

zapisz

zapisz

zapisz

zapisz

kasuj

Żeby wykasować pilota: ustaw
jego numer i przytrzymaj przycisk
C aż wyswietlacz pokaże

Żeby zapisać pilota:przytrzymaj
przycisk pilota aż wyswietlacz
pokaże           wcisnij przycisk

C na centrali sterującej

start
stop
otwarcie częsciowe
szybkie zamykanie

Żeby wykasować wszystkie 
piloty z pamięci przytrzymaj
przyciskC aż     przestanie błyskać

wyłączony
start N.O.
tylko otwieranie N.O.
tylko zamykanie N.O.
wyłączony
stop N.C.
wył krańcowy otw i

zamkn Silnika A N.O.

wyłączony
zew fotokomórki N.C.

wyłączony
wew fotokomórki N.C.
wył krańcowy otw i

zamkn Silnnika B N.O.

wyłączony
otw częsciowe N.O.
tylko otwieranie N.O.
tylko zamykanie N.O.

   RAPORT STANU

     PRZYCISKI

stop

zew +wewn
fotokomórki

zew fotokomórki

wew fotokomórki

start

otw częsciowe

tylko otwieranie

tylko zamykanie

wył krańc otw lub
zamkn Silnika A
wył krańc otw lub
zamkn Silnika B
wył krańc otw lub
zamkn Silnika A
i Silnika B
wcisnięty przycisk
pilota
błąd fototestu

Silnik A wykrył
przeszkodę
Silnik A jest w stanie
ochrony termicznej

Silnik B wykrył
przeszkodę
Silnik B jest w stanie
ochrony termicznej

Pamięć odbiornika
jest pełna

Przewijanie funkcji od do

Przewijanie funkcji od            do

Zwiększanie wartosci
       l              lub ustawienie
(co oznacza: włączone, aktywne)

Zmniejszanie wartosci
                   lub ustawienie
(co oznacza: wyłączone, nieaktywne)

UWAGA! PROCEDURA SZYBKIEGO PROGRAMOWANIA NA STRONIEUWAGA!! PROCEDURA SZYBKIEGO PROGRAMOWANIA NA STRONIE 11   UWAGA!! PROCEDURA SZYBKIEGO PROGRAMOWANIA NA STR 11

zamykanie po foto

       STATUS

Ruch "dopychający" 
skrzydło przy zamykaniu

http://www.quikoitaly.com/
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Antenna
Flashing lamp

Motor B

External 
photocells

Internal 
photocells

Motor A
(opens first)

TYPICAL INSTALLATION

INSIDE THE FLASHING LAMP

INSTALLING RADIO MODULE

INSIDE THE ANTENNA HOUSING

Radio module

Antenna 
housing

INTERNAL 
OF THE PROPERTY 

    FOTOKOMÓRKI
     WEWNĘTRZNE

       SIŁOWNIK A
(otwiera się pierwszy)

LAMPA

SIŁOWNIK B
(otwiera się drugi)

       ANTENA

FOTOKOMÓRKI
  ZEWNETRZNE

WNĘTRZE
POSESJI

          ZWIEKSZANIE ZASIĘGU ODBIORNIKA RADIOWEGO

Instalacja modułu
radiowego w obudowie
anteny zewnętrznej

Instalacja modułu radiowego
w obudowie lampy

OBUDOWA
  ANTENY

MODUŁ
RADIOWY

Antena
Nie jest częscia lampy.
Dostarczana jest w komplecie
z centralą sterująca QK-C220BATRL4

        SIŁOWNIK B

http://www.quikoitaly.com/
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FLASHING LAMP

24 VOLT MAX 20 WATT

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

-24V
+24V
COM

N.C.

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

-24V
+24V
COM

N.C.

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

-24V
+24V
COM

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

-24V
+24V
COM

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

-24V+24V
COM

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

-24V+24V
COM

Set  E4  to  no Set  E3  to  no(4.D)  DISABLED BY SOFTWARE

PHOTOCELLS RECEIVER 

(4.A)

PHOTOCELLS TRANSMITTER
WITHOUT PHOTO TEST FUNCTION 

(4.B)

PHOTOCELLS TRANSMITTER WITH
PHOTO TEST FUNCTION

(4.C)

DISABLED BY HARDWARE

INTERNAL PHOTOCELL EXTERNAL PHOTOCELL

The parameter t1 enables (SI) or disables (no) the test of photocells. Settings (4.A) and (4.C) require t1 set to no. 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

JUNCTION

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

JUNCTION

INPUT/OUTPUT CONNECTIONS

230 VAC POWER SUPPLY START STOP PEDESTRIAN START MOTOR A LIMIT SWITCHES MOTOR B LIMIT SWITCHES

N = NEUTRAL           L = PHASE Normally Open. Set E1 = Go. Normally Closed. Set E2 = St. Normally Open. Set E7 = PE. Normally Open. Set  E2 = A*. Normally Open. Set E4 = *b.

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12
19 X 20

N L

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

MOTORS  

MOTOR A MOTOR B

13 14 15 16 17 18

open com. close open com. close

24 VDC OUTPUT 

MAX 150 mA

11 12

CLOSING
CLOSING

OPENING OPENING

7 8 9 10 11 12

-24V+24V
COM

13 14 15 16 17 18

MA MB

OPENING

CLOSING

OPENING

ZASILANIE 230VAC                START                                   STOP                     OTW CZĘSCIOWE   WYŁ KRAŃCOWE SILNIKA A      WYŁ KRAŃCOWE SILNIKA B

   LAMPA WYJSCIE 24V DC

    SILNIKI

    SILNIK A             SILNIK B

    otw    wspólny zamkn     otw    wspólny zamkn

normalnie otwarty ustaw                          normalnie zamknięty uataw                        normalnie otwarty                        normalnie otwarty   ustaw normalnie otwarty   ustaw

  parametr          włącza          ,lub wyłącza         funkcję fototestu. Konfiguracja        oraz         ustaw          na

POŁĄCZENIA WEJSCIA/WYJSCIA

* *

*fotokomórki zewnętrzne - fotokomórki montowane w swietle wjazdu, zabezpieczają zamykanie
  fotokomórki wewnętrzne - fotokomórki montowane wewnątrz posesji, zabezpieczają otwieranie/zamykanie

http://www.quikoitaly.com/
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Stand By The gate is completely closed and the safety devices are unactivated. The control board is ready to start a 
working cycle. In this state the flashing lamp is off. 

Opening The gate is opening and the flashing lamp blinks quickly.

Pause When the opening is finished the motors are stopped and the flashing lamp is on. 
After pause time has expired (F0) the gate starts closing. 

closing The gate is closing and the flashing lamp blinks slowly.

Stop
opening 

The gate has been stopped while it was opening. A new start command begins the closing phase. 
In this state the flashing lamp is off.

Stop
closing 

The gate has been stopped while it was closing. A new start command begins the opening phase.
In this state the flashing lamp is off.

Types of
Input 

There are two types of input: external and remote control. The external inputs are all devices (photocells, 
normally closed contacts and normally open contacts) wired to the terminal blocks. Each input is 
programmable with a function. The safety functions match the normally closed contacts. The other functions 
match the normally open contacts. The safety functions are: stop, internal photocell and external photocell. 
The  other functions are: start, pedestrian start, motor A limit switches and motor B limit switches. The 
functions of terminal block inputs are configurable by parameters E1, E2, E3, E4, E7. 
A remote control input is programmable as: start, stop, pedestrian start and fast closure start. The remote 
controls are configurable by parameters r1, r2, r3, r4. 
The control board doesn't distinguish between the type of input but only between the functions. 

Input Is
activated 

An input is activated when its state changes from the standard state. For instance, a photocell is activated 
when the beam from the transmitter to the receiver is interrupted. While a generic push-button or a remote 
key is activated only when it is pushed down.
All these actions are recognized by the control board which shows these changes on the display.
When more inputs are activated at the same time the display shows only the most important input. The order
from the most important to the least important input is:
stop 5t, internal and external photocells FH,  external photocells tC , internal photocells tA , start 
Go, pedestrian start PE, open oP, close CL  , Motor A and Motor B limit switches Ab, motor A limit 
switch A*, motor B limit switch *B. 

Start
commands 

The start commands are: start, pedestrian start, open and fast closure start. They are able to start a working 
cycle. The function of start commands depend on F5 and F6 parameters programming. 
To know more see F5 and F6 description. 
To know how the fast closure start command works see r4 description.
To know how the start command works see Standard Working Cycle. 
To know how the pedestrian start command works see Pedestrian Working Cycle.

Safety
commands 

The safety commands are: stop, internal photocell and external photocell. 
The stop commands always stop the gate. Instead the functions of photocells depend on F8 parameter 
programming. To know more see F8 description.

Standard
working

cycle

A standard working cycle begins when an input programmed as start, open or fast closure is activated and 
the control board is in stand by. 
Motor A starts opening before Motor B.  B4 seconds later, Motor B stars opening. After the automatic 
closure time F0, Motor B starts closing.  A4 seconds later, Motor A starts closing. When a standard 
working cycle is in progress, the pedestrian start inputs work as a start. The working cycle finishes when the 
control board returns to stand by. This functionality can be handled by parameters  F0, F5, F6. 

Pedestrian
working
cycle  

A pedestrian working cycle begins when a pedestrian start is activated and the control board is in stand by. 
Motor A works normally while Motor B stays off. 
When a pedestrian working cycle is in progress, all start commands work as a pedestrian start. The working 
cycle is finished when the control board returns to stand by. This functionality can be handled by parameters  
F0, F5, F6. 

GLOSSARY                TERMINOLOGIA

  CZUWANIE
Brama jest zamknięta, urządzenia zabezpieczające są nieaktywne. Centrala sterująca jest gotowa do pracy.
W tym stanie lampa błyskowa jest wyłączona.

OTWIERANIE

   PAUZA

 ZAMYKANIE

ZATRZYMANIE
OTWIERANIA

ZATRZYMANIE
 ZAMYKANIA

TYPY WEJSĆ

Brama się otwiera, lampa błyska szybko.

W czasie pauzy siłownik nie pracuje. Lampa swieci swiatłem ciągłym.

Po ustawionym czasie pauzy           brama zaczyna się zamykać.

Brama się zamyka, lampa błyska wolno.

Brama zatrzymana podczas otwierania. Komenda start rozpoczyna zamykanie.
Lampa błyskowa jest wyłączona.

Brama zatrzymana podczas zamykania. Komenda start rozpoczyna otwieranie.
Lampa błyskowa jest wyłączona.

Są dwa typy wejsć: zewnętrzne i sterowania radiowego. Do zewnętrznych wejsć podłączane są wszystkie
urządzenia (fotokomórki, kontakty N.O. i N.C.) za pomocą przewodów do terminala podłączeń. Każde
wejscie jest programowalne. Wejscia zabezpieczające ustawione są jako N.C., pozostałe wejscia jako N.O.
Wejsciami zabezpieczającymi są wejscia: fotokomórek wewnetrznych i zewnętrznych oraz stop.  
Pozostałymi wejsciami są: start, otwarcie częsciowe (funkcja furtki), wyłączniki krańcowe Silnika A oraz
wyłączniki krańcowe Silnika B

Funkcje terminala wejsć są konfigurowane poprzez parametry:
Wejscie sterowania radiowego programowane jest jako: start, stop, otwarcie częsciowe, szybkie zamykanie
 Piloty są konfigurowane parametrami:

 AKTYWOWA-
 NIE WEJSĆ

  KOMENDY
     START

  KOMENDY
BEZPIECZEŃ-
    STWA

STANDARDOWY
  CYKL PRACY

       CYKL
  OTWARCIA
CZĘSCIOWEGO

 Wejscie jest aktywowane, jeżeli zmienia się jego stan w porównaniu do stanu standardowego. 
 Np. fotokomórki aktywują się, kiedy linia pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem zostanie przecięta.
 Pilot lub przycisk podłączony za pomocą przewodów aktywuje wejscie tylko w chwili przycisnięcia.

Wszystkie zdarzenia są rozpoznawane przez centralę sterującą i pokazane na wyswietlaczu. Kiedy kilka
wejsć jest aktywowanych jednoczesnie, wyswietlacz pokazuje tylko najważniejsze. Kolejnosć:

         wew i zew fotokomórki             zew fotokomórki            wew fotokomórki
otw częsciowe            otw        zamyk          wył krańcowe Silnika A i Silnika B         wył krańcowy

SilnikaA         wył krań Silnika B

Komendami start są: start, otwieranie częsciowe, otwieranie i szybkie zamykanie. Powodują one
rozpoczęcie cyklu pracy. Ustawienie parametrów         oraz       okresla funkcje komend start.

Zobacz opis funkcji       oraz       , żeby dowiedzieć się więcej.

  Działanie opcji szybkiego zamykania  -   zobacz opis
Żeby dowiedzieć się jak działa komenda start - zobacz opis "Standardowy Cykl Pracy"
Żeby dowiedzieć się jak działa komenda otwarcia częsciowego - zobacz opis "Cykl Otwarcia Częsciowego"

Komendami bezpieczeństwa są: stop, zewnętrzne fotokomórki oraz wewnętrzne fotokomórki.
Komenda stop zawsze zatrzymuje bramę.                   Zaprogramowanie   parametru           okresla funkcje

fotokomórek. Zobacz opis funkcji        żeby dowiedzieć się więcej.

Standardowy cykl pracy zaczyna się, kiedy wejscie zaprogramowane jako: start, otwieranie albo szybkie
zamykanie jest aktywowane a centrala sterująca znajduje się w stanie czuwania.

SilnikA zaczyna otwierać przed SilnikiemB.       - sekundy później Silnik B zaczyna otwierać. Po

czasie pauzy       SilnikB zaczyna zamykać.       - sekundy później Silnik A zaczyna zamykać.
Kiedy standardowy cykl pracy jest w trakcie, wejscie otwarcia częsciowego działa jako start.
Cykl pracy jest zakończony, kiedy centrala sterująca powraca do stanu czuwania.

Cykl otwarcia częsciowego zaczyna się, kiedy aktywowane jest wejscie otwarcia częsciowego a centrala
sterująca znajduje się w stanie czuwania. 
Silnik A pracuje wtedy normalnie, Silnik B natomiast pozostaje wyłączony.
Podczas cyklu otwarcia częsciowego wszystkie komendy start działają jako start otwarcia częsciowego.
Cykl jest zakończony, kiedy centrala sterująca powraca do stanu czuwania.
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MOTOR A SETTINGS
Standard Working Time Motor A opens before motor B. Motor A works for A1 seconds. After this time motor A 

starts the slowdown for A2 seconds. This is for both phases: opening and closing. 
To disable Motor A slowdown set A2 to 00. 
A1 is settable from 00 to 99 seconds.
A2 is settable from 0.0 to 99 seconds. 

A1
Slowdown Working Time

A2
Start Up Time (Cue time) A3 is the start up time of motor A. During this time the force of the motor increases 

constantly until it reaches the maximum power and the obstacle detection sensor is 
disabled. Each time the motor starts, the first A3 seconds are the start up time. 
A3 is settable from 0.1 to 1.5 seconds.

A3

Displacement Time On
Closure

Motor B begins closing A4 seconds before motor A. This parameter is useful to avoid leaf 
overlap during the closing.
A4 is settable from 00 to 99 seconds.A4

Standard Force A5 is the force of motor A during the standard working time A1.
A5 is settable from 00 to 10 

A5
Slowdown Force A6 is the force of motor A during the slowdown working time  A2.

A6 is settable from 00 to 10 
A6

Standard Obstacle
Detection Threshold

During the  standard working time A1, when motor A stress is higher than A7: 
• If  the slowdown obstacle detection threshold A8 and the slowdown working time 
A2 are enabled then motor A inverts its movement while the motor B stays off. If 
motor A was closing, it opens completely. If motor A was opening, it closes for 2 
seconds then it stops. Until the control boards returns to stand by:
During the opening motor B starts moving only when motor A finishes its run. 
During the closing motor A starts moving only when motor B finishes its run. 
This functionality is active once per working cycle. If an obstacle is detected more 
than once: motor A finishes its run.

• If  the slowdown obstacle detection threshold A8 or the slowdown working time  
A2 are disabled motor A finishes its run.

During the opening, for the standard working time A1, the display shows motor A stress. 
00 is the minimum, 99 is the maximum. The maximum value depends on the motor and can
be lower than 99. To disable the obstacle detection sensor during the standard working 
time A1 set A7 = no. To set A7 = no hold down or keep pressing button C. A7 is settable 
from 00 to 99. After 99 the display shows no.

A7

Slowdown Obstacle
Detection Threshold

During the slowdown working time A2, when the motor A stress is higher than A8: 
• Motor A finishes its run

During the opening, for the slowdown working time  A2, the display shows motor A stress. 
00 is the minimum, 99 is the maximum. The maximum value depends on the motor and can
be lower than 99. To disable the obstacle detection sensor during the  slowdown working 
time  A2 set A8 = no. To set A8= no hold down or keep pressing button C. A8 is settable 
from 00 to 99. After 99 the display shows no. 

A8

     STANDARDOWY
        CZAS PRACY

       CZAS PRACY
    SPOWOLNIENIA

     CZAS STARTU

   OPÓŹNIENIE PRZY
        ZAMYKANIU

    STANDARDOWA
            SIŁA

 SIŁA SPOWOLNIENIA

Silnik A otwiera się przed Silnikiem B.   Silnik A pracuje         sekund, po których

następuje spowolnienie -         sekund. Są to czasy dla obu faz: otwierania i zamykania.

Żeby wyłączyć spowolnienie, ustaw         =

można ustawić w zakresie od 00 do 99 sekund.

można ustawić w zakresie od 00 do 99 sekund.

jest to czas startu silnika. W tym czasie siła zwiększa się do maksimum. Czujnik wykrycia
przeszkody jest wówczas nieaktywny.

Podczas każdego startu siłownika początkowe          sekund to czas startu.

można ustawić w zakresie od 0,1 do 1,5 sekundy

Silnik A zaczyna zamykać        sekund po Silniku B. Pozwala to uniknąć zakleszczenia się skrzydeł

podczas zamykania.

można ustawić w zakresie od 00 do 99 sekund.

to siła podczas standardowego czasu pracy.

można ustawić w zakresie od 00 do 99.10

to siła podczas spowolnienia.

można ustawić w zakresie od 00 do 10

 CZUJNIK WYKRYCIA
 PRZESZKODY - PRACA
     STANDARDOWA

CZUJNIK WYKRYCIA
PRZESZKODY - 
SPOWOLNIENIE

Podczas standardowego   czasu pracy, gdy siłownik jest obciążony bardziej niż

  Jeżeli czujnik wykrycia przeszkody podczas spowolnienia         oraz czas pracy spowolnienia

 są włączone wtedy Silnik A odwraca ruch. Wówczas Silnik B pozostaje wyłączony.

  Jeżeli Silnik A jest w trakcie zamykania, otworzy się całkowicie. Jeżeli jest w trakcie otwierania,
zacznie zamykać się przez 2 sekundy i się zatrzyma.
Do momentu, kiedy centrala sterująca powróci do stanu czuwania:
Podczas otwierania Silnik B wystartuje tylko wtedy gdy Silnik A skończy ruch.
Podczas zamykania Silnik A wystartuje tylko wtedy gdy Silnik B skończy ruch.
Ta funkcja jest aktywna tylko raz na jeden cykl pracy. Jeżeli przeszkoda będzie wykryta więcej
niż raz, Silnik A zakończy ruch.

Jeżeli czujnik wykrycia przeszkody podczas spowolnienia        oraz czas pracy spowolnienia

są wyłączone Silnik A kończy ruch.

Podczas otwierania podczas standardowego czasu pracy wyswietlacz pokazuje obciążenie
Silnika A. Minimum 00, maksimum 99

Żeby wyłączyć czujnik wykrycia przeszkody podczas standardowego czasu pracy
ustaw                  przyciskając przycisk C.      Zakres ustawienia parametru         od 00 do 99.

        Po wartosci 99 wyswietlacz pokazuje

               Podczas czasu pracy spowolnienia, gdy siłownik jest obciążony bardziej niż

Silnik A kończy ruch.
Podczas otwierania w trakcie spowolnienia wyswietlacz pokazuje obciążenie Silnika A.
Minimum 00, maksimum 99.

Żeby wyłączyć czujnik wykrycia przeszkody podczas spowolnienia:
ustaw przyciskając przycisk C.     Zakres ustawiania parametru          od 00 do 99.

Po wartosci 99 wyswietlacz pokazuje

                      USTAWIENIA SILNIKA A

lub

       "MIĘKKI START"
  do ustawionej wartosci. Czujnik wykrycia
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Standard Working Time Motor B opens after motor A. Motor B works for b1 seconds. After this time motor B starts 
the slowdown for b2 seconds. This is for both phases: opening and closing. 
To disable Motor B slowdown, the parameter b2 must be set to 00. 
b1 is settable from 00 to 99 seconds.
b2 is settable from 0.0 to 99 seconds. 

b1
Slowdown Working Time

b2
Start Up Time (Cue time) b3 is the start up time of motor B. During this time the force of the motor increases 

constantly until it reaches the maximum power and the obstacle detection sensor is 
disabled. Each time the motor starts, the first b3 seconds are the start up time. 
b3 is settable from 0.1 to 1.5 seconds.

b3

Displacement Time On
Closure

Motor A begins opening b4 seconds before motor B. This parameter is useful to avoid leaf 
overlap during the closing.
b4 is settable from 00 to 99 seconds.b4

Standard Force b5 is the force of motor B during the standard working time b1.
b5 is settable from 00 to 10 

b5
Slowdown Force b6 is the force of motor B during the slowdown working time b2.

b6 is settable from 00 to 10 
b6

Standard Obstacle
Detection Threshold

During the  standard working time b1, when motor B stress is higher than b7: 
• If  the slowdown obstacle detection threshold b8 and the slowdown working time 
b2 are enabled then motor B inverts its movement while the motor A stays off. If 
motor B was closing, it opens completely. If motor B was opening, it closes for 2 
seconds then it stops. Until the control boards returns to stand by:
During the opening motor B starts moving only when motor A finishes its run. 
During the closing motor A starts moving only when motor B finishes its run. 
This functionality is active once per working cycle. If an obstacle is detected more 
than once: motor B finishes its run.

• If  the slowdown obstacle detection threshold b8 or the slowdown working time  
b2 are disabled motor B finishes its run.

During the closing, for the standard working time b1, the display shows motor B stress. 00 
is the minimum, 99 is the maximum. The maximum value depends on the motor and can be
lower than 99. To disable the obstacle detection sensor during the standard working time 
b1 set b7 = no. To set b7 = no hold down or keep pressing button C. b7 is settable from 
00 to 99. After 99 the display shows no.

b7

Slowdown Obstacle
Detection Threshold

During the slowdown working time b2, when the motor B stress is higher than b8: 
• Motor B finishes its run

During the closing, for the slowdown working time  b2, the display shows motor B stress. 
00 is the minimum, 99 is the maximum. The maximum value depends on the motor and can
be lower than 99. To disable the obstacle detection sensor during the  slowdown working 
time  b2 set b8 = no. To set b8= no hold down or keep pressing button C. b8 is settable 
from 00 to 99. After 99 the display shows no. 

b8

MOTOR B SETTINGS
     STANDARDOWY
        CZAS PRACY

       CZAS PRACY 
    SPOWOLNIENIA

      CZAS STARTU

   OPÓŹNIENIE PRZY
     OTWIERANIU

   STANDARDOWA
             SIŁA

   Silnik B otwiera się po Silniku A.   Silnik B  pracuje           sekund, po których następuje

     spowolnienie  -         sekund. Są to czasy dla obu faz: otwierania i zamykania.
             Żeby wyłączyć spowolnienie, parametr           ustaw na 00.

można ustawić w zakresie od 00 do 99 sekund

można ustawić w zakresie od 00 do 99 sekund

jest to czas startu silnika. W tym czasie siła zwiększa się do maksimum. Czujnik wykrycia
przeszkody jest wówczas nieaktywny.

Podczas każdego startu silnika, początkowe       sekund to czas startu.

można ustawić w zakresie od 0,1 do 1,5 sekundy

Silnik B zaczyna otwierać          sekund po Silniku A. Pozwala to uniknąć zakleszczenia się skrzydeł
podczas otwierania.

można ustawić w zakresie od 00 do 99 sekund.

to siła podczas standardowego cyklu pracy.

można ustawić w zakresie od 00 do 10

CZUJNIK WYKRYCIA
PRZESZKODY - PRACA 
STANDARDOWA

SIŁA SPOWOLNIENIA to siła podczas spowolnienia

można ustawić w zakresie od 00 do 99

  Podczas standardowego czasu pracy, gdy Silnik B  jest obciążony bardziej niż

Jeżeli czujnik wykrycia przeszkody podczas spowolnienia        oraz czas pracy spowolnienia

są włączone wtedy Silnik B odwraca ruch. Silnik A pozostaje wówczas wyłączony.

Jeżeli Silnik B jest w trakcie zamykania - otworzy się całkowicie. Jeżeli jest w trakcie otwierania - 
zacznie zamykać się przez 2 sekundy i się zatrzyma.
Do momentu, kiedy centrala sterująca powróci do stanu czuwania:
Podczas otwierania Silnik B wystartuje tylko wtedy, gdy Silnik A skończy ruch.
Podczas zamykania Silnik A wystartuje tylko wtedy, gdy Silnik B skończy ruch.
Ta funkcja jest aktywna tylko raz na jeden cykl pracy. Jeżeli przeszkoda będzie wykryta więcej 
niż raz, Silnik B zakończy ruch.

Jeżeli czujnik wykrycia przeszkody podczas spowolnienia      lub czas pracy spowolnienia

są wyłączone Silnik B kończy ruch.

Podczas otwierania w trakcie standardowego czasu pracy wyswietlacz pokazuje obciążenia
Silnika B. Minimum 00, maksimum 99.

Żeby wyłączyć czujnik wykrycia przeszkody podczas standardowego czasu pracy
ustaw                 przyciskając przycisk C.    Zakres ustawienia parametru            od 00 do 99.

Po wartosci 99 wyswietlacz pokazuje

CZUJNIK WYKRYCIA
PRZESZKODY - 
SPOWOLNIENIE

                Podczas czasu pracy spowolnienia, gdy Silnik B jest obciążony bardziej niż

Silnik B kończy ruch.

Podczas zamykania, w trakcie spowolnienia, wyswietlacz pokazuje obciążenie Silnika B.
Minimum 00, maksimum 99.

Żeby wyłączyć czujnik wykrycia przeszkody podczas spowolnienia:
    ustaw                   przyciskając przycisk C.    Zakres ustawienia parametru           od 00 do 99

Po wartosci 99 wyswietlacz pokazuje

          USTAWIENIA SILNIKA B

  ustawionej wartosci. Czujnik wykrycia
   "MIĘKKI START"
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Automatic Closure
Time

After the opening the gate waits for F0 seconds before beginning the closing. To disable the automatic 
closure set F0 = St. To set St hold down or keep pressing button C until the display shows St.
When F0 = St the gate stops after the opening. The closing begins when a start command is received.  

F0
Kick Back Function

During Closing
When the gate is closing and the slowdown is finished, a ramp pulse is executed by motor A. This pulse is F2 
seconds long and the obstacle detection sensor is disabled for the same amount of time. After the pulse the 
closing phase is finished. This function can be useful when the electric lock is installed and the motor A 
slowdown force is not strong enough to close the gate completely. F2 is settable from 0.0 to 1.0 secondsF2

Blinking Time Before starting the motors, the flashing lamp blinks for F3 seconds. After this time the flashing lamp still 
blinks and the motors start moving.
F3 is settable from 0.0 to 4.0 secondsF3

Kick Back Function
During Opening

F4 = SI  →  ENABLED                F4 = no  →  DISABLED 
Before normal opening motor A closes for 0.5 seconds. During this time the force of motor A is set to 
maximum power and the obstacle detection is disabled. 
This function can be useful when the electric lock is installed and opening is difficult. F4

Start Commands
Functionality

STANDARD SETTING
F6 = no and F5 = no

During the opening  : 
The start commands stop the 
opening.
During the closing  : 
The start commands stop the 
closing and begin the opening. 

COMMUNITY MODE
F6 = SI 

During the opening  :
The start commands don't have any
effect. 
During the closing  :
The start commands stop the 
closing and begin the opening.

STEP-BY-STEP SETTING
F6 = no and F5 = SI 

During the opening  : 
The start commands stop the gate. 
During the closing: 
The start commands stop the gate.

F5

F6

Photocells Logic F8 = SI  →  STANDARD MODE
During the opening:
While the internal photocell is activated the control 
board stops the opening. When the internal photocell is 
deactivated the control board continues the opening. The
activation of the external photocell doesn't have any 
effect instead. 
During the closing:
If the external photocell is activated the control board 
stops the closing and starts the opening.
If the internal photocell is activated the control board 
stops the closing and waits for the opening. The opening 
starts only when the internal photocell is deactivated. 

F8 = no  →  REVERSE MODE
During the opening:
If the internal photocell is activated the control 
board stops the opening and starts the closing. 
After 3 seconds the closure is stopped and the 
control board state is stop-opening. The activation 
of the external photocell doesn't have any effect 
Instead. 
During the closing:
If the external photocell is activated the control 
board stops the closing and starts the opening.
The activation of the internal photocell doesn't 
have any effect instead. 

F8

Electric Lock L0 = SI  →  ENABLED 
The electric-lock module is managed. The module must 
be installed on the expansion socket.

L0 = no  →  DISABLED
The electric-lock is not managed. The module is not
installed on the expansion socket.L0

Cold Winter

L1

The cold winter function is useful in countries with very cold winters.  The motors are activated with the 
minimum power for L1 minutes out of 10 minutes to keep the control board box and the motors warm. 
When the motors are activated with the minimum power, the gate doesn't move.  The function runs when the 
gate is completely open or in stand-by only. When L1 is set to 00 the function is disabled. 
L1 is settable from 00 to 10. 

Photocells Test t1 = SI  →  ENABLED                t1 = no  →  DISABLED 
Each time the gate starts, the control board checks the photocells. If no errors are detected the motors can be 
started. Vice versa the motors cannot start and the control board display shows 1t.t1

Motors Thermal
Test

t2 = SI  →  ENABLED                t2 = no  →  DISABLED 
Before starting a working cycle the motors are tested. When the display shows  9A  motor A is in thermal 
protection. When the display shows  9b  motor B is in thermal protection. This test may fail if motor A or B 
are badly connected. When a motor is in thermal protection, the working cycle cannot be started.   t2

GENERAL FUNCTIONS               FUNKCJE OGÓLNE

   Czas pauzy -
  automatyczne
   zamknięcie

    Ruch zwrotny
podczas zamykania

  Wczesniejsze
swiecenie lampy

    Ruch zwrotny
podczas otwierania

 Funkcje komend
           start

              Po otwarciu brama czeka        sekund, zanim zacznie się zamykać. Żeby wyłączyć tę funkcję

    ustaw   wciskając  przcisk  C    do    momentu      aż   wyswietlacz pokaże
Kiedy                  brama zatrzymuje się po otwarciu. Zamykanie zaczyna się po podaniu komendy start.

       Kiedy brama się zamyka, po fazie spowolnienia silnik wykonuje ruch zwrotny.  Ruch ten trwa

sekund. W tym czasie czujnik wykrycia przeszkody jest wyłączony. Po ruchu zwrotnym faza zamykania
jest zakończona.

           Funkcja przydatna przy instalacji elektrozamka.                   można ustawić od 0.0 do 1.0 sek.

          Przed startem silnika lampa błyska przez          sekund. Po tym czasie lampa wciąż błyska
a silniki rozpoczynają pracę.

można ustawić w zakresie od 0.0 do 4.0 sekund.

WŁĄCZONY                               WYŁĄCZONY
Przed rozpoczęciem otwierania Silnik A zamyka przez 0.5 sekundy. W tym czasie siła jest ustawiona na
maksimum a czujnik wykrycia przeszkody jest wyłączony.

STANDARDOWE USTAWIENIE           LOGIKA OSIEDLOWA                LOGIKA "KROK PO KROKU"

Podczas otwierania:                     Podczas otwierania:                       Podczas otwierania:
komenda start zatrzymuje           komenda start nie powoduje          komenda start zatrzymuje bramę
otwieranie.                                   żadnego efektu.

Podczas zamykania:                     Podczas zamykania:                       Podczas zamykania:
Komenda start zatrzymuje           komenda start zatrzymuje              komenda start zatrzymuje bramę
zamykanie i rozpoczyna               zamykanie i rozpoczyna
otwieranie.                                   otwieranie.

         Logika
    fotokomórek

   Elektrozamek

     Funkcja
"mroźnej zimy"

         Test
   fotokomórek

    Test ochrony
     termicznej

TRYB STANDARDOWY                                                      TRYB ZWROTNY
Podczas otwierania:
podczas przecięcia wewnętrznej linii fotokomórek
brama zatrzymuje się. Po usunięciu przeszkody 
brama kontynuuje otwieranie.
Przecięcie zewnętrznej linii fotokomórek nie powoduje
żadnego efektu.

Podczas zamykania:
przecięcie zewnętrznej linii fotokomórek powoduje
zatrzymanie zamykania i rozpoczęcie otwierania.
Przecięcie wewnętrznej linii fotokomórek powoduje
zatrzymanie bramy. Po usunięciu przeszkody brama
rozpoczyna otwieranie.

Podczas otwierania:
przecięcie wewnętrznej linii fotokomórek
powoduje zatrzymanie otwierania i rozpoczęcie
zamykania. Po 3 sekundach zamykania brama
zatrzymuje się, centrala sterująca jest w stanie
"stop przy otwieraniu". 
Przecięcie zewnętrznej linii fotokomórek nie
powoduje żadnego efektu.

Podczas zamykania:
przecięcie zewnętrznej linii fotokomórek
powoduje zatrzymanie zamykania i rozpoczęcie
otwierania. Przecięcie wewnętrznej linii 
fotokomórek powoduje zatrzymanie bramy.Po 
usunięciu przeszkody brama rozpoczyna otwieranie.

WŁĄCZONY                                                                     WYŁĄCZONY
Funkcja zamka elektromagnetycznego jest aktywna.    Funkcja zamka elektromagnetycznego jest
Elektrozamek musi być zainstalowany w gnieździe.       nieaktywna.

Funkcja mroźnej zimy jest użyteczna przy bardzo niskich temperaturach. Silniki aktywowane są min.

 napięciem przez            minut co każde 10 minut. Zapobiega to zamarzaniu silników i centrali
sterującej. Aktywacja silników nie powoduje ruchu bramy. Funkcja uruchamia się tylko gdy brama jest

całkowicie otwarta lub w stanie czuwania. = 00 - funkcja wyłączona.

można ustawić w zakresie od 00 do 10 minut.

WŁĄCZONY                                WYŁĄCZONY
Każdorazowo przed startem bramy centrala sterująca sprawdza poprawnosć działania fotokomórek.
 Jesli nie ma błędu silniki startują, jesli będzie błąd silniki nie wystartują.

WŁĄCZONY                               WYŁĄCZONY
Przed startem cyklu pracy silniki są testowane. Gdy wyswietlacz pokazuje         Silnik A jest w stanie
ochrony termicznej. Gdy pokazuje         Silnik B jest w stanie ochrony termicznej. Funkcja ta może

chronić silniki przed uszkodzeniem w przypadku błędu w instalacji.

Podczas otwierania:
Komenda start zatrzymuje otwieranie

Podczas zamykania:
Komenda start zatrzymuje zamykanie
i rozpoczyna otwieranie.
W trakcie czasu pauzy:
Komenda start wprowadza napęd w stan 
czuwania. Brama pozostaje otwarta.

Podczas otwierania:
Komenda start nie powoduje żadnego 
efektu.
Podczas zamykania:
Komenda start zatrzymuje zamykanie
i rozpoczyna otwieranie.
W trakcie czasu pauzy:
Komenda start nie powoduje żadnego
efektu.

Podczas otwierania:
Komenda start zatrzymuje bramę.
Podczas zamykania:
Komenda start zatrzymuje bramę.

W trakcie czasu pauzy:
Komenda start wprowadza napęd w stan
czuwania. brama pozostaje otwarta.
Kolejny impuls rozpoczyna otwieranie.

n o S I     ZWROTNY     STANDARDOWY

Ruch "dopychający" dopychający, który trwa

http://www.quikoitaly.com/
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      FUNKCJE ODBIORNIKA RADIOWEGO

   Kasowanie pilotów

Zapisywanie pilotów

        Przyciskaj przycisk A lub B aż wyswietlacz pokaże          Po kilku sekundach centrala
sterująca zacznie skanować zapisane kody. Każdy kod odpowiada numerowi indentyfikacyjnemu
wczesniej zapisanego pilota. Żeby wykasować dany kod (numer pilota) przytrzymaj przycisk C
aż wyswietlacz się wyłączy.

   Piloty mogą być zapisane jako:   start         stop       otwczęsciowe     , szybkie zamyk

Przyciskaj przycisk A lub B na centrali sterującej aż wyswietlacz pokaże

funkcje do wyboru: lub                  Po kilku sekundach wyswietlacz pokaże

    Przytrzymaj przycisk pilota.  Wyswietlacz pokazuje        Żeby zapisać pilota nacisnij przycisk C
na centrali sterującej. Po zapisaniu pilota wyswietlacz pokaże numer identyfikacyjny pilota.

    Odbiornik ma pojemnosć 56 kodów.   Gdy pamięć jest pełna wyswietlacz pokazuje         w
momencie gdy chcemy zapisać kolejnego pilota.

Funkcja start rozpoczyna standardowy cykl pracy. Silnik pracuje całkowity czas

parametrów       plus        sekund podczas otwierania i zamykania.

Funkcja stop zatrzymuje bramę.

Otwarcie cząsciowe

Funkcja otwarcia cząsciowego rozpoczyna cykl pracy otwarcia częsciowego. Silnik pracuje

       całkowity czas         sekund podczas otwierania i zamykania. Faza spowolnienia jest
pomijana podczas otwierania a ma miejsce podczas zamykania.

Szybkie zamykanie

Podczas otwierania: kiedy zewnętrzna linia fotokomórek zostaje przecięta brama zaczyna

się zamykać po 5 sekundach.

Podczas czasu pauzy kiedy zewnętrzna linia fotokomorek zostaje przecięta
brama zaczyna się zamykać.

Ze względów bezpieczeństwa wykorzystywanie tej funkcji zalecane jest wyłącznie w 
przypadku instalacji dwóch par fotokomórek jak jest to pokazane na stronie 3.

    Kasowanie całej
   pamięci odbiornika         Przyciskaj przycisk A lub B aż wyswietlacz pokaże         Po kilku sekundach centrala sterująca

pokaże          Żeby wykasować wszystkie piloty przytrzymaj przycisk C aż przestanie błyskać

(TAK).

Funkcja Start rozpoczyna standardowy cykl pracy.

Silnik A pracuje normalnie. Silnik B pozostaje wyłączony.

Kiedy obie linie fotokomórek zostaną przecięte (zewnętrzna i
wewnętrzna), brama zaczyna się zamykać po 5 sekundach.

: kiedy obie linie fotokomórek zostaną przecięte (zewnętrzna i
wewnętrzna) brama zaczyna się zamykać.

Zamknięcie po foto

Aby korzystać z funkcji zamknięcie po foto należy 
zaprogramować przycisk pilota odpowiadający za
całkowite otwarcie w parametrze r4.

99

 możliwe
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Each terminal block input is programmable by a configuration parameter. The configuration parameters are E1, 
E2, E3, E4 and E7.  E1 configures the input 1,  E2 configures the input 2 and so on. In the table below there is 
a list of functions which can be assigned to each input.

FUNCTION DESCRIPTION TYPE E1
in 1

E2
in 2

E3
in 3

E4
in 4

E7
in 7

no

DISABLED

Disable the chosen input. The inputs E2, E3 and E4 have 
the auto-enable function: When the terminal block input is 
disabled and a normally closed contact is wired to the input 
then the control board sets that input equal to the SAFETY 
value. For instance, if E2 is set to no and a normally closed 
contact is wired to input 2, the control board sets E2 to 5t.

▪
▪

auto
enable

▪
auto

enable

▪
auto

enable
▪

St

STOP
The stop function stops the gate. N.C.

SAFETY
▪

DEF.

tC

EXTERNAL
PHOTOCELL

During the closing: 
the external photocell function stops the closing and starts 
the opening. 
During the opening: 
the external photocell function doesn't have any effect.  

N.C.
SAFETY

▪
DEF.

tA

INTERNAL
PHOTOCELL

During the opening: 
while the internal photocell is activated the control board 
stops the opening. When the internal photocell is deactivated 
the control board continues the opening.
During the closing  : 
If the internal photocell is activated the control board stops 
the closing and waits for the opening. The opening starts only 
when the internal photocell is deactivated. 

N.C.
SAFETY

▪
DEF.

Go

START

The start function begins a Standard Working Cycle : Motor A 
starts opening before Motor B.  B4 seconds later, Motor B 
starts opening. After the pause F0, Motor B starts closing.  
A4 seconds later, Motor A starts closing. 

N.O. ▪
DEF.

PE

PEDESTRIAN

The pedestrian function begins a Pedestrian Working  Cycle: 
Motor A works normally while Motor B stays off. N.O. ▪

DEF.

oP

OPEN ONLY

The open only function opens the gate. 
When the control board is in stand by state the open only 
function begins a Standard Working Cycle .

N.O. ▪ ▪

CL

CLOSE ONLY
 The close only function closes the gate. N.O. ▪ ▪

A*

MOTOR A LIMIT
SWITCHES

The motor A limit switches function manages an opening limit
switch and a closing limit switch on the same terminal block 
input.

N.O. ▪

*b

MOTOR B LIMIT
SWITCHES

The motor B limit switches function manages an opening limit
switch and a closing limit switch on the same terminal block 
input.

N.O. ▪

▪ AUTO-ENABLE DEF. SAFETY N.C. N.O.

The function is
programmable on that

input.

The Auto-enable
function is active.

The default 
value.

The function is safety
type.

Normally Closed 
contact.

Normally Open 
contact.

TERMINAL BLOCK SETTINGS             USTAWIENIA TERMINALA PODŁĄCZEŃ

                 Każde wejscie terminala jest programowalne przez parametr konfiguracji.  Parametrami konfiguracji są

oraz   konfiguruje wejscie 1,          wejscie 2 itd. Poniższa tabela ukazuje listę funkcji przypisanych
do każdego wejscia.

wyłączona

Wyłącza wybrane wejscie. Wejscia            oraz       mają
mozliwosć auto-aktywacji: kiedy wejscie jest wyłączone i
podłączymy kontakt normalnie zamknięty, centrala 
sterująca ustawia to wejscie jako "bezpieczne"

   Np. jeżeli wejscie            =           i podłączymy kontakt
   N.C. do wejscia 2, centrala sterująca ustawi       na

    auto        auto        auto
aktywacjaaktywacjaaktywacja

  stop
Funkcja stop zatrzymuje bramę.

zabezpieczające

zabezp    ust
   fabr

   fotokomórki
   zewnętrzne

Podczas zamykania
funkcja zewnętrznych fotokomórek zatrzymuje zamykanie
i rozpoczyna otwieranie

Podczas otwierania
funkcja zewnętrznych fotokomórek nie powoduje żadnego
efektu

zabezp ust
fabr

 fotokomórki
 wewnętrzne

Podczas otwierania
gdy przetniemy linię wewnętrznych fotokomórek brama się
zatrzymuje. Po usunięciu przeszkody brama kontynuuje
otwieranie

Podczas zamykania
gdy przetniemy linię fotokomórek wewnętrznych brama się 
zatrzymuje i czeka na impuls otwierający. Otwieranie 
zacznie się tylko wtedy, gdy przeszkoda zostanie usunięta.

zabezp ust
fabr

   start

Funkcja start rozpoczyna standardowy cykl pracy: Silnik A
otwiera przed Silnikiem B.rozpoczyna otwieranie przed Silnikiem B.
Cykl zamykania rozpoczyna Silnik B.  ust

 fabr

    otwarcie
   częsciowe

Funkcja ta rozpoczyna cykl otwarcia częsciowego:
Silnik A pracuje normalnie, Silnik B pozostaje wyłączony

 otwieranie

zamykanie

Funkcja ta otwiera bramę. Kiedy centrala sterująca 
znajduje się w stanie czuwania rozpoczyna standardowy
cykl pracy.

Funkcja ta zamyka bramę.

   wyłączniki
    krańcowe
     Silnika A

  wyłączniki
   krańcowe
    Silnika B

Funkcja ta zarządza wyłącznikami krańcowymi otwarcia
i zamknięcia Silnika A w tym samym wejsciu.

Funkcja ta zarządza wyłącznikami krańcowymi otwarcia
i zamknięcia Silnika B w tym samym wejsciu.

 ust
 fabr

Funkcję można 
zaprogramować w
tym wejsciu.

Funkcja z 
auto-aktywacją

Ustawienie
fabryczne

      Funkcja
zabezpieczająca

Kontakt
normalnie
zamknięty

Kontakt
normalnie
otwarty

  auto-aktywacja           ust fabr                    zabezp

  FUNKCJA                                         OPIS                                                      TYP

http://www.quikoitaly.com/
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Default To restore the factory default setting, keep pressing button A or B until the display shows 
d0. After a few seconds the control board shows no. To execute hold down button C until
the display shows --. The factory default has been set and the control board state is in 
stand by state. This function doesn't have any effect on radio programming. 

d0

Motors Working
Time Programming

P2 is a procedure, it sets the working time parameters  A1, A2, b1, b2 and F0. The 
procedure is is subdivided into 5 steps. They are called: A1, A2, b1, b2 and F0. In 
each step a parameter is programmed. During the whole programming procedure the 
obstacle detection sensor is disabled. To begin this procedure hold down or keep pressing 
button A or B until the control board display shows P2. After a few seconds the control 
board display shows __. Press a start input and the procedure starts. The motors working 
time programming works only when the gate is in stand by. All steps are described in the 
table below.

P2 → __ The control board is ready to start the motors working time programming.
To go to A1 press any start input.

A1

The control board is programming motor A standard working time A1. 
Motor A is opening.
Motor B stays off. 
To go to A2 press any start input

A2

The control board is programming motor A slowdown working time A2. 
Motor A is slowing.
Motor B stays off. 
To go to b1 press any start input.

b1

The control board is programming motor B standard working time b1. 
Motor A stays off.
Motor B is opening. 
To go to b2 press any start input.

b2

The control board is programming motor B slowdown working time B2. 
Motor A stays off.
Motor B is slowing.
To go to F0 press any start input

F0

The control board is programming the automatic closure time F0. 
Motor A stays off.
Motor B stays off.
The flashing lamp is on. After a few seconds the control board display 
shows the counting time. To finish the programming press any start input 
and wait until the gate is completely closed.

P2

COURTESY FUNCTIONS
   Powrót do ustawień
         fabrycznych

Żeby przywrócić ustawienia fabryczne przyciskaj przycisk A lub B aż na wyswietlaczu pojawi się

           Po kilku sekundach wyswietlacz pokaże            Wówczas pzrytrzymaj przycisk C aż

             pojawi się           Ustawienia fabryczne są przywrócone a centrala sterująca przechodzi

w stan czuwania.Przywrócenie ustawień fabrycznych nie ma wpływu na pamięć radioodbiornika.

   Programowanie
      czasu pracy

  to procedura ustawienia parametrów czasu pracy:                                         oraz

                        Procedura ta jest podzielona na 5 kroków:                                     oraz

Podczas procedury programowania czasu pracy czujnik wykrycia przeszkody jest nieaktywny.
Żeby rozpocząć procedurę przyciskaj przycisk A lub B
            do momentu aż na wyswietlaczu pojawi się Po kilku sekundach

wyswietlacz pokaże             Po podaniu impulsu start procedura się rozpocznie.

Centrala sterująca jest gotowa do procedury nauki czasu pracy. Żeby

przejsć do podaj impuls start.

          Centrala sterująca programuje standardowy czas pracy Silnika A

Silnik A otwiera.
Silnik B pozostaje wyłączony.
Podaj impuls start aby przejsć do kolejnego kroku - nauki czasu pracy
spowolnienia Silnika A.

           Centrala sterująca programuje czas pracy spowolnienia Silnika A
Silnik A spowalnia.
Silnik B pozostaje wyłączony.

Podaj impuls start aby przejsć do kolejnego kroku - nauki standardowego
  czasu pracy Silnika B.

      Centrala sterująca programuje standardowy czas pracy Silnika B
 Silnik A pozostaje wyłączony.
 Silnik B otwiera.

    Podaj impuls start aby przejsć do kolejnego kroku - nauki czasu pracy
    spowolnienia Silnika B.

         Centrala sterująca programuje czas pracy spowolnienia Silnika B
   Silnik A pozostaje wyłączony.
    Silnik B spowalnia.
   Podaj impuls start aby przejsć do kolejnego kroku - programowania czasu
   pauzy.

                                      Centrala sterująca programuje czas pauzy

 Silnik A pozostaje wyłączony.
    Silnik B pozostaje wyłączony.
   Po kilku sekundach na wyswietlaczu pojawia się odliczanie czasu pauzy. Aby
   zakończyć programowanie podaj kolejny impuls start i poczekaj aż brama
   się całkowicie zamknie.

                FUNKCJE GRZECZNOSCIOWE

  "Procedura szybkiego
        programowania"

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM PROCEDURY PROGRAMOWANIA CZASU PRACY (P1):
1. Zaprogramuj pilota (patrz str 9):

pierwszy kanał - otwarcie całkowite - parametr r1
drugi kanał - otwarcie częsciowe - parametr r3
jeżeli chcesz korzystać z funkcji zamknięcie po foto pierwszy kanał pilota zaprogramuj w parametrze r4

1.Zaprogramuj

2. Sprawdź kierunek ruchu skrzydeł. Po włączeniu zasilania pierwszy ruch musi być otwierający. Jeżeli nie jest
    zamień przewody 13 z 15 (dla silnika pierwszego), 16 z 18 dla silnika drugiego.
3. Rozpocznij procedurę programowania czasu pracy P2 (zgodnie z powyższą tabelą).

Po zakończeniu procedury wciskaj przycisk A aż na wyswietlaczu pojawi się --
Siłowniki są zaprogramowane w logice z automatycznym zamknięciem po czasie pauzy. Jeżeli chcesz wyłączyć
funkcję automatycznego zamknięcia zmień parametr F0 na wartosć st (patrz str 8)

     2

Po zakończeniu procedury wciskaj przycisk A aż na wyswietlaczu pojawi się status bramy

 P2:

http://www.quikoitaly.com/
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SINGLE LEAF INSTALLATION

It is possible to use the control board for one leaf installation. Either of the two motors outputs can be used. 

If you want to program the control board manually:

• Follow the steps in the table (12.A) or (12.B) in accordance with the chosen output. 

• Program the other parameters like you want. 

If you want to program the control board using the P2 programming method: 

• Set t2 to no. 

• Start the P2 programming method (see page 11).

• Follow the steps in the table (12.A) or (12.B) in accordance with the chosen output. 

(12.B)   Motor B Output

Set A1 to 00
Set A2 to 00
Set A4 to 00
Set A7 to no
Set A8 to no
Set b4 to 00
Set t2 to no

(12.A)    Motor A Output

Set A4 to 00
Set b1 to 00
Set b2 to 00
Set b4 to 00
Set b7 to no
Set b8 to no
Set t2 to no

    KONFIGURACJA DLA BRAMY JEDNOSKRZYDŁOWEJ

Centrala sterująca może być użyta do obsługi bramy jednoskrzydłowej. Każde z dwóch wyjsć silników może być użyte.

Jesli chcesz zaprogramować centralę ręcznie:

Postępuj według kroków opisanych w tabeli 12.A lub 12.B w zależnosci od wyjscia silnika, którego uzyjesz (A lub B).

Zaprogramuj pozostałe parametry według uznania.

           Jeżeli chcesz zaprogramować centralę funkcją           :

ustaw        na

rozpocznij proces programowania (zobacz na str 11)

postępuj według kroków opisanych w tabeli 12.A lub 12.B w zależnosci od wyjscia silnika, którego użyjesz (A lub B).

wyjscie Silnika A                                                  wyjscie Silnika B

 ustaw          na                                                        ustaw         na

ustaw          na                                                        ustaw         na

ustaw         na                                                         ustaw        na

ustaw          na                                                        ustaw         na

ustaw         na                                                         ustaw        na

ustaw         na                                                         ustaw        na

ustaw         na                                                         ustaw        na
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