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1. Rekomendacijos (įspėjimai)

1.1 - Saugumo rekomendacijos
 DĖMESIO! 

- Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija apie saugumą ir 
įspėjimai. Netinkama instaliacija gali sukelti rimtus sužalojimus. Prieš 
pradedant motnuoti automatiką, atidžiai perskaitykite visus skyrius. 
Jeigu neesate tikri dėl kažkurių veiksmų, nedelsdami nutraukite 
automatikos instaliavimą ir susisiekite su UAB “Idomus” atstovų arba 
KING-gates klientų aptarnavimo skyriumi.
- Svarbu: pasilikite šią montavimo instrukciją automatikos priežiūrai 
ir likvidavimui. 

-  1.2 - Montavimo rekomendacijos
• Prieš pradėdami automatikos montavimą, įsitikinkite kad produktas

yra tinkamas numatytąjai paskirčiai (žiūrėti skiltis 3.1 ir 3.2). Jeigu
produktas nėra skirtas numatytąjai paskirčiai, montavimo
NEPRADĖKITE..

• Šios montavimo instrukcijos turinys skirtas montuoti automatikai,
nurodytai pav. 1.

• Atsižvelgiant į pavojus, kurie gali kilti automatikos instaliavimo ir
darbo metu, instaliavimas turi būti atliekamas griežtai laikantis 
galiojančių įstatymų, standartų ir žemiau nurodytos eigos:

• Įsitikinkite, kad yra įtaisas, kuris yra priemonė atjungti elektros
tiekimą.   Šis prietaisas turi turėti kontaktų atkyrimą visuose poliuose, 
kuris užtikrintų visišką srovės atjungimą viršįtampio III kategorijos 
sąlygomis.

• Visi montavimo ir priežiūros darbai turi būti atliekami išjungus
automatikos sistemą ir maitinimą. 

• Automatika turi būti prijungta prie maitinimo linijos su saugaus
įžeminimo sistema.

• Pasirūpinkite kad montavimo metu automatika nebūtų pažeista
išoriškai ir jokie pašaliniai skyčiai nepatektų į prietaisą.  Nelaikykite 
automatikos šalia šilumos šaltinių ar atviros liepsnos. Tai gali ją 
sugadinti, pažeisti arba sukelti pavojingas situacijas. Jei tai įvyktų, 
nedelsdami nutraukite instaliaciją ir susisiekite su KING-gates klientų 
aptarnavimo skyriumi.

• Nedarykite jokių produkto pakeitimų. Netinkamas naudojimas gali
sukelti sutrikimus. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, 
atsiradusią dėl savavališkų pakeitimų produkto komplektacijoje.

• Šis produktas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su
ribotais fiziniais, jutimo arba protiniais gebėjimais, arba kuriems 
trūksta patirties ir žinių, nebent jiems buvo suteikta priežiūra ir 
nurodymai dėl produkto naudojimo iš asmenų, atsakingų už jų 
saugumą.

• Šis produktas nėra skirtas apsaugai nuo vagystės ar įsibrovimo.
Papildomi apsaugos sistemos įrengimai turi būti įdiegti šalia 
automatikos sistemos, siekiant užtikrinti efektyvią apsaugą.
• Neleiskita vaikams žaisti su sumontuotais valdymo įtaisais. Taip pat

nuotolinio valdymo įtaisus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Automatikos sistema negali būti eksplotuojama kol nėra įvykdytas

testavimas ir priežiūra, aprašyti 4-5 skyriuose.
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2. Produkto aprašymas
OVO yra pavara, sukomplektuota pakeliamiems sekciniams garažo vartams.
OVO veikia naudodama elektros energiją. Dingus elektrai, pavara gali būti atpalaiduojama, siekiant atidaryti/uždaryti vartus rankiniu būdu.

2.1 - Darbinės ribos
Skyriuje nr. 9 (“Techninės charakteristikos”) rasite duomenis, reikalingus nustatyti, ar produktas yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. 
characteristics make it suitable for use on sectional doors within the limits shown in tables 1, 2 and 3.Lentelė 1 - OVO pavaros darbinės ribos

Modelis Pakeliami sekciniai garažo vartai
OVO550 Aukštis: 2.4 m Plotis: 3.7 m

Lentelėje 2 pateikti išmatavimai yra tik orientaciniai ir gali būti naudojami tik bendram įvertinimui. Efektyvus automatikos tinkamumas 
konkrečiomis sąlygomis priklauso nuo vartų plokštumos subalansavimo laipsnio ir kitų faktorių, įskaitant atsitiktinius reiškinius tokius kaip vėjo 
slėgis arba ledo buvimas, kurie gali trikdyti varčios judėjimą. 
Siekiant nustatyti tinkamas sąlygas, turi būti išmatuota jėga, reikalinga plokštumos judėjimui jos eigos metu, kad įsitikintumėte, kad šis dydis 
neviršija "Nominalaus sukimo momento”, nurodyto 9 skyriuje ("Techninės charakteristikos”); taip pat tam, kad apskaičiuotumėte ciklų skaičių per 
valandą ir nuosekliai, vienas po kito atliekamų ciklų skaičių, taip pat turi būti atsižvelgta į 3 ir 4 lentelių duomenis

Lentelė 2 – Apribojimai, susiję su plokštumos aukščiu

Plokštumos aukštis (metrai) Max. ciklų skaičius per valandą Max. nuoseklių ciklų skaičius

iki 2 16 8

2÷2.4 12 6

Lentelė 3 – Apribojimai, susiję su jėga, reikalinga vartų plokštumos judėjimui

Jėga, reikalinga plokštumos judėjimui, N  Ciklų procentinis sumažėjimas 

iki 200 100%

200÷300 70%

300÷400 25%

Vartų plokštumos aukštis leidžia apskaičiuoti maksimalų ciklų skaičių per valandą ir nuoseklių ciklų skaičių, o jėga, reikalinga plokštumos judėjimui, 
leidžia nustatyti procentinį ciklų sumažėjimą, kaip pavyzdžiui, jeigu plokštumos aukštis yra 2,2 m, tai duoda galimybę atliktii 12 ciklų per valandą ir 6 
nuoseklius ciklus, tačiau jeigu yra reikalinga 250N jėga, ciklų skaičius turi būti sumažintas iki 70%, tuomet galima atlikti 8 ciklus per valandą ir 4 
nuoseklius ciklus. 
Siekiant išvengti automatikos perkaitimo, valdymo bloke yra integruotas ribotuvas, kuris sustabdo automatikos veikimą tuomet, kai yra viršijamas 
leistinas ciklų skaičius. 
Pastaba: 1 kg = 9.81 N, pavyzdžiui, 500 N = 51 kg

2.2 - Pilna vartų automatikos komplektacija 
Pilna vartų automatikos komplektacija pateikta paveiksle nr. 1
a OVO
b Fotoelementai

c Apatinė briauna su pneumatine tarpine
d Švyturėlis su integruota antena
e Automatikos valdymas raktu

2.3 - Kabelių (laidų) sąrašas
Lentelėje nr.4 nurodyti laidai reikalingi išorinių prietaisų pajungimui.
Naudojami laidai turi būti tinkami to įrenginio instaliacijai. Pavyzdžiui, H03VV-F kabelis rekomenduojamas vidininėms instaliacijoms.

Lentelė 4 – Laidų sąrašas

Papildoma įranga Kabelis Maksimalus leidžiamas ilgis

Švyturėlis su integruota antena 1 2x0.5 mm2 kabelis 20 m 

1 ekranuotas RG58 kabelis antenai 20 m (rekomenduojamas trumpesnis kaip 5 m)

Fotoelementai 1 2x0.25 mm2 kabelis skirtas TX 30 m

1 4x0.25 mm2 kabelis skirtas TX 30 m 

Automatikos valdymas raktu 2 2x0.5 mm2 kabelis (pastaba1) 50 m 

Pastaba 1: vietoje dviejų 2x0.5mm2 kabelių gali būti naudojamas vienas  4x0.5mm2  kabelis
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3. Instaliavimas
Pavaros OVO instaliavimą turi atlikti kvalifikuotas montuotojas, pagal 
galiojančius įstatymus, standartus ir taisykles bei šioje instrukcijoje 
pateiktus nurodymus

3.1 - Preliminari patikra 
• Prieš pradėdami pavaros OVO instaliavimo darbus jūs turite:

• Patikrinti ir pasirūpinti kad baigus montavimą vartų 
komplektuojančios dalys netrikdys viešųjų kelių ir šaligatvių;
• Patikrinti ar visos naudojamos medžiagos yra puikios būklės, tinkamos 
naudojimui ir atitinka šiuo metu galiojančius standartus;
• Įsitikinkite, ar vartų konstrukcija yra tinkama automatiniam valdymui;
• Įsitikinkite, ar jėga ir vartų matmenys atitinka darbinius apribojimus, 
pateiktus skiltyje 2.1 (“Darbinės ribos”).
• Patikrinkite, ar statinė trintis (jėga, reikalinga vartų plokštumos 

judėjimui pradėti) yra mažesnė nei pusė “maksimalaus sukimo 
momento” ir dinaminė trintis (jėga, reikalinga išlaikyti vartų plokštumos 
judėjimą) yra mažesnė nei pusė “nominalaus sukimo momento”.Gautus 
rezultatus palyginkite su duomenimis, pateiktais 9 skyriuje “Techninės 
charakteristikos”. Gamintojas rekomenduoja jėgai 50%  ribą, kadangi 
nepalankios klimato sąlygos gali sukelti padidėjusią trintį.
• Įsitikinkite, ar nėra padidėjusios trinties jėgos taškų vartų atidarymo ir 
uždarymo metu.
• Įsitikinkite,ar mechaniniai ribotuvai pakankamai tvirti ir nėra pavojaus 
vartų plokštumai atsiskirti nuo krepiančiųjų.
• Įsitikinkite, kad vartai yra gerai subalansuoti ir vartų plokštuma 

nejuda, statinėje būsenoje.
• Įsitikinkite, ar įvairių prietaisų (fotoelementų ir t.t.) padėtys apsaugo 
juos nuo smūgių ir ar pastatymo paviršiai yra pakankamai tvirti.
• Įsitikinkite, kad laikomasi minimalių ir maksimalių atstumų, nurodytų 2 
ir 3 paveiksluose.
• Įsitikinkite, kad rankinis atpalaidavimas yra ne aukščiau kaip 1,8 metrų 
aukštyje.
• Komplektuojančiosios dalys niekada negali būti įmirkę vandenyje ar 
kituose skysčiuose. 
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• Visas pavaros komplektuojančiąsias dalis laikykite atokiai nuo šilumos
šaltinių ar atviros ugnies; nes taip komponentai gali būti pažeisti ir
prastai veikti, taip pat sukelti gaisrą ar kitokį pavojų.
• Jeigu vartai yra su praėjimo durelėmis, įsitikinkite, kad jos netrukdo
normaliam vartų judėjimui.Reikalui esant, įmontuokite tinkamą
užrakinimo sistemą.
• Pavarą junkite tik prie tokio energijos maitinimo tinklo, kuris turi
apsauginį įžeminimą.
• Energijos matinimo lizdas turi būti apsaugotas magnetoterminiais ir
diferencialiniais jungikliais.

3.2 - OVO montavimas
Pavaros montavimas susideda iš trijų etapų::

• Diržinių bėgelių GRO33 ir GRO13 surinkimas (žr. 3.2.1 ir 3.2.2).
• Pavaros tvirtinimas prie dižinio bėgelio (žr. 3.2.3).
• Pavaros tvirtinimas prie lubų (žr. 3.2.4).

3.2.1 - Diržinio bėgelio GRO33 (3x1m) surinkimas
Diržinis bėgelis GRO33 surenkamas taip:

1. Kaip parodyta 4 pav. nuimkite diržo įtempimo detales (4°); vieną 
diržo galą perverkite per skriemulį (4b); įstatykite atgal įtempimo detales 
į bėgelį (4c).

2. Patraukite diržą, įsitikinkite, kad jis tinkamai įstatytas į skriemulį (A) 
5pav. Įsitikinkite kad diržas tinkamai įvertas, jo danteliai turi būti vidinėje 
pusėje, o diržas per visą ilgį nepersisukęs.

3. Pritvirtinkite apatinę vežimėlio (karietos) dalį taip, kad diržo 
susjungimas būtų viduryje, diržo dantis atitaikykite į atitinkamus tarpus 
vežimėlyje kaip parodyta pav. 6.

4. Pritvirtinkite diržo galus su  dviem sraigtais (V4.2x9.5) ir dviem 
poveržlėm (R05) kaip parodyta 7 pav.

5. Pritvirtinkite vežimėlio alkūnę [C] prie viršutinės vežimėlio dalies [D] 
su sraigtu V6x18 veržle M6 kaip parodyta 8 pav.

6. Sujunkite viršutinę vežimėlio dalį [D] su apatine vežimėlio dalimi [B] 
ir sujungtą vežimėlį įdėkite į diržinį bėgelį, kaip parodyta 9 pav.

7. Tris bėgelio korpuso metalines dalis sujunkite naudodami sujungimo 
kronšteinus [E] kaip parodyta pav. Nr.10 ir 11. Svarbu –stumkite dalis į 
kronšteinus tol, kol šios užsifiksuos.
08. Atsargiai įdėkite diržą į bėgelį, užtikrinkite kad jis nėra persisukęs.
09. Įstumkite bėgelio “galvą” [A] į sujungtą bėgelį, kaip parodyta 12 pav.
10. Galiausiai, įtempkite diržą su įtempimo detalių reguliavimo varžtais
[F], kaip parodyta pav. 13

     DĖMESIO! Pavara gali sugesti, jeigu diržas yra įtempiamas per 
smarkiai, arba gali sukelti nemalonų triukšmą, jeigu diržas nėra 
įtemptas pakankamai.

3.2.2 - Diržinio bėgelio GRO13 (3m) surinkimas
Diržinis bėgelis GRO13 parduodamas jau surinktas. Jums tereikia 
įtempti diržą naudojant M8 veržlę [F] (13 pav.) iki kol diržas yra 
pakankamai įtemptas.
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3.2.3 - Pavaros tvirtinimas prie diržinio bėgelio
01. Pritvitinkite pavaros veleną prie bėgelio “galvos” [A] naudodami
4vnt  M6.3x38 varžtų [G] (14 pav.). Pavarą galima pasukti trimis
skirtingais būdais (3 pav.).

14

A

G

3.2.4 – Pavaros tvirtinimas prie lubų
01. Remiantis atstumais A, B ir C (pav. Nr. 2),nustatykite du
tvirtinimo taškus priekiniam bėgelio tvirtinimui ties vartų plokštumos
centru. Priklausomai nuo paviršiaus tipo, kuriame bus tvirtinamas
bėgelis, tvirtinimui naudokite kniedes, kištukus ar sraigtus (15 pav.)
Jeigu A, B ir C atstumai yra pakankami, bėgelis gali būti tvirtinamas
tiesiai į lubas.

15

02. Išgręžus skyles pažymėtuose tvirtinimo taškuose, pavarą
paliekant ant žemės, pakelkite priekinę bėgelio dalį ir pritvirtinkite su
kniedėmis, kištukais ar sraigtais (priklausomai nuo paviršiaus į kurį
tvirtinate) pažymėtuose tvirtinimo taškuose.
03. Pritvirtinkite laikiklius [H] naudodami varžtus [I] ir veržles [L],
pasirinkdami tinkamiausią skylę laikiklyje, kuri išlaikytų atstumą B (16
pav.)

16

H

L 

I 

B 0÷400 mm

04. Naudodamiesi kopėčiomis, kelkite pavarą su bėgeliu, kol
aikikliai atsirems į lubas. Pažymėkite gręžimo taškus ir grąžinkite pavarą
ant žemės.
05. Išgręžkite pažymėtus tvirtinimo taškus, tada vėl naudodamiesi
kopėčiomis pakelkite pavarą su bėgeliu kol tvirtinimo plokštelės sutaps
su išgręžtomis skylėmis (17 pav.). Plokšteles pritvirtinkite naudodami
varžtus ir kaiščius priklausomai nuo paviršiaus į kurį tvirtinate. (18 pav).

17

18

06. Užtikrinkite, kad bėgelis yra tinkamoje horizontalioje
padėtyje, tuomet nupjaukite laikiklių kyšančius galus su pjūklu (19 pav.).

19

07. Įsitikinkite, kad vartai yra uždaryti ir tada atpalaiduokite diržinio
bėgelio vežimėlį [M] patraukdami už atpalaidavimo virvutės (20 pav).

20

M

08. Paslikite vežimėlį kol plokštumos tvirtinimo alkūnė [N] (21
pav.) statmenai susijungia su viršutiniu vartų plokštumos segmentu.
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21

N

O

09. Tuomet pritvirtinkite alkūnę [N] prie plokštumos naudojant
kniedes ar sraigtus (21 pav.), rinkdamiesi tvirtinimo elementus,
įsitikinkite, kad jie atlaikys maksimalią jėgą, reikiamą vartų plokštumos
atidarymui ir uždarymui ir alkūnė neatitrūks nuo plokštumos.
10. Atsukite dviejų mechaninių stopų varžtus,tada pastumkite
priekinį mechaninį stopą [P] priešais vežimėlį (karietą) (22 pav.).

22 Q

P

11. Stumkite vežimėlį uždarymo kryptimi ir pasiekus šią poziciją,
priveržkite iki galo varžtą [Q] .
12. Rankiniu būdu atverkite vartus į reikiamą atidarymo padėtį,
pastumkite galinį mechaninį stopą [R] prie vežimėlio (23 pav.) ir 
priveržkite pilnai varžtą [Q].Svarbu! – Įsitikinkite, kad atpalaidavimo 
virvė galima patraukti žemiau 1,8m aukštyje.

23

Q

R

3.3 - Papildomų prietaisų instaliacija
Jeigu norima prijungti papildomus prietaisus, instaliuokite juos pagal 
nurodymus, pateiktus atitinkamose papildomų priedų montavimo 
instrukcijose. Papildomų prietaisų sąrašas, kuriuos galite prijungti prie 
OVO automatikos pateiktas pav. Nr. 1 ir 3,5 skyriuje (“Elektrinių 
sujungimų aprašymas”). 

3.4 - Elektros jungtys
01. Atlaisvinę varžtą (24 pav.) ir spausdami mygtuką (25 pav.),
atidarykite dangtelį.

24

25

02. Atsuktuvo pagalba pašalinkite diskelį  [S]  (26 pav.)

26

S

03. Perverkite laidus per atidengtą skylę [S] (27 pav)

27 S

04. Pajungdami automatiką naudokitės 28 paveiksle ir 5 lentelėje
pateikta informacija:
- Jeigu bus naudojami fotoelementai, pašalinkite geltoną vielos
kilpą iš 3 ir 7 gnybtų ir vadovaukitės 28 paveiksle pavaizduota pajungimo
diagrama.
- Jeigu bus naudojamas švyturėlis, pašalinkite baltą laidą
(standartiškai pajungtą į 2 gnybtą) ir prijunkite RG58 ekranuotą kabelį.
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05 Kai teisingai prijungsite visus kabelius, užtvirtinkite juos prisukdami 
gnybtus atsuktuvu

06 Uždarykite apsauginį dangtelį, užfiksuokite jį. Prisukite atgal 
savisriegį, užtvirtindami, kad dangtelis neatsidarys.

28

3.5 - Elektros jungčių aprašymas
Žemiau pateiktas trumpas elektros jungčių aprašymas (žr. Lent. 5). Daugiau informacijos rasite skyriuje 7.3 (“Papildomos įrangos pajungimas/
atjungimas”).

Lentelė 5

Gnybtas Funkcija Aprašymas
1 – 2 Antena Radijo imtuvo antenos įvestis
3 – 4 Žingsnis po žingsnio 

(step-by-step)
iĮrengimų, kontroliuojančių automatikos judėjimą įvestis. Galima prijungti “Normaliai atvirus” įrengimus į šią 
jungtį

5 – 6 Stop Įvestis prietaisų, kurie blokuoja arba galiausiai sustabdo automatikos vykdomą manevrą; kontaktai “normaliai 
uždarytas”, “Normaliai atidarytas” arba nuolatinio pasipriešinimo prietaisai gali būti prijungti naudojant 
įvesties spec. procedūras 
Daugiau informacijos apie STOP funkciją rasite 7.3.1 skriuje (“STOP įvestis”).

3 - 7 Fotoelementa Įvestis, skirta saugos prietaisams (pvz. Fotoelementams). Jie sustabdo automatiką jos uždarymo momentu ir 
atlieka atbulinės eigos manevrą. Gali būti prijungti “paprastai uždarytas” kontaktai. Daugiau informacijos 
rasite skyriuje 7.3.2 (“Fotoelementai”).

6 – 8 Fototestas Prieš pradedant manevrą, instaliuoti saugos prietaisai patikrina ar viskas yra tvarkoje (nėra kliūčių) ir tik tada 
pradedamas automatikos manevras.
Tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu naudojama speciali sujungimų konfigūracija; praktikoje, “TX” švyturėlių 
siųstuvai maitinami (pajungti) atskirai nuo “RX” imtuvų. Daugiau informacijos apie sujungimus galite rasti 
skyriuje 7.3.2 (“Fotoelementai”).

9 – 10 Švyturėlis Įvestis skirta švyturėlio 12V su 21W lempute pajungimui. Automatikos manevro metu švyturėlis mirksi 0,5 
sekundės intervalais
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3.6 - OVO pajungimas prie maitinimo 
  šaltinioDĖMESIO 

- Niekada nenupjaukite ar kitaip nepašalinkite kabelio (laido) kuris
prijungtas prie OVO automatikos (laidas standartiškai išvestas iš
automatikos jos gamybos procese).
- Jeigu laidas yra pašalintas, laido kištuką instaliuoti turi kvalifikuotas
darbuotojas pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, standartus ir
reglamentus.
OVO automatiką prie maitinimo šaltinio turi prijungti kvalifikuotas
elektrikas

Norint pratestuoti automatiką, įkiškite kištuką į maitinimo šaltinį, jeigu 
reikia, naudokite prailgintoją (pav. 28)

28

3.7 - Pirmieji patikrinimai
Kai OVO automatika prijungta prie įtampos, turite iškart patikrinti:
01. Patikrinkite kad LED [U] lemputė mirksi atitinkamai kas 1 sekundę
(pav. 29).

29

U

3.7.1 -  Vartų atidarymo ir uždarymo padėties 
atpažinimas 

Valdymo blokas turi atpažinti vartų atidarymo ir uždarymo pozicijas. 
Šiame etape, atpažįstama durų eiga nuo uždarymo mechaninio stopo iki 
atidarymo mechaninio stopo. Greta vartų pozicijos, šiame etape taip 
pat atpažįstama STOP įvesties konfigūracija ir įsimenamas  PHOTO 
įvesties “Fototestas” buvimas / nebuvimas.
01. Įsitikinkite, kad diržinis bėgelis yra tinkamai įtemptas ir abu
mechaniniai stopai visiškai pritvirtinti pagal instrukciją.
02. Paleiskite vežimėlį darbui.
03. Vienu metu paspauskite P2 ir P3 mygtukus ir palaikykite (30 pav.)
04. Atleiskite mygtukus kai automatika pradeda judėjimą (maždaug po 3
sekundžių).
05. Palaukite, kol pavara baigs visus atpažinimo etapus: vartų
uždarymas, atidarymas ir vėl uždarymas.
06. Paspauskite P3 mygtuką kad automatika atliktų  pilną atidarymo
manevrą.
07. Paspauskite P3 mygtuką, kad vartai užsidarytų.

Šių manevrų metu, valdymo blokas įsimena jėgą, reikalingą vartų 
atidarymui ir uždarymui.
Jei L2 ir L3 LED lemputės vis dar mirksi, baigus atpažinimo procesą, 
reiškia, kad įvyko klaida; žr. 8 skyrių (“Gedimų šalinimas”).
Dėmesio! – Labai svarbu, kad atpažinimo procese automatikos 
judėjimas nėra nutraukiamas, pvz. Automatika sustabdoma mechaniniu 
būdu pilnai jos procesams nepasibaigus. Jeigu taip nutiktų, 01 punkte 
aprašytas atpažinimo procesas turi būti pakartojamas.
Atpažinimo procesas, uždarymo ir fotoelementų įvesčių konfigūracija 
gali būti pakartotina bet kuriuo metu, net ir baigus automatikos 
instaliaciją (pavyzdžiui, jeigu pašalinamas vienas iš mechaninių 
ribotuvų); tiesiog kartokite procedūrą pradedant nuo žingsnio 01.

30

P3

P1
P2L2

L3

L1

 Dėmesio! Jeigu bėgelio diržas vartų pozicijos atpažinimo procese 
nėra pakankamai įtemptas, jis gali nuslysti nuo dantračio. Jeigu taip 
nutinka, paspauskite P2 mygtuką, procesui sustabdyti. Įtempkite diržą 
užverždami M8 veržlę (F) kaip parodyta pav. 31, tada kartokite 
atpažinimo procesą nuo 01 punkto.

31
F

Vartų atidarymo ir uždarymo padėčių įsiminimas galimas tik po 
valdymo pultelio nuskaitymo  (žr. 3.7.5 poskyrį “Nuotolinio valdymo 
pultelių programavimas”). 

3.7.2 - Vartų judėjimo patikra
Kai vartų atidarymo ir uždarymo pozicijos atpažintos, patartina atlikti 
kelis papildomus vartų manevrus, įsitikinti, kad vartai tinkamai 
darinėjasi.
01. Paskauskite P3 mygtuką, kad vartai atsidarytų. Įsitikinkite, kad
vartai atsidaro nuosekliai, be jokių greičio svyravimų; Vartai turi sulėtėti
tik tada, kai yra arti atidarymo mechaninio ribotuvo.
02. Paskauskite P3, kad vartai užsidarytų. Įsitikinkite, kad vartai
atsidaro nuosekliai, be jokių greičio svyravimų; vartai turi pradėti lėtėti
likus 20-30cm iki uždarymo mechaninio ribotuvo ir tada galutinai
sustoti. Uždarymo pabaigoje atliekamas trumpas atidarymo manevras
siekiant atlaisvinsi diržo įtempimą.
03. Manevro metu, patikrinkite ar mirksi švyturėlis (jeigu jis yra
prijungtas) 0,5 s dažniu.
04. Atidarykite ir uždarykite vartus keletą kartų, įsitikinkite, kad
nėra jokių pernelyg didelės  trinties taškų, automatikos surinkimo ar
programavimo defektų.
05. Patikrinkite, ar stabiliai pritvirtintas variklis, bėgelis ir
mechaniniai ribotuvai.
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3.7.3 - Išankstinio nustatymo funkcijos 
Automatika turi daugybė programuojamų funkcijų. Šios funkcijos 
nustatomos konfigūravimo būdu ir bet kada gali būti pakeistos 
naudojant perprogramavimo procedūrą (žr. Skyrių 7.2 
“Programavimas”).

3.7.4 - Integruotas radio imtuvas
Radio imtuvas integruotas į automatikos jos nuotoliniam valdymui, 
veikia esant 433.93 MHz dažniui ir suderinamas su šiais KING Gates 
priedais: Clipper, Stylo 4, Stilo 4K, Myo C4, Novo TX, Novo Digy (galima 
priprogramuoti iki 160 nuotolinio valdymo pultelių.

3.7.5 - Nuotolinio valdymo pultelio programavimas
Kiekvienas nuotolinio valdymo pultelis atpažinamas pagal specifinį 
kodą, kuris skiriasi kituose radio imtuvuose. Pirma turi būti atliekamas 
nuskaitymo procesas, kad radio įmtuvas atpažintų pultelį. Pultelis gali 
būti nuskaitomas dviem būais:
Režimas I: Šiuo režimu, pultelio mygtukų funkcijos yra 
pastovios ir kiekvienas mygtukas atlieka atskirą funkciją, nurodytą 7 
lentelėje; kiekvienam pulteliui nuskaitymas atliekamas atskirai, kurio 
metu įsimenami visis pultelio mygtukai. Pultelis tokiu būdu gali valdyti 
tik vieną automatiką režime I.
Režimas II: šiuo režimu, atskiras puletlio mygtukas susiejamas su vienu 
iš 4 valdymo blokų (4 skirtingų automatikų), kaip rodoma 8 lentelėje. 
Tik vienas pultelio mygtukas yra įsimenamas prie šios automatikos: tas, 
kuris laikomas įspaustas įsiminimo etape.
Šiuo režimu vienas pultelis gali būti naudojamas kelioms automatikoms, 
arba kelioms vienos automatikos funkcijoms atlikti. Pavyzdžiui, pirmo 
režimo metu su vienu pulteliu valdoma tik “A” automatika visais 
keturiais mygtukais, antruoju režimu, trys automatikos yra valdomos, 
paeiliui “A” (mygtuku 1 ir 2), “B” (mygtuku 3), “C” (mygtuku 4).

Pultelio nuskaitymas ar ištrynimas turi būti atliekamas per pirmąsias 
10 sekundžių po automatikos pajungimo į maitinimo šaltinį. Šiame 
intervale valdymo bloko mygtukas P1 yra naudojamas radio bangų 
nuskaitymui. 10 sekundžių po paskutinio L1 LED lemputės blyksnio 
arba po paskutinio mygtuko nuspaudimo, L1 LED priskiriamas 
programavimui. Sumirksi lemputė nurodydama, kad radio bangos 
nuskaitytos.

Lentelė 7 - Režimo I komandos

T1 mygtukas "Žingsnis po žingsio” funkcija

T2 mygtukas "Dalinis atidarymas” funkcija

T3 mygtukas "Atidarymo" funkcija

T4 mygtukas "Uždarymo" funkcija

Dviejų mygtukų pulteliai turi tik  T1 ir T2 mygtukus

Lentelė 8 - Režimo II komandos
1. "Žingsnis po žingsio” funkcija
2. "Dalinis atidarymas” funkcija
3. "Atidarymo" funkcija
4. "Uždarymo" funkcija

Režimo II programavimo pvz:

Pirmas režimo II programavimas:

T1 mygtukas "Atidarymo" funkcija Automatika A

T2 mygtukas "Uždarymo" funkcija Automatika A

T3 mygtukas "Dalinis atidarymas” funkcija Automatika A

T4 mygtukas "Dalinis atidarymas” funkcija Automatika A

Antras režimo II programavimas

T1 mygtukas "Atidarymo" funkcija Automatika A

T2 mygtukas "Uždarymo" funkcija Automatika A

T3 mygtukas "Žingsnis po žingsio” funkcija Automatika B

T4 mygtukas "Žingsnis po žingsio” funkcija Automatika C

3.7.6 - Pultelio įrašymo į atmintį būdas I 
01. Paspauskite P1 mygtuką ant valdymo bloko ir palaikykite (apie 4s)
02. Atleiskite mygtuką, kai užsidega L1 LED lemputė.
03. Per 10 sekundžių nuspauskite bet kurį pultelio mygtuką ir palaikykite
bent 3 sekundes, kad pultelis būtų atpažintas.
04. Pultelis nuskaitytas sėkmingai, jeigu LED lemputė ant valdymo bloko
sumirksi 3 kartus.
05. Jeigu norite nuskaityti daugiau pultelių, pakartokite 3 žingsnį per 10
sekundžių.
Nuskaitymo procedūra baigiama, jeigu per 10 sekundžių daugiau
pultelių nepateikiama nuskaitymui

3.7.7 - Pultelio įrašymo į atmintį būdas II
01. Paspauskite P1 mygtuką tiek kartų, kiek yra norimų komandų.
02. Įsitikinkite, kad LED lemputė ant valdymo bloko sumirksėjo tiek
kartų, kiek yra norimų komandų.
03. Per 10 sekundžių paspauskite bet kurį mygtuką ant valdymo pultelio
ir palaikykite bent 3 sekundes, kad šis būtų įsimenamas.
04. Pultelis nuskaitytas sėkmingai, jeigu LED lemputė ant valdymo bloko
sumirksi 3 kartu
Jeigu norite nuskaityti daugiau pultelių, pakartokite 3 žingsnį per 10 
sekundžių. 
Nuskaitymo procedūra baigiama, jeigu per 10 sekundžių daugiau 
pultelių nepateikiama nuskaitymui.

3.7.8 - Pultelių kopijavimas
Naują pultelį galima nuskaityti ir tiesiogiai nekontaktuojant su radijo 
imtuvu. Jums tereikia turėti jau nuskaitytą ir priprogramuotą valdymo 
pultelį. Naujas pultelis “paveldės” nustatymus iš jau priprogramuoto 
pultelio, t.y. jeigu senas pultelis buvo nuskaitytas naudojant I būdą, 
naujasis irgi bus nuskaitomas pagal I būdą. Šiuo atveju pultelio 
nuskaitymui galite spausti bet kurį naujo pultelio mygtuką. Kita vertus, 
jeigu senasis pultelis buvo nuskaitytas II būdu, naujasis pultelis bus irgi 
nuskaitomas II būdu. Tada turite nuspausti tą senojo pultelio mygtuką, 
kuris atitinka norimą komandą ir spausti tą naujojo pultelio mygtuką, 
kuris norite kad atliktų šią komandą

 DĖMESIO! – programavimas prie bet kurios automatikos galimas 
tik pultelio veikimo nuotolyje. Todėl programuojant pultelį prie 
automatikos, patartina kitas automatikas išjungti, kad ir jų imtuvai 
nenuskaitytų pultelio
Laikykite abu pultelius jų veikimo nuotolyje, ir sekite žemiau aprašytus 
nurodymus:
01. Nuspauskite naujo norimo priprogramuoti pultelio mygtuką ir
pailaikykite apie 5 sekundes, tada jį atleiskite.
02. Paimkite jau priprogramuotą pultelį ir 3 kartus lėtai nuspauskite jo
mygtuką.
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03. Paimkite naująjį norimą priprogramuoti pultelį ir lėtai nuspauskite jo
mygtuką 1 kartą.

Valdymo blokas jau atpažino jūsų naująjį pultelį ir naujasis pultelis 
“paveldėjo” senojo pultelio nustatymus.

Jeigu turite daugiau pultelių, kuriuos norite priprogramuoti, kartokite 
šiuos žingsius kiekvienam naujam pulteliui iš naujo.

3.7.9 - Pultelių ištrynimas iš atminties
01. Nuspauskite P1 mygtuką ant automatikos valdymo bloko ir
palaikykite.
02. Laikykite įspaustą mygtuką kol L1 LED lemputė užsidegs, tada
palaukite kol jis užges, tada palaukite kol ji sumirksės 3 kartus.
03. Atleiskite mygtuką tiksliai kartu su trečiu lemputės mirksniu. Jeigu
procedūra sėkminga, po kelių akimirkų LED lemputė sumirksi 5 kartus.

4. Automatikos testavimas ir
paruošimas eksplotacijai
Tai yra svarbiausias automatikos instaliavimo proceso etapas, siekiant 
užtikrinti maksimalų saugumo lygį. 
Automatikos testavimą patartina atlikti periodiškaitikrinant ar visi 
automatinės sistemos įrengimai veikia teisignai.

4.1 – Testavimas
Kiekvienas automatinės sistemos įrengimas, pvz: pneumo apsauga, 
fotoelementai, avarinis stabdymas ir kt. Reikalauja specialaus testavimo 
etapo. Todėl rekomenduojama naudotis ir tų įrengimų montavimo 
instrukcijomis.
OVO automatikos testavimas atliekamas:

1. Įsitikinkite, kad laikomasi visų nuostatų, nurodytų pirmame 
skyriuje “Rekomendacijos (įspėjimai)”.

2. Atpalaiduokite vartus, patraukdami atpalaidavimo virvę. 
Patikrinkite, ar vartai darinėjasi rankiniu būdu naudojant ne didesnę nei 
225N jėgą.

3. Pritvirtinkite vežimėlį atgal (kad automatika nebebūtų 
atpalaiduota).

4. Naudojant vartų valdymo mygtuką arba nuotolinio valdymo 
pultelį, pratestuokite vartus: atidarykite, uždarykite, įsitikinkite vartai 
atlieka norimą manevrą, ne priešingą.

5. Testavimas turi būti atliekamas keletą kartų, įsitikinkite kad 
vartaoi lengvai darinėjasi, nėra jokių surinkimo, montavimo defektų.

6. Patikrinkite visų saugos įrenginių (fotoelementų, pneumo 
tarpinės ir kt.) veikimą. Kiekvieną kartą kai testuojamas saugos 
prietaisas, ant valdymo bloko “OK” LED lemputė sumirksi du kartus, tai 
reiškia valdymo blokas atpažįsta saugos įrenginį.

7. Patikrinkite fotoelementus, įsitikinkite kad nėra trikdžių su 
kitais prietaisais, per jų veikimo zoną perkelkite 5 cm diametro ir 30cm 
ilgio cilindrą, iš pradžių šalia TX fotoelemento, paskui šalia RX ir 
galiausiai per fotoelementų veikimo vidurį, įsitikinkite kad kiekvienu 
atveju jie suveikia, įsijungia pavojaus signalas, ir atvirkščiai, patraukus jie 
vėl aktyvuojasi. Galiausiai, įsitikinkite, kad pavojaus signalas 
nusiunčiamas automatikos valdymo blokui, pvz. Pajutę kliųtį vartai daro 
atgalinį manevrą. 

4.2 - Automatikos eksplotavimas
01. Automatiką galima pradėti naudoti tik po to, kai visi jos
testavimo etapai sėkmingai užbaigti. Dalinis automatikos naudojimas
arba laikinas jos panaudojimas be testavimo nėra leistinas.
02. Automatikos techninė dokumentacija turi būti tinkamai
paruošta ir saugoma 10 metų.
03. Šalia vartų pritvirtinkite lentelę arba ženklą, detaliai parodantį
automatikos atpalaidavimo ir rankinio valdymo operacijas.
04. Šalia vartų pakabinkite nuolatinę lentelę arba ženklą su
žemiau pavaizduotu paveikslu (min. aukštis 60mm).

5. Ant vartų pakabinkite informacinę lentekę su automatikos 
modeliu, gamintojo pavadinimu ir adresu, serijiniu numeriu, gamybos 
data ie  "CE" ženklu.

6. Paruoškite automatikos „Instaliavimo instrukciją ir įspėjimus“ 
ir perduokite juos savininkui.

7. Paruoškite automatikos techninio aptarnavimo darbų atlikimo 
grafiką ir perduokite jį savininkui; jame turi būti visi nurodymai, liečiantys 
visų automatikos prietaisų techninio aptarnavimo darbus.
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5. Automatikos priežiūra
Automatikai turi būti atliekamas reguliarus techninis aptarnavimas, 
siekiant užtikrinti jos ilgaamžiškumą.

 DĖMESIO! - Techninio aptarnavimo operacijos turi būti 
atliekamos griežtai laikantis šioje instrukcijoje pateiktų saugumo 
nurodymų ir pagal tuo metu galiojančius įstatymus ir standartus.  

Jeigu yra naudojami papildomi įrenginiai, laikykitės nurodymų, pateiktų 
atitinkamuose techninio aptarnavimo darbų atlikimo grafikuose.
01. OVO reikalinga techninė patikra kas 6 mėnesius arba po 3,000
ciklų nuo ankstesnės patikros
02. Atjunkite elektros energijos tiekimą
03. Patikrinkite, ar nepažeisti automatikos komponentai,
atkreipkitei ypatingą dėmesį į detalių koroziją ir oksidaciją. Pakeiskite
visas pažeistas detales kaip to reikalauja standartai
04. Patikrinkite judančių dalių - diržo, vežimėlio (karietos),
dantračio vartų komponentų - nusidėvėjimą, reikalui esant, pakeiskite
susidėvėjusias dalis
05. Įjunkite elektros energijos tiekimą ir atlikite automatikos
testavimo žingsnius (žr. Skyrių 4.1. “Automatikos testavimas”)

6. Produkto likvidavimas
Pavaros variklis yra pagamintas iš įvairių tipų medžiagų, kai kurios iš jų 
gali būti pakartotinai panaudotos: plienas, aliuminis, plastmasinės 
medžiagos, elektros laidai; tuo tarpu kitos turi būti likviduotos 
(akumuliatorinės maitinimo baterrijos ir elektronikos plokštės).

 DĖMESIO! - Kai kurie elektroniniai komponentai savo sudėtyje 
gali turėti teršiančių medžiagų; neterškite aplinkos. Pasiteiraukite apie 
perdirbimo arba likvidavimo turimas sistemas, atitinkančias vietines 
taisykles.

Kaip nurodyta gretimame simbolyje, griežtai draudžiama 
šios automatikos dalis išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis

6.1 - Atsarginės baterijos likvidavimas

 DĖMESIO! Tuščioje baterijoje yra kenksmingų medžiagų, todėl jos 
negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. 
Ji turi būti sunaikinta pagal vietinius šiukslių išmetimo reikalavimus.

7. Papildoma informacija

7.1 - Programavimo mygtukai
Ovo valdymo blokas turi 3 mygtukus, kurie gali būti naudojami 
automatikos testavimui ir programavimo procedūroms

P1 Per pirmąsia 10 sekundžių nuo automatikos pajungimo į 
matinimo šaltinį, atlikite “Radijo” funkciją siekiant nuskaityti 
arba ištrinti nuotolinio valdymo pultelius.
Po 10 sekundžių šis mygtukas nebenaudojamas.

P2 P2 mygtukas sustabdo automatikos manevrą; nuspaudus ir 
palaikius šį mygtuką 5 sekundes, jis įjungia programavimo 
režimą, aprašytą žemiau.

P3 P3 mygtukas leidžia kontroliuoti vartų atidarymą ir 
uždarymą, arba atlikti programavimo etapus

P3

P1

P2

7.2 - Programavimas
Ovo valdymo bloke yra įdiegtas programuojamų funkcijų skaičius; 
parametrai įvedami naudojant du mygtukus : P3 ir P2. Šiuos mygtukus 
atskindi 3 LED lemputės: L1, L2 ir L3.  
Yra du programavimo būdai:
Programavimas tik pajungus automatiką: Šis programavimas galimas 
tik pirmą kartą pajungus OVO automatiką. Nuspauskite ir palaikykite P2 
mygtuką valdymo bloko pajungimo metu, kad įjungti šį programavimo 
režimą. 
Standartinis programavimas: šis programavimo režimas gali būti 
naudojamas bet kuriuo metu ir yra įjungiamas paspaudžiant ir palaikant 
P2 mygtuką.
Šiuose būduose programavimas ir galimos programavimo funkcijos 
suskirstytos į 2 etapus:
Lygis 1: funkcijos nustatomos ON-OFF režime (šjungta arba išjungta). 
Šiuo atveju L1, L2 ir L3 LED lemputės nurodo funkcijas: jeigu lemputė 
šviečia, funkcija yra įjungta; jeigu lemputė nešviečia – funkcija išjungta. 
Žr. 9 ir 10 lentelėse.
Lygis 2: parametrai nustatomi pagal reikšmių skalę (nuo 1 iki 3). Šiuo 
atveju, kiekviena LED (L1, L2 ir L3) lemputė nurodo vieną iš trijų galimų 
reikšmių. Žr. 11 ir 12 lenteles.
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7.2.1 - Pirmojo lygio funkcijos (ON-OFF funkcijos)
9 lentelė – Programuojų funkcijų sąrašas režime “Programavimas tik pajungus automatiką”
N° Aprašymas Pavyzdys
L1 Jautrumas kliūtims Ši funkcija leidžia vartotojui įjungti arba išjungti automatikos jautrumą kliūties atpažinimui. Gamyklinis 

nustatymas kliūčių jautrumui yra kintantis (L1 LED išjungtas): didesnis jautrumas esant mažesnei 
variklio jėgai ir mažesnis jautrumas kai variklio jėga padidėja. Taip siekiama užtikrinti optimalų kliūties 
atpažinimą. Kintamas jautrumas gali būti išjungtas, ir palikti 3 pastovūs variklio jėgos lygiai (L1 LED 
įjungta lemputė.

L2 Fotoelementų testavimas /
elektrinė spyna

Ši funkcija vartotojui suteikia galimybę įjungti išvestį nr 8 darbui su fotoelementais arba elektrine 
spyna. Gamyklis nustatymas 8 išvesties yra įjungta funkcija “fotoelementų testavimas” (L2 LED 
lemputė išjungta). Alternatyviai išvestis gali būti naudojama valdyti elektrinė spyną (L2 LED lemputė 
dega/įjungta).

L3 Dalinis atidarymas Ši funkcija leidžia pasirinkti siauresnį arba platesnį dalinį atidarymą. Gamykliškai nustatytas platesnis 
dalinis atidarymas (maždaug 1 metras L3 LED lemputė šviečia). Alternatyviai galima nustatyti siauresnį 
dalinį atidarymą ( maždaug 15cm, L3 LED nedega).

„Programavimo tik pajungus automatiką“ pabaigoje, L1, L2 ir L3 LED lemputės rodo „Standartinio programavimo“ režimo funkcijų statusą. 

10 lentelė – Programuojų funkcijų sąrašas režime “Standartinis programavimas”
N° Aprašymas Pavyzdys
L1 Uždarymo greitis Ši funkcija leidžia nustatyti vartų uždarymo greitį, pasirenkant iš 2 lygių: “aukštas” ir “žemas”. 

Gamykliškai nustatytas “aukštas” uždarymo greitis (L LED lemputė šviečia). Alternatyviai galima 
uždarymo greitį sumažinti ir pasirinkti “žemas” lygį (L1 LED lemputė nedega). 

L2 Atidarymo greitis Ši funkcija leidžia nustatyti vartų atidarymo greitį, pasirenkant iš 2 lygių: “aukštas” ir “žemas”. 
Gamykliškai nustatytas “aukštas” uatidarymo greitis (L2 LED lemputė šviečia). Alternatyviai galima 
atidarymo greitį sulėtintii ir pasirinkti “žemas” lygį (L2 LED lemputė nedega

L3 Automatinis uždarymas Ši funkcija leidžia nustatyti automatinį vartų uždarymą po tam tikro laiko intervalo. Standartiškai 
pristatybdymo trukmė 30 sekundžių, tačiau gali būti pakeista į 15 arba 60 sekundžių. Gamykliškai 
automatinis uždarymas yra išjungtas (L3 LED lemputė išjungta).

Įprasto OVO darbo metu L1, L2 ir L3 LED lemputės dega arba nedega, priklausomai nuo su jomis susijusios funkcijos „Standartinio 
programavimo“ režime. Pavyzdžiui, L3 užsidega, įsijungus „Automatinio uždarymo“ funkcijai. Be to, L1 rodo „radijo“ funkcijos statusą per 
pirmąsias 10 sekundžių po automatikos pajungimo.

7.2.2 - Pirmojo lygio programavimas  (ON-OFF funkcijos)  
Pagal nutylėjimą pirmojo lygio programavimo funkcijos nustatytos pagal 9 ir 10 lenteles., tačiau gali būti pakeistos bet kuriuo metu, pagal žemiau 
įvardytus etapus. Atkreipkite dėmesį, kad yra 10 sekundžių intervalas tarp mygtukų paspaudimų, kitu atveju, sistema automatiškai užbaigia 
procedūrą ir įsimena tik iki to laiko padarytus pakeitimus.
• Norėdami pakeisti ON-OFF funkcijas programuojant automatiką iškart po jos pajungimo į maitinimo šaltinį:
01. Išjunkite OVO automatiką iš maitinimo šaltinio.
02. Nuspauskite ir palaikykite mygtuką P2.
03. Iš naujo įjunkite OVO automatiką į maitinimo šaltinį.
04. Palaukite, kol mirksintis signalas nurodys valdymo bloko paleidimą ir laikykite mygtuką P2 nuspaustą tol kol L1 lemputė pradeda mirksėti
(apytiksl. 6 sekundes).
05. Atleiskite mygtuką P2 kai L1 Led lemputė pradeda mirksėti.
06. Nuspauskite mygtuką P3 kad mirksinti lemputė pasikeistų į kitą mirksinčią lemputę, kuri susijusi su norimomis pakeisti funkcijomis.
07. Nuspauskite P2 mygtuką, norėdami pakeisti funkcijos statusą (trumpas lemputės sumirksėjimas – funkcija išjungta, ilgas blyksnis –
funkcija įjungta).
08. Palaukite 10 sekundžių kol programavimo režimas išsijungs automatiškai. 6 ir 7 punktus galima kartoti kelis kartus siekiant įjungti ar
išjungti kitas funkcijas.
• Norėdami pakeisti ON-OFF funkcijas naudodami standartinį programavimą:
01. Nuspauskite P2 mygtuką ir palaikykite maždaug 3 sekundes.
02. Atleiskite P2 mygtuką kai LED lemputė pradės mirksėti.
03. Nuspauskite mygtuką P3 kad mirksinti lemputė pasikeistų į kitą mirksinčią lemputę, kuri susijusi su norimomis pakeisti funkcijomis
04. Nuspauskite P2 mygtuką, norėdami pakeisti funkcijos statusą (trumpas lemputės sumirksėjimas – funkcija išjungta, ilgas blyksnis –
funkcija įjungta).
05. Palaukite 10 sekundžių kol programavimo režimas išsijungs automatiškai. 3 ir 4 punktus galima kartoti kelis kartus siekiant įjungti ar
išjungti kitas funkcijas.
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7.2.3 - Antrojo lygio programavimas (reguliuojami parametrai)
11 lentelė – Programuojamų funkcijų sąrašas režime „Programavimas tik pajungus automatiką“

Įvesties 
LEDs

Parametras LED 
(lygis)

Reikšmė Aprašymas

L1 Kintamas
jautrumas

L1 Didelis Kai įjungiamas kintamas jautrumas, jis gali būti nustatytas ties trimis 
skirtingomis suaktyvinimo ribomis. „Didelis“ kintamas jautrumas labiausiai tinka 
mažoms, tinkamai subalansuotoms durims.

L2 Vidutinis

L3 Žemas

L2 Diržo atkūrimas L1 Nėra atkūrimo Suderinkite diržo atkūrimo ribą. Kai durys visiškai užsidaro, atliekamas trumpas 
atidarymo manevras, kuris gali būti reguliuojamas šio parametro pagalba.L2 Minimalus  atkūrimas

L3 Maksimalus atkūrimas

L3 Uždarymo 
sulėtinimas 

L1 Trumpas Kontroliuojama, kiek užtruks uždarymo sulėtinimas.

L2 Vidutinis

L3 Ilgas

12 lentelė – Programuojamų funkcijų sąrašas režime „Standartinis programavimas�
Įvesties 
LEDs

Parametras LED 
(lygis)

Reikšmė Aprašymas

L1 Variklio galia L1 Maža Nustatoma maksimali variklio galia, skiriama durims pajudinti.

L2 Vidutinė
L3 Didelė

L2 „Žingsnis po 
žingsnio� 
funkcija

L1 Atidaryti/stop/
uždaryti/stop

Suderinama komandų seka, susijusi su „Žingsnis po žingsnio� įvestimi arba 
1-ąja radijo komanda (žr. 7 ir 8 lenteles)

L2 Atidaryti/stop/uždaryti/stop

L3 Gyvenamasis namas

L3 Pause time L1 15 sekundžių Suderinamas pauzės laikas, t.y., laikas iki automatinio pakartotinio 
uždarymo. Galioja tik esant automatiniam uždarymui.L2 30 sekundžių

L3 60 sekundžių
Visi parametrai gali būti sureguliuoti pagal reikalavimus be jokių kontraindikacijų. Specialus dėmesys reikalingas tik „Variklio galios“ funkcijai:

• Jeigu sąvaroje yra nenormalūs trinties taškai, jų kompensavimui nerekomenduojama naudoti didelės jėgos. Per didelė jėga gali pažeisti 
saugumo sistemą ir pakenkti sąvarai.
•  Jeigu jėgos sumažinimo poveikiui palaikyti naudojama „variklio galios� kontrolė, po kiekvieno sureguliavimo reikia išmatuoti galią, 
vadovaujantis standartu EN 12445.
•  Vartų judėjimui įtaką daro nusidėvėjimas ir atmosferos sąlygos; reikia periodiškai tikrinti galios nustatymus. 

7.2.4 - Antrojo lygio programavimas (reguliuojami parametrai)
Numatytuoju atveju 1 lygio funkcijų nustatymai pateikiami 11 ir 12 lentelėse, tačiau juos galima bet kada pakeisti žemiau aprašyta tvarka. Keisdami 
nustatymus, būkite atsargūs. Tarp dviejų mygtukų nuspaudimo suteikiamas maksimalus 10 sekundžių intervalas; kitu atveju sistema automatiškai 
baigia procedūrą, įsimindama iki tol padarytus pakeitimus.

Norėdami pakeisti reguliuojamus parametrus režime „Programavimas tik pajungus automatiką“:

01. Išjunkite OVO (pavyzdžiui, išimdami F1 saugiklį).
02. Nuspauskite ir palaikykite P2.
03. Įjunkite OVO (pavyzdžiui, įstatydami F1 saugiklį).
04. Palaukite mirksinčio signalo, rodančio pultelio pajungimą. Laikykite P2 nuspaustą, kol ims mirksėti L1 (maždaug 6s).
05. Atleiskite mygtuką, kai ima mirksėti L1 LED lemputė.
06. Nuspauskite P3 mygtuką kad mirksinti LED lemputė pereitų prie „įvesties LED lemputės“, susijusios su keičiamu parametru.
07. 8 ir 9 žingsnių metu laikykite nuspaudę P2 mygtuką.
08. Palaukite maždaug 3 s, kol užsidegs LED lemputė, susijusi su keičiamu parametru.
09. Nuspauskite P3 mygtuką ir leiskite LED lemputei judėtu su siejama parametro verte.
10. Atleiskite P2
11. Palaukite 10 s, kad automatiškai išeitumėte iš programavimo režimo po maksimalaus laiko intervalo.
Kitiems parametrams pakeisti, to paties programavimo etapo metu galima pakartoti 6-10 punktus.
• Norėdami pakeisti reguliuojamus parametrus režime “Standartinis programavimas“:

01. Nuspauskite ir palaikykite P2 maždaug 3s.
02. Atleiskite P2 mygtuką, kai ima mirksėti L1 LED lemputė.
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03. Nuspauskite P3 mygtuką kad mirksinti LED lemputė pereitų prie „įvesties LED lemputės“, susijusios su keičiamu parametru.
04. Nuspauskite ir palaikykite P2 5 ir 6 žingsnių metu.
05. Palaukite maždaug 3 s, kol užsidegs LED lemputė, susijusi su keičiamu parametru.
06. Nuspauskite P3 mygtuką ir leiskite LED lemputei judėtu su siejama parametro verte.
07. Atleiskite e P2.
08. Palaukite 10 s, kad automatiškai išeitumėte iš programavimo režimo po maksimalaus laiko intervalo.
Kitiems parametrams pakeisti, to paties programavimo etapo metu galima pakartoti 3-7 punktus.

7.3 - Papildomos įrangos pajungimas/
atjungimas
Prie įvesčių „STOP“ ir „PHOTO“ galima prijungti įvairius prietaisus, 
vadovaujantis 4.8.1 („STOP įvestis“) ir 4.8.2 („Fotoelementai“) punktais. 
Pav. 39 pateikiama įvairių prietaisų laidų sujungimo schema.

39

7.3.1 - STOP įvestis
STOP – tai įvestis, iškart sustabdanti judėjimą. Po to trumpai eina 
priešingas manevras. Prie šios įvesties galima prijungti prietaisus, kurių 
kontaktų tipai yra „paprastai atviras“ (NO), „paprastai uždaras“ (NC) 
arba prietaisus, kurių pastovioji varža yra lygi 8.2 KΩ (pagal saugumo 
ribas).
Pultelis atpažįsta prietaisu, prijungtus prie STOP įvesties, atpažinimo 
etapo metu (žr. skyrių „Vartų atidarymo ir uždarymo padėties 
atpažinimas“); po to suaktyvinama STOP komanda, kai tik prietaisas 
nustato bet kokį nukrypimą nuo atpažintų nustatymų.
Atitinkamai nustačius, prie STOP įvesties galima prijungti daugiau nei 
vieną prietaisą (jie gali būti skirtingi):

• Lygiagrečiai galima prijungti neribotą NO prietaisų skaičių.
• Nuosekliai galima prijungti neribotą NC prietaisų skaičių.
• Pakopomis gali prijungti keletą prietaisų, kurių pastovioji varža yra lygi
8.2 KΩ. Vienintelė galutinė varža turi būti 8.2 KΩ.
• Galima suderinti du NO ir NC kontaktus. Jie dedami lygiagrečiai. 8.2 KΩ
varža turi būti nuosekliai suderinta su NC kontaktu (tai leidžia suderinti 3
prietaisus: NO, NC ir 8.2 KΩ).
Jeigu STOP įvestis naudojama prijungti prietaisams, pasižymintiems
saugos funkcijomis, tik pastoviosios 8.2 KΩ varžos prietaisai gali
užtikrinto 3 saugumo kategoriją nuo gedimų pagal EN 954-1 standartą.

7.3.2 - Fotolementai
Šiame skyriuje pateikti vaizdai taikomi Viky 30 fotoelemento modeliui.
 Kiekvienąkart pradėjus manevrą, patikrinami visi apsauginiai prietaisai. 
Operacija pradedama, tik jeigu viskas tvarkoje. Jeigu testas nepavyksta 
(fotoelementai yra „apakinti“ saulės, kabeliai sutrumpinti ir pan.), 
nustatomas gedimas ir atjungiamas manevras.
„Fototesto“ funkcijai reikia specialaus prijungimo fotoelementų 
siųstuvams (žr. pav. 42 ir 43). Pultelis atpažįsta sujungimą „fototesto“ 
režime savaiminio mokymosi etapo metu (žr. 3.7.1 skyrių „Vartų 
atidarymo ir uždarymo padėties atpažinimas“).

• Prijungimas be „fototesto“ funkcijos (pav. 40 ir 41)
Prijunkite siųstuvus ir imtuvus tiesiogiai prie pultelio išvesčių (3-6
gnybtai).

40

41

• Prijungimas su „fototesto“ funkcija (pav. 42 ir 43)
Imtuvo maitinimas ateina tiesiogiai iš eksploatacinio maitinimo (3-6
gnybtai), o siųstuvai maitinami iš „fototesto“ išvesties (8-6 gnybtai).
Maksimali leidžiama „fototesto“ išvesties srovė yra 100 mA.
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42

43

Jeigu naudojamos dvi fotoelementų poros, galinčios trukdyti viena kitai, 
suaktyvinkite sinchronizavimo mechanizmą, aprašytą fotoelementų 
instrukcijose.

7.3.3 - Elektrinis užraktas
Gamykliniai nustatymai apima „fototesto“ funkcijos suaktyvinimą.
Kita vertus. OVO pultelyje galima užprogramuoti elektros užrakto 
valdymą. Pradėjus kiekvieną atidarymo manevrą, išvestis suaktyvinama 
2 sekundėms; tada galima prijungti elektros užraktą. Uždarymo metu 
išvestis nesuaktyvinama, todėl elektros užraktas turi būti pajungiamas 
mechaniškai.
Per išvestį negalima tiesiogiai kontroliuoti elektros užrakto (tik 24V 
kintamosios srovės – 2W apkrovas). Išvestis turi būti siejama su rele, 
kaip parodyta pav. 44.

44

7.4 - Specialios funkcijos
7.4.1 - Funkcija „visada atidaryta“
Funkcija „visada atidaryta“ – tai pultelio savybė, leidžianti vartotojui 
valdyti atidarymo manevrą, kai „Žingsnis po žingsnio“ komanda trunka 
ilgiau nei 3 sekundes. Pavyzdžiui, tai gali būti panaudota laikmačio 
prijungimui prie „Žingsnis po žingsnio“ įvesties, kad durys liktų 
atidarytos atitinkamą laiko tarpą.

Šio savybė galioja nepriklausomai nuo „Žingsnis po žingsnio“ įvesties 
užprogramavimo (žr. „Žingsnis po žingsnio“ savybes 12 lentelėje).

7.5 - Kitų prietaisų prijungimas
Jeigu vartotojui reikia išorinių prietaisų, juos galima prijungti kaip 
parodyta pav. 45. Maitinimo įtampa yra 24Vac -30% ÷+50% su 
maksimalia galima 100mA srove.

45
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8. Gedimų šalinimas
13 lentelėje pateikiamos instrukcijos, kaip sutvarkyti gedimus ir klaidas, galinčias atsirasti instaliavimo etapo metu arba atsiradus gedimui.

13 lentelė – Gedimų šalinimas

Požymiai Galima priežastis ir sprendimas

Radijo siųstuvas nevaldo vartų, o LED lemputė 
ant siųstuvo neužsidega

Patikrinkite, ar neišsikrovė siųstuvo baterijos; jeigu reikia, pakeiskite jas. 

Radijo siųstuvas nevaldo vartų, o LED lemputė 
ant siųstuvo užsidega

Patikrinkite, ar radijo imtuvas tinkamai įsiminė siųstuvą.
Patikrinkite, ar tinkamai siunčiami radijo signalai, atlikdami tokį empirinį testą: nuspauskite 
mygtuką ir palikite LED lemputę ant paprasto radijo antenos (idealu būtų ekonominis 
atvejis). Įjunkite radiją kiek galima arčiau 108.5Mhz FM; gali girdėtis lengvas traškesys.

Neprasideda joks manevras, o "OK" LED 
lemputė nemirksi

Patikrinkite, ar OVO maitinimo įtampa yra 230 V. Patikrinkite, ar neperdegė F1 ir F2 saugikliai 
(pav. 46); jeigu reikia, nustatykite gedimo priežastį ir pakeiskite saugiklius kitais, kurių srovė 
ir charakteristikos būtų tokios pačios.

Neprasideda joks manevras, o lemputė nemirksi. Įsitikinkite, kad komanda buvo gauta. Jeigu komanda pasiekia „Žingsnis po žingsnio“ įvestį, 
OK LED lemputė sumirksi du kartus, rodydama komandos gavimą.

Neprasideda joks manevras, o lemputė 
sumirksi keletą kartų

Suskaičiuokite mirksnius ir patikrinkite atitinkamą reikšmę 14 lentelėje

Manevras prasideda, bet iškart pradeda 
veikti atbuline eiga.

Pasirinkta galia turi būti per maža šiam vartų tipui. Patikrinkite, ar nėra jokių kliūčių; 
jeigu reikia, padidinkite galią.

8.1 - Diagnostika ir signalai
Kai kurie prietaisai duoda specialius signalus, leidžiančius atpažinto veikimo statusą ar galimus sutrikimus.

8.1.1 - Mirksinčios lemputės ir švyturėlio signalai
Manevro metu mirksinti lemputė sumirksi kas sekundę, jeigu yra prijungta. Jeigu kažkas negerai, mirksniai yra dažnesni: lemputė sumirksi 
du kartus, darydama 1 sekundės pertrauką tarp mirksnių. Švyturėlis duoda tuos pačius diagnostinius signalus

14 lentelė – mirksinčios lemputės signalai

Greiti mirksniai Priežastis Veiksmas 

2 mirksniai
1 sekundės pauzė 
2 mirksniai

Fotoelemento paleidimas Šio manevro pradžioje manevrą atlikti trukdo vienas arba daugiau 
fotoelementų; patikrinkite, ar nėra kliūčių.
Normalu, jeigu uždarymo judesį trukdo kliūtis.

3 mirksniai
1 sekundės pauzė 
3 mirksniai

„Variklio galią“ ribojančio 
prietaiso suaktyvinimas

Šio judesio metu durims tenka per didelė trintis; nustatykite priežastį.

4 mirksniai
1 sekundės pauzė 
4 mirksniai

Suaktyvinama „STOP“ įvestis Manevro pradžioje suaktyvinama „STOP“ įvestis; nustatykite priežastį.

5 mirksniai
1 sekundės pauzė 
5 mirksniai

Elektroninio valdymo bloko vidinių 
parametrų klaida

Palaukite bent 30 sekundžių, tada pabandykite duoti komandą; jeigu padėtis 
nesikeičia, reiškia, kad yra rimtas gedimas, o elektroschemą reikia pakeisti.

6 mirksniai
1 sekundės pauzė 
6 mirksniai

Viršijama maksimali manevrų 
riba/laikas

Palaukite keletą minučių, kol manevrų ribotuvas nusileis žemiau maksimalios 
ribos.

7 mirksniai
1 sekundės pauzė 
7 mirksniai

Vidinių elektros grandinių klaida Atjunkite visus laidus keletui sekundžių, o tada vėl pabandykite duoti komandą; 
jeigu padėtis nesikeičia, reiškia, kad yra rimtas gedima elektroschemoje arba 
variklio laiduose. Patikrinkite ir pakeiskite, jeigu reikia



18

LT

8.1.2 - Valdymo bloko signalai 
Ant OVO pultelio yra L1, L2 ir L3 LED lemputės (pav. 46). Kiekviena jų gali pateikti specialius rodmenis tiek įprasto darbo, tiek gedimų atveju.

15 lentelė – LED lemputės ant valdymo bloko

OK LED Priežastis Veiksmas 

Off Gedimas Įsitikinkite, kad yra maitinimas; patikrinkite, ar neperdegė saugikliai; 
nustatykite gedimo priežastį, o tada pakeiskite saugiklius to paties tipo 
saugikliais

On Rimtas gedimas Tai imtas gedimas; pabandykite išjungti valdymo bloką keletui sekundžių; 
jeigu padėtis nesikeičia, reiškia, kad yra rimtas gedimas, o elektroschemą 
reikia pakeisti.

Mirkčiojimas kas sekundę Viskas gerai Įprastas valdymo bloko veikimas

2 greiti mirksniai Pasikeitė įvesčių statusas Normalu, kai pasikeičia viena iš įvesčių: „Žingsnis po žingsnio“, STOP, 
fotoelementų paleidimas arba radijo siųstuvo naudojimas.

Mirksnių serijos, atskirtos 1 
minutės pauze

Įvairu Atitinka mirksinčių lempučių ar žiburėlio signalus. Žr. 14 lentelę

STOP LED Priežastis Veiksmas 

Off Suaktyvinama „STOP“ įvestis Patikrinkite, ar prietaisai prijungti prie „STOP“ įvesties

On Viskas gerai Aktyvi įvestis

16 lentelė – LED lemputės ant valdymo bloko mygtukų

L1 LED Aprašymas

Off Tinka įprastam veikimui

On Rodo, kad gautas atmintyje nesaugomas radijo kodas įprasto darbo metu

Mirksi • Vyksta funkcijų programavimas
• Įsimenami arba ištrinami radijo siųstuvai

L2 LED Aprašymas 

Off Rodo mažą „variklio greitį“ įprasto darbo metu

On Rodo didelį „variklio greitį“ įprasto darbo metu

Mirksi • Vyksta funkcijų programavimas
• Jeigu ji mirksi kartu su L3, reiškia, kad vartotojas turi atpažinti durų atidarymo ir uždarymo padėtis (žr. 3.7.1
skyrių „Vartų atidarymo ir uždarymo padėties atpažinimas“)

L3 LED Aprašymas

Off Prietaisas rodo neaktyvų „automatinį uždarymą“ įprasto darbo metu

On Prietaisas rodo aktyvų „automatinį uždarymą“ įprasto darbo metu

Mirks • Vyksta funkcijų programavimas
• Jeigu ji mirksi kartu su L2, reiškia, kad vartotojas turi atpažinti durų atidarymo ir uždarymo padėtis (žr. 3.7.1
skyrių „Vartų atidarymo ir uždarymo padėties atpažinimas“)

47

L2
L3

L1

OK
STOP

46

F1

F2
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9. Techninės charakteristikos
Norėdama pagerinti savo gaminius, KING GATES pasilieka teisę keisti jų technines charakteristikas bet kuriuo metu, neįspėjusi. Bet kuriuo 
atveju gamintojas užtikrina jų veikimą ir tinkamumą savo paskirčiai. 
Visos techninės charakteristikos taikomos 20°C (±5°C) temperatūrai.

OVO techninės charakteristikos

Tipas elektromechaninis redukcinis variklis, skirtas automatiniam gyvenamosios paskirties vartų 
judėjimui, kartu su elektroniniu valdymo bloku

Dantratukas 9.5 mm skersmuo, 28 krumpliai

Didžiausias pradinis sukimo momentas 
[atitinka jėgą, kurios reikia sąvaros 
judesio nustatymui]

9.9 Nm [550N]

Nominalus sukimo momentas [atitinka 
jėgą, kurios reikia sąvaros judesiui 
palaikyti]

4.95 Nm [275N]

Greitis be apkrovos [atitinka „greitą“ 
užprogramuotą greitį]

103 rpm [0.14m/s] Valdymo blokas leidžia naudoti 2 greičius, atitinkančius maždaug 100% - 60% 
programuojamo greičio

Nominalus sukimo momento greitis 
[atitinka „greitą“ užprogramuotą greitį]

52 rpm [0.07m/s]

Maksimalus darbo ciklų dažnis 30 ciklai per dieną (valdymo blokas leidžia pasiekti 2 ir 3 lentelėse nurodytas didžiausias vertes)

Maksimalus besitęsiantis darbo laikas 3 minutės (valdymo blokas apriboja tęstinį darbą iki 2 ir 3 lentelėse nurodytų didžiausių 
reikšmių)

Darbinės ribos OVO tinka sekcinių vartų automatikai, kai išlaikomi 1 lentelėje numatyti dydžiai ir 2 bei 
3 lentelėse nustatytos ribos.

OVO maitinimas 230Vac (±10%) 50/60Hz.

Maksimali sunaudota galia 200 W

Izoliavimo klasė 1 (reikia apsauginės įžeminimo sistemos)

Avarinis maitinimas Ne

OVO lemputė 12 V-21 W

Mirksinčios lemputės išvestis 1 mirksinti lemputė  (12 V, 21 W)

STOP įvestis paprastai uždariems arba paprastai atviriems kontaktams arba kai pastovioji varža lygi 8.2 KΩ, 
taikant saviatpažinimą (kai pakeičiamas įsimintas statusas, suveikia „STOP“ komanda).

„Žingsnis po žingsnio“ įvestis paprastai atviriems kontaktams (kai kontaktas uždaromas, suveikia„Žingsnis po 
žingsnio“ komanda)

Radijo antenos įvestis 52Ω RG58 ar panašaus tipo kabeliui

Radijo imtuvasr integruotas

Programuojamos funkcijos 6 ON-OFF funkcijos ir 6 reguliuojamos funkcijos (žr. 9, 10, 11 ir 12 lenteles)

Atpažinimo funkcijos atpažįstamas „STOP“  tipo prietaisas (NO arba NC kontaktai arba 8.2 KΩ varža). Durų 
atidarymo arba uždarymo padėčių atpažinimas, sulėtėjimo ir dalinio atidarymo taškų 
apskaičiavimas.

Darbinė temperatūra -20°C ÷ 50°C
Naudojimas rūgštinėje, druskinėje arba 
potencialiai sprogioje atmosferoje

Ne

Saugumo klasė IP 40 naudoti tik viduje arba apsaugotoje aplinkoje

Išmatavimai ir svoris 225 x 330 h 100 / 3.3 kg

Diržinio bėgelio techninės charakteristikos
GRO33 GRO13

Tipas 3-dalių galvanizuoto plieno profilis ištisas galvanizuoto plieno profilis

Ilgis 3.15 m 3.15 m

Aukštis 35 mm 35 mm

Naudinga eiga 2.6 m 2.6 m

Diržo ilgis 6 m 6 m

Diržo aukštis 6 mm 6 mm

Atsparumas traukai 730 N 730 N
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Integruoto radijo imtuvo techninės charakteristikos

Tipas 4 kanalų imtuvas integruotam radijui

Dažnis 433.92 MHz

Kodavimas King

Siųstuvo suderinamumas  (*) Clipper, Stylo 4, Stilo 4K, Myo C4, Novo TX and Novo Digy

Siųstuvų, kuriuos galima įsiminti, 
skaičius

Iki160 jeigu įsimenama 1 režime

Įvesties varža 52Ω

Jautrumas didesnis nei 0.5µV

Siųstuvų diapazonas Nuo 100 iki 150m. Diapazonas gali skirtis, jeigu yra kliūčių arba elektromagnetinių trikdžių. Įtakos 
turi ir gavimo antenos padėtis.

Išvestys /

Darbinė temperatūra -20°C ÷ 55°C
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